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Abstract 
 
This thesis presents a study of the debate on drugs in the Swedish press from 1970 to 
1999. Applying a social constructionist and critical discourse perspective, it aims to 
map out and analyze the discourse on drugs in a large number of Swedish 
newspapers. The main focus is on debate articles and editorials. The research 
questions are concerned with (1) how the drug problem has been articulated, and 
with (2) what the representational patterns found say about Swedish society, its 
social relations and social history on a higher level of abstraction. The practical 
analysis is oriented towards discerning (a) major themes, standpoints and 
controversies, (b) major views on people using drugs, and (c) major ideas about what 
should be done and how, within the drug discourse of Swedish media during three 
decades. Parts of the analyses are also devoted to finding out which actors have been 
influential in the debate on drugs, and what type of rhetoric has been employed.  
 
Results are presented in three chapters: one about the 1970s, one about the 1980s, 
and one about the 1990s. The drug problem is formulated, already during the 1970s, 
as a pressing and urgent problem in Swedish society. During the course of the two 
following decades, this fact is underlined more and more – even though an increasing 
amount of voices critical to this perspectives are raised towards the end of the 1990s. 
The threat is articulated during the 1970s as stemming from a faulty political system 
driving certain groups of people into helplessness drug abuse. During the 1980s and 
1990s, however, impending liberalization of attitudes and legislation was increasingly 
constructed as the most imminent danger. The drug user was represented as a victim 
of social injustices during the seventies, but to an increasing extent – during the 
eighties and nineties – as belonging to certain youth groups who were perceived to be 
at risk of becoming drug abusers. When it comes to the measures prescribed, a steady 
development in the direction of increased repressiveness and tougher attitudes 
towards drugs and their users, is to be found over the course of the time period under 
study.  
 
The concluding discussion illustrates that the discourse on drugs is related to a 
number of other discourses to which it relates at various times, with various effects (a 
discourse of social critique, a legal discourse, a moral discourse, a discourse on youth 
and popular culture, and a discourse of Swedishness). The identified tendencies and 
discursive patterns are discussed in relation to the unique history of the temperance 
movement in Sweden, and analyzed with the help of John B. Thompson’s theory of 
media and ideology, Stanley Cohen’s theory on “folk devils and moral panics” and Kai 
T. Erikson’s idea about “boundary crises”. The main conclusion is that the drug 
debate is a vehicle through which such far reaching issues as those of morality, law 
and politics, national identity, the upbringing of youth and the future can be 
channeled. 
 
Key words: drugs, debate, discourse analysis, media, press, newspapers, moral 
panics, Sweden. 
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1. Drogfrågan: 
Ansats och problembakgrund 

 
Har en tillvänjning med fysiskt beroende inträtt talar man om 
narkomani eller eufomani eller helt enkelt giftberoende. 
Alltefter det använda medlet talar man om morfinism, 
barbiturism, alkoholism o.s.v. Utbredningen av dessa olika 
narkomaniformer, antalet narkomaner och deras fördelning på 
olika samhällsgrupper m.m. vet man inte så mycket om. Det är 
vanskligt att uppskatta antalet någorlunda säkert, då långt ifrån 
alla som är giftberoende blir registrerade eller kända 
(Lundquist, 1965, ss. 277-278). 
 
De inrapporterade tunga narkotikamissbrukarna utgörs till 
största delen av män, 77% jämfört med 23% kvinnor […] 
Medelåldern i hela gruppen uppgår till 35 år. Någon skillnad 
mellan mäns och kvinnors fördelning på olika åldersgrupper 
föreligger inte. Störst andel återfinns i åldersgruppen 30-39 år, 
41%, medan 30% är 40 år eller äldre (Olsson, Adamsson 
Wahren & Byqvist, 2001, s. 42) . 

 

Dessa två citat exemplifierar den utveckling som har skett på 

narkotikaområdet under en trettiofemårsperiod. Det första citatet är 

hämtat från en lärobok i psykiatri 1965, det andra från en rapport 

utgiven 2001. Narkotika och narkotikamissbruk har gått från att ha 

varit ett tämligen okänt fenomen till att bli ett område omgivet av 

forskning, kunskap, behandling och åtgärder, och synen på droger har 

genomgått en rad förvandlingar och omformuleringar.  

 

I Sverige har sedan cirka fyrtio år tillbaka en politisk kamp mot droger 

drivits, både med hjälp av lagstiftning och genom opinionsbildning 

och attitydpåverkan. När detta skrivs är det i lag förbjudet att på något 

sätt utanför medicinsk praxis befatta sig med narkotika, och att vara 

påverkad av ett narkotiskt preparat kan leda till fängelsestraff. I 

diskussionen om droger blir en mängd olika sociologiska nyckelteman 

och områden tydliga: Samhällelig styrning, social kontroll, 

populärkultur, vårdfrågor, frågor som rör marginaliserade grupper i 

samhället, olika subkulturer och så vidare.  

 

En stor del av arbetet mot droger utspelas i media, där ord som 

”kamp” och ”krig” inte sällan används för att markera frågans vikt. I 
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denna avhandling studerar jag en särskild del av media, nämligen 

dagspressen, och jag är intresserad av att kartlägga och analysera hur 

debatten om droger har förts där i Sverige under trettio år.  

 

Drogfrågan inrymmer en mängd olika aspekter: Kulturella, moraliska, 

rättsliga, behandlingsmässiga, psykologiska etc. Valet att studera 

drogdebatten bygger i grunden på ett mer generellt intresse för att 

studera hur olika fenomen framställs, vad som sägs och vilka som gör 

det. Vidare baseras det också på en övertygelse om att detta, det vill 

säga representationsaspekterna, är en viktig del i den komplexa 

sociala fråga som droger och drogmissbruk är. Det är i det offentliga 

samtalet som skiljelinjer dras upp, beskrivningar ges och argument 

förs fram. Det är här som gränser sätts och förhandlas, avvikande 

beteende pekas ut och reaktioner formuleras. 

 

Bakgrunden till denna studie skulle därför kunna sägas vara tvådelad. 

Mitt intresse rör dels ämnet droger: De frågor som har varit aktuella, 

hur droger har betraktats under trettio år, vilka problem och 

möjligheter preparaten erbjudit och den syn som uttryckts på de 

människor som använder dem. Den del av avhandlingen som springer 

ur detta intresse kan ses som en historiskt beskrivande kartläggning 

av drogdebatten. Men också själva debattens  processer som sådana är 

i fokus: Det handlar om hur drogdebatten har sett ut, vilka som har 

deltagit i den, hur den har förändrats över tid samt vilka nyckelteman 

som kan ses i den. Jag vill alltså, bredare uttryckt, analysera 

drogdebatten som ett exempel på hur ett socialt problem kan 

konstrueras och omstruktureras i tiden och rummet. 

 

Detta första kapitel börjar med en historisk beskrivning av olika 

preparat, hur de har använts och i vissa fall av de reaktioner som 

bruket gett upphov till. Överblicken syftar till att introducera det 

historiska sammanhang som omger avhandlingens ämne, men även 

till att visa hur synen på droganvändning har skiftat ganska 

dramatiskt i ett historiskt perspektiv. I detta avsnitt används bland 

annat  preparaten kaffe och tobak som exempel, främst på grund av 
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den repressivitet som varit aktuell i debatten om dem. En debatt som i 

många avseenden liknar den som senare förts om narkotika.  

 

Efter denna sammanfattning följer en redovisning av det övergripande 

perspektiv som avhandlingen utgår ifrån, nämligen det socialkon-

struktionistiska. Denna redovisning har fyra underrubriker och här 

formulerar jag de frågor som blir vägledande inför studiens empiriska 

och analytiska delar. Frågorna förs samman och utvecklas i slutet av 

kapitlet, under rubriken ”Syfte och frågeställningar”. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av avhandlingens övriga kapitel. 

 

En tillbakablick  

Att använda droger för att påverka sin kropp eller sitt psyke i någon 

riktning är naturligtvis inget nytt, men som socialt problem 

etablerades droger och drogmissbruk förhållandevis sent, och detta 

brukar i Sverige dateras till 1960-talet. Bruk av vissa droger förekom 

visserligen i tidningsskildringar mot slutet av 1800-talet, men det är 

under de senaste fyrtio åren som det moderna drogproblemet tagit 

form i bemärkelsen ett socialt fenomen som berör många människor, 

ett område som varit föremål för en sammanhängande politik etc. Och 

även om droger under de senaste cirka 100 åren till och från varit 

föremål för vad vissa kallar moralpanik (se t.ex. Cohen, 1972), kan det 

vara intressant att påminnas om att bruket av droger under en 

förhållandevis lång tid inte ansågs vara något lika negativt som idag. I 

alla sorters kulturer har olika psykoaktiva substanser använts för att 

påverka sinnet och kroppen, markera olika högtider, lindra smärta och 

så vidare. Detta kan ses hos de härskande klasserna på medeltiden och 

deras jakt på och bruk av kryddor, i kaffehusen på 1700-talen, bland 

författare under 1800-talet samt hos bohemer i Stockholm, vilka i 

början av 1900-talet använde opiater. 

 

Att bestämma en viss historisk tidpunkt när människor började 

använda droger är antagligen inte möjligt, och för denna avhandling 

inte heller nödvändigt. För att illustrera hur långt tillbaka drogbruk 
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och skildringar av droger sträcker sig, kan dock några exempel vara på 

sin plats: 

 

 De antika Rig-Veda texterna hänvisar till bruket av soma, en 
psykoaktiv drog som användes cirka 2000 år före Kristus 
(Blaise & Strausbaugh, 1993, s. xvii). 

 Cannabis odlades i stor skala i Kina för åtminstone 6000 år 
sedan. Förutom de psykoaktiva egenskaperna användes 
plantan bland annat till olja, djurfoder och textilier 
(Courtwright, 2001, s. 39). 

 Tuggandet av kokablad går att spåra till 3000 år före Kristus, 
även om bruket antagligen sträcker sig betydligt längre 
tillbaka (Courtwright, 2001, s. 46). 

 Opium och dess effekt hade en självklar plats inom till 
exempel den antika grekiska och arabiska medicinen. Bruket 
av opium sträcker sig cirka 6000 år tillbaka (Berridge & 
Edwards, 1981, s. xvii). 

 På 1500-talet var bruket av opium väl etablerat inom 
västerländsk medicin (Berridge & Edwards, 1981, s. xxiii). 

 

Användningen av droger har också ofta speglats i litteraturen. Ett av 

de tidigaste västerländska verken, Homeros Odyséen, nämner 

narkotika (Boon, 2002, s. 19), och även Shakespeare var bekant med 

opium och dess sövande effekt (Shakespeare, 1957, akt III, scen 3). 

 

Under 1600- och 1700-talen var annars kaffe och tobak två av de mest 

omdebatterade och omstridda preparaten. Den egenskap som oftast 

tillskrevs kaffet, både medicinska och i mer folkliga sammanhang, var 

nykterhet. Under 1600- och 1700-talen uppfattades kaffet som en 

dryck som hängde samman med redbarhet och rationalitet, till 

skillnad från alkoholhaltiga alternativ. Kaffet passade in i samhället av 

flera orsaker. Olika sociala omvandlingar ägde rum, samhälls-

ekonomin blev i och med industrialiseringen mer utvecklad, och 

motivationen samt arbetsdisciplinen blev starkare. Dessa för-

ändringar, tillsammans med en kamp mot de olyckor alkoholen förde 

med sig, skapade ett kulturellt utrymme för kaffet (Schivelbusch, 

1982, ss. 25, 38, 44). 
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Denna tidsepok innebar också genombrottet för ett annat preparat, 

vilket liksom kaffet ännu idag har en bred folklig och kulturell 

förankring, även om denna verkar minska, nämligen tobak. Tobaken 

och tobaksrökningen fyllde en avkopplande funktion. Medan kaffet 

användes på grund av sin uppiggande och sinnesskärpande verkan, 

brukades tobak i sammanhang präglade av avkoppling och 

kontemplation (Schivelbusch, 1982, s. 113). Här är inte platsen att 

utförligt beskriva den masskonsumtion av kaffe och tobak som sedan 

1700-talet pågått i Europa, men för att illustrera denna kan man ändå 

nämna att i slutet av 1900-talet var kaffe, efter olja, den vara som det 

handlades mest med i världen. Produktion och distribution av tobak, å 

sin sida, erbjöd 1983 mer än 18 miljoner människor arbete. Med 

deltids- och säsongsarbetare inräknade, var närmare 100 miljoner 

människor sysselsatta inom tobaksindustrin (Courtwright, 2001, ss. 

19, 191). Något som har bidragit starkt till tobakens genomslag är det 

faktum att den sedan 1600-talet har varit en ”drog för alla”. Bruket har 

sträckt sig över alla sociala kategorier och klasser (Courtwright, 2001, 

s. 16). 

 

I Sverige går kaffet att spåra tillbaka till 1685, då ett pund 

importerades till Göteborg. Under 1700-talet fick bruket fäste, framför 

allt inom överklassen samt bland resande, vilka inspirerats av andra 

länder. Det svenska kaffets historia är en historia om förbud och 

regleringar, där kraftig beskattning och kriminalisering av bruk var två 

metoder som användes för att begränsa konsumtionen. Dock var de 

inte särskilt verkningsfulla, och under 1800-talet spridde sig kaffet till 

landsbygdsbefolkningen och de lägre klasserna (Lindgren, 1993, ss. 

97-98). 

 

Givet detta genomslag, är det intressant att för ett ögonblick titta 

närmare på de reaktioner som bruket av dessa preparat väckte. Den 

självklarhet som en kopp kaffe är idag, var för trehundra år sedan 

något högst kontroversiellt. Att tillåta och beskatta dessa medel är en 

strategi som samhällen och stater använt sig av först då preparaten 
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visat sig så populära att förbud inte har kunnat efterlevas. I början av 

1900-talet motionerades i riksdagen om vad som skulle göras åt det 

ökande kaffe- och tobaksbruket. Läkare rapporterade om åkommor 

som blodbrist, magkatarr och hjärtbesvär. Oro uttrycktes över 

kvinnors kaffedrickande och dess effekter på deras nerver och förmåga 

att föda samt uppfostra barn. Även barnens kaffedrickande 

problematiserades, där koffeinets påverkan på barnens känsliga 

nervsystem av vissa ansågs orsaka livslånga besvär (Lindgren, 1993, s. 

99ff). 

 

Tobaksrökning förekom i Sverige i början av 1600-talet. Att handla 

med eller konsumera tobak var länge kriminaliserat, och inom det 

medicinska området var tobaken föremål för avgifter och beskattning. 

Det vanligaste straffet var böter. Länder som Ryssland hade dock en 

strängare praxis, och vanerökare riskerade där dödsstraff. På grund av 

ett fortgående bruk samt en omfattande smuggling, ändrade de 

nordeuropeiska länderna så småningom strategi för att handskas med 

tobaken. Produktion och handel reglerades i stället för att förbjudas, 

och kompanier kunde med licens och betalda avgifter sköta 

hanteringen av tobaken (Lindgren, 1993, ss. 109-110). 

 

Tobaken ansågs vara skadlig för både kroppen, själen, individen och 

samhället. Till de fysiska konsekvenserna hörde hjärtklappning, dålig 

mage och svindel. Tobakens påverkan på psyket ansågs kunna 

resultera i till exempel hysteri, sinnessvaghet samt den så kallade 

tobakspsykosen. Intressant är också det potentiella moraliska förfall 

som tobaken kopplades samman med. Unga pojkar var en tydlig 

riskgrupp, där bruk av tobak ansågs kunna förstöra sedligheten och 

resultera i förslappning och urartning. Brottslighet till följd av tobak 

var ett tema som förekom frekvent i debatten, där rökning ansågs vara 

första steget i en kriminell karriär, där andra inslag var 

narkotikaberoende och ett utsvävande sexliv. Tobaken länkades också 

indirekt till andra faror. Bland annat hävdades att bruket kunde sprida 

veneriska sjukdomar, samt att cigaretter ibland innehöll narkotiska 



DROGFRÅGAN: ANSATS OCH PROBLEMBAKGRUND 

 

14 
 

preparat som morfin och kokain, och därför kunde göra rökaren 

narkotikaberoende utan dennes vetskap (Lindgren, 1993, s. 110ff).  

 

Av de klassiska narkotiska preparaten var det opium som fick störst 

politisk och kulturell betydelse under 1700- och 1800-talen. En viktig 

faktor gällande västerlandets förhållande till opium är den roll som 

medlet spelade i Kina, och vissa har hävdat att Kinas tragiska 

förhållande till opiumet var av avgörande betydelse för att en modern 

narkotikalagstiftning skulle etableras (Schivelbusch, 1982, s. 219). Det 

var under 1700-talet som kineserna, med europeisk hjälp, stiftade 

bekantskap med drogen. Sedan länge fanns en handelsförbindelse 

mellan kontinenterna, och i stället för att fortsätta betala för de 

kinesiska varorna med pengar, började man från europeiskt håll att 

ersätta det kinesiska folket med eget massproducerat opium. Detta 

lade grunden för ett enormt bruk och missbruk, vars konsekvenser 

började bli tydliga mot slutet av 1700-talet (Schivelbusch, 1982, ss. 

220-221). 

 

I Europa fick inte den folkliga användningen av opium samma 

utbredning som i Kina. Även om opiumet under en stor del av 1800-

talet inte sågs som något farligt eller hotande, blev dess roll som 

berusningsmedel inte lika viktig här. Samma handelsmän och 

politiker som koloniserade Kina med opium uttryckte stor tvekan och 

oro inför att en liknande utveckling av missbruk skulle komma till 

stånd på den europeiska kontinenten (Schivelbusch, 1982, s. 225). 

Opiumets huvudsakliga betydelse i Europa var dess medicinska 

särställning, där det sågs som ett måste på grund av användbarheten 

mot till exempel smärta. Under 1800-talet genomgick dock synen på 

drogen en förvandling, och från att ha varit en självklar del i 

husapoteket började allt fler negativa karaktärsdrag tillskrivas 

opiumet (Berridge & Edwards, 1981, s. xxv). Även drogen som sådan 

genomgick förvandlingar under seklet.  

 

Den kommersiella produktionen av morfin började 1827, och 

samhällets industrialisering påverkade även drogindustrin: Syntetiska 
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droger framställdes, sprutor för injicerande av droger uppfanns och 

nya sätt att distribuera preparaten infördes. Under 1800-talet 

uppdagades också fler och fler följder av narkotikabruk. Både 

beroendeproblem hos individer, och mer sociala konsekvenser. Dock 

fanns hos politiker en tvekan mot att ingripa med kontrollåtgärder. En 

tidig kontrollag, 1868 års engelska Pharmacy and Poisons Act, 

fastslår att opium endast får säljas på apotek − vilket redan var praxi). 

Vilka mängder som fick säljas och vem som betroddes att köpa 

reglerades inte utan beslutades av apotekaren (Courtwright, 2001, ss. 

36, 173; Schivelbusch, 1982, ss. 218-219). 

 

Opiumets roll och vanlighet i 1800-talets Europa har som bekant 

också skildrats litterärt. En av de mest kända berättelserna är Thomas 

De Quinceys En engelsk opieätares bekännelser, i vilken författaren 

beskriver bland annat apoteksutbud och konsumtionsmönster (De 

Quincey, 2002, ss. 11-12). Texten skildrar opiumets för- och nackdelar, 

och ses i dag som en av de klassiska skildringarna av narkotikabruk. 

Andra författare i samma tidsanda som använde sig av opium och 

droger som haschisch var Samuel Taylor Coleridge, Edgar Allen Poe 

och Charles Baudelaire.  

 

Mot slutet av 1800-talet började produktionen av den drog som ännu 

idag står för en stor del av det tunga missbruket, nämligen heroin. 

Preparatet som sådant såg dagens ljus för första gången 1874, och 

under 1890-talet påbörjades tillverkning av opiaten i Tyskland under 

varunamnet heroin. Inspiration till namnet kom förmodligen från 

tyskans heroisch, vilket bland annat betyder stor och kraftfull 

(Berridge & Edwards, 1981, s. xix). 

 

Omkring denna tidpunkt började också mediala bilder av en annan 

drog att dyka upp. Folkligt cannabisbruk skildrades alltmer i 

amerikanska medier, och en negativ grundhållning till drogen 

etablerades. Omfånget av bruket var dock inte särskilt omfattande, 

vilket kan ses i den lag som trädde i kraft 1916 − The Harrison Anti-

Narcotic Act. Denna lag, vilken markerar ett nytt förhållningssätt till 
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droger i och med att dessa nu endast fick säljas mot recept, omfattade 

inte cannabisprodukter. Detta dels på grund av att omfattningen av 

bruket och dess eventuella effekter inte var kända, men även på grund 

av den hampaindustri som ville fortsätta sälja olika produkter (Boon, 

2002, s. 154). 

 

The Harrison Anti-Narcotic Act är ett exempel på den nya era som 

inträdde omkring sekelskiftet 1900. Från och med denna tidpunkt 

antog den världsomfattande droghandeln en drastiskt ny skepnad i 

och med de politiska beslut och praktiker som syftade till att 

kontrollera och begränsa industrin. Sedan mitten av 1600-talet hade 

det normala sättet för de flesta politiker att närma sig drogområdet 

varit genom frågan om hur man bäst kunde beskatta handeln. Detta 

synsätt började mot slutet av 1800-talet att ändras och en ny tidsanda 

gjorde sig gällande. Från att marknaden hade varit relativt fri, gick 

utvecklingen nu i en riktning där alla aspekter av narkotikatillverkning 

och försäljning kom att regleras i lag. Där man tidigare hade beskattat 

handeln och underlättat produktionen genom att till exempel upplåta 

stora markarealer, började västerländska politiker allt mer att se 

droganvändning som någonting negativt, vilket ledde till fler restrik-

tioner och förbud. En tid av kontrollpolitik inleddes (Courtwright, 

2001, s. 165ff).  

 

Vid mitten av 1930-talet hade en lång rad länder ställt sig bakom de 

internationella regleringarna, och handeln med psykoaktiva 

substanser såg radikalt annorlunda ut jämfört med några decennier 

tidigare. Även om olika nationer naturligtvis valde olika linjer var den 

övergripande tendensen tydlig. Oreglerad handel blev mer och mer 

sällsynt, försäljning av narkotiska preparat begränsades, vissa droger 

totalförbjöds och stimulantia som alkohol och tobak omgärdades av 

bestämmelser (Courtwright, 2001, ss. 185-186). 

 

För att närma sig området för denna avhandling, svensk drogdebatt, 

finns i tidigare forskning om den svenska narkotikahistorien ett flertal 

intressanta slutsatser. Sociologen Börje Olsson pekar på ett flertal 
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tendenser i de skildringar av droger som förekommer i hans historiska 

material, och menar att det under 1800-talets andra hälft inte fanns 

någon given definition av missbruk. Begreppet missbrukare användes 

på personer som förbrukade narkotiska preparat i större omfattning 

än läkare ordinerat, vilket ofta sammanföll med ett fysiskt beroende. 

Intressant att notera är dock att många var fysiskt beroende, men inte 

betraktades som missbrukare. Sett med dagens perspektiv skiljer sig 

de ”historiska” missbrukarna från nuvarande även i andra 

hänseenden. I dag dominerar männen bland de tunga 

narkotikamissbrukarna, och medelåldern är förhållandevis låg. Dålig 

psykisk och fysisk hälsa samt problematiska uppväxtförhållanden är 

andra kännetecken. Det historiska materialet ger inga indikatorer på 

att detta skulle vara fallet bland 1800-talets missbrukare (Olsson, 

2000, ss. 106-107).  

 

På 1880-talet förekom i svensk press artiklar som skildrade 

morfinberoende. Användning av drogen betraktades dock som en 

sysselsättning för överklassen och något folkligt bruk förekom inte 

(Linde, 1989, s. 196). Andra forskare pekar också på den 

differentiering mellan alkoholister och narkomaner som uttrycktes, 

där narkomaner inte ansågs ligga någon till last och därför inte 

behövde tvångsvårdas (Lindgren, 1993, s. 87). Lösningen på problem 

orsakade av narkotika ansågs således vara att behandla enskilda 

personer och deras missbruk. Detta var en angelägenhet för den 

medicinska professionen, och rättsliga eller sociala institutioner 

berördes inte (Olsson, 2000, s. 110). Kännetecknande för debatten 

under denna tidsperiod var alltså att traditionella narkotiska preparat 

som opium och kokain debatterades tillsammans med alkohol och i 

dag självklara njutningsmedel som kaffe och te. Preparaten 

diskuterades och problematiserades på liknande sätt, där missbruk 

förknippades med nervsvaghet, brottslighet och psykoser (Lindgren, 

1991, ss. 169, 185). 

 

Narkotika användes alltså under 1800-talet i Sverige, och var till viss 

del föremål för en samhällelig uppmärksamhet. Men en brytpunkt kan 
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ses omkring förra sekelskiftet, och det var under 1900-talet som 

diskussionen om droger och drogmissbruk började anta former som 

påminner om de som kan ses idag. Ordet narkotika fick sin juridiska 

innebörd 1923. Detta var året då den första så kallade 

särlagstiftningen om narkotika infördes i Sverige, den så kallade 

narkotikakungörelsen. Ordet som vi känner det idag, det vill säga som 

betecknande vissa droger använda under missbruksliknande former, 

hade innan denna tidpunkt inte haft någon rättslig anknytning eller 

betydelse. Juridisk reglering av preparat hade fram till dess tagit plats 

inom bestämmelser för apoteksväsende och sjukvård (Olsson, 2000, s. 

155). 

 

Under 1900-talets första hälft skedde ett skifte i synsätt gällande flera 

aspekter av droger och drogmissbruk, enligt Olsson. Under denna 

period växte tanken om en narkoman personlighetstyp fram, vilket 

innebar att lösningen på narkotikaproblemet söktes inom individen 

och i dennes psyke. Framväxten av nya vetenskaper som psykologi och 

psykiatri ledde till en förflyttning av fokus från farmakologi och 

medicin. Tanken att vissa individer var mer eller mindre disponerade 

för missbruk etablerades, och rättsliga och sociala förklaringsmodeller 

började få en viss genomslagskraft (Hilte, 1996, s. 25; Olsson, 2000, 

ss. 110, 115, 123). Andra har påpekat hur kända droganvändare som 

Gösta Ekman d.ä. under det tidiga 1900-talet inte sågs som 

narkomaner utan tilläts ha andra identiteter, förmodligen därför att 

det inte fanns någon klar social bild av vad en narkoman var (Hilte, 

1990, s. 155). 

 

Att kunskapen om droger och droganvändare är historiskt och 

kulturellt specifik illustreras också av synen på amfetaminpreparat. 

Dessa lanserades i slutet av 1930-talet och användes för ett flertal 

olika symptom, till exempel vid utmattning och nedstämdhet. 

Förskrivningen var omfattande och 1942 förskrevs medlen till tre 

procent av befolkningen. De flesta var endast tillfälliga användare, 

men många använde dock preparaten dagligen. Kontrollen av dessa 

centralstimulantia blev gradvis hårdare. Recepttvång infördes 1939, 



KAPITEL 1 

 

19 
 

och de narkotikaklassades 1944. Konsumtionen var stor och vissa 

uppskattar antalet förskrivna amfetamintabletter 1938 till 400 000. 

För 1942 sägs siffran ha varit 6 miljoner, och 1944 använde 200 000 

personer preparaten, varav cirka 200 klassificerades som 

missbrukare. Andra menar att amfetamin under 1940- och 1950-talen 

användes av cirka 300 000 svenskar (Christie & Bruun, 1985, s. 83; 

Hilte, 1990, s. 72; Lenke & Olsson, 1998, s. 95; Åhs, Svanström, & 

Stenberg, 1991, s. 151). Sett med nutidens synsätt skulle denna stora 

förbrukning förmodligen anses vara ett enormt missbruk, vilket visar 

att innebörden av begrepp som ”drogberoende”, ”knarkande”, 

”narkotikamissbruk” och liknande inte är självklara. 

 

En omformulering av det samhälleliga drogproblemet skedde vid 

mitten av 1900-talet. Perioden 1946-1965 kännetecknas enligt Olsson 

av att narkotikaproblematiken i allt större utsträckning kom att 

förklaras i psykiatriska termer, samt att synsättet på missbruk som 

sjukdom blev mer accepterat. Under 1940-talet nämns de så kallade 

psykopaterna som mer benägna att utveckla ett missbruk av droger 

(Olsson, 2000, ss. 129, 166). En annan viktig tendens är att man i 

mitten av 1900-talet kan se en allt mer negativ inställning till 

missbrukarna och deras användning av droger. Vid denna tidpunkt 

blev det medicinska bruket av narkotika mer restriktivt, och 

marginaliserade gruppers missbruk hamnade mer i fokus (Lindgren, 

1993, ss. 156-158). 

 

Människor med sociala och kriminella problem blev de moderna 

missbrukarna, vilka av många inte sågs med lika blida ögon som de 

tidigare. En viktig grupp var ungdomarna. Narkotika och ungdom är 

fortfarande en kombination som framställs med retorisk slagkraft, och 

det var vid denna tidpunkt som de två först började sammanlänkas i 

den offentliga debatten. Sven-Åke Lindgren påpekar att även om man 

under denna tidsperiod (1950-talet) kan se hur en definition av det 

moderna narkotikaproblemet etableras genom praktiker som ökad 

kontroll på området, strängare regleringar och hårdare straff, rådde 

ända in på 1960-talet stor osäkerhet om hur den ”faktiska” situationen 
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såg ut: Vilken omfattning narkotikamissbruket hade och vilka 

konsekvenser det fick (Lindgren, 1993, ss. 156, 159; Olsson, 2000, ss. 

135-139). 

 

De preparat som dock stod i fokus under 1950- och 1960-talen var de 

centralstimulerande. Under 1950-talet ökade omfattningen av detta 

missbruk, samtidigt som det blev vanligare att injicera medlen. Detta 

var också perioden då narkotikafrågan för första gången i modern tid 

togs upp i riksdagen. Einar Rimmerfors, folkpartistisk riksdags-

ledamot, ställde 1954 en fråga till regeringen om vad den hade tänkt 

göra åt drogsituationen. Frågan uttryckte en rädsla inför en 

kommande epidemi av missbruk, ett hot som var starkt kopplat till 

subkulturella grupper. Hans oro fick dock inget större gensvar. 

Dåvarande inrikesminister Gunnar Hedlund menade att samhället 

hade god kontroll över de narkotiska preparaten och att något stort 

problem inte förelåg. Medicinalstyrelsen visade i en utredning samma 

år en medvetenhet om farhågor gällande ungdomar och narkotika i 

vissa länder, bland annat USA, men befarade inte ett liknande 

scenario i Sverige (Lindgren, 1993, s. 198; Olsson, 2000, s. 193).  

 

Mot slutet av 1950-talet började dock narkotika och narkotikafrågan 

uppmärksammas alltmer av andra än de tidigare dominerande 

läkarna. Fram till denna tidpunkt hade de spelat en viktig roll som 

aktörer i debatten om missbruk. Läkarnas dominerande position 

omförhandlades dock när narkotikaproblem kom att diskuteras 

mindre i termer av medicin och mer som ett socialt problem. 

Instanser inom rättssystemet berördes mer och började ta en större 

plats i frågan än tidigare. Även media och politiker började mot slutet 

av 1950-talet ägna droger och drogproblem alltmer uppmärksamhet. 

 

Olsson menar i sin studie att det var under denna period som 

narkotikaproblematiken började tas upp som ett självständigt 

problem, utan att behöva referenser till specifika droger, och att 

narkotikaproblemet genomgick en omformulering under perioden 

1946-1965, särskilt de sista tio åren. Den nya problemdefinitionen 
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kännetecknas bland annat av att det var först vid denna tidpunkt − vid 

mitten eller slutet av 1950-talet − som en sammanhållen moralisk 

hållning mot narkotika och narkotikabruk började bli tydlig (Olsson, 

2000, ss. 125, 153, 171, 177, 197). 

 

Den stora brytpunkten i synen på narkotikamissbruk skedde alltså 

under 1960-talet. I den existerande litteraturen på området verkar det 

råda konsensus om att det moderna narkotikaproblemet i Sverige tog 

form omkring mitten av 1960-talet, i meningen att det då blev 

etablerat som en angelägenhet vilken ansågs kräva avsevärda 

samhälleliga insatser. Ytterligare argument för att 1965 kan betraktas 

som en brytpunkt ges av Tops (2000, s. 41), Träskman (2003, s. 21ff), 

Boekhout van Solinge (1997, ss. 35-36) och Laursen (1996, s. 34ff). 

Som jag visat ovan förekom dock bruk och missbruk av narkotiska 

preparat långt innan 1960, men i andra sociala grupper och i en annan 

utsträckning. Det var omkring 1965 som det bruk av främst 

centralstimulantia, vilket ökade under 1950-talet, lyftes upp till 

offentlig debatt. Som exempel på skillnaderna i synsätt kan nämnas 

det centralstimulerande preparatet Preludin: En SOU-utredning 

kartlade 1965 en försäljning av 500 000 doser, jämfört med 8,5 

miljoner 1959, ändå ansågs missbruksproblemet ha ökat (SOU 

1967:25 citerad i Bruun, 1968, s. 332).  

 

Sven-Åke Lindgren nämner några faktorer som bidrog till att 

narkotika fick sitt mediala genombrott vid mitten av 1960-talet. Bland 

annat tar han upp en TV-serie vid namn ”Dokument 65”, vilken för 

första gången visade olika aspekter av droger och drogmissbruk för de 

svenska tittarna. Programmet skildrade till exempel så kallade 

knarkarkvartar, abstinenta missbrukare och fängelsekunder på ett sätt 

som inte gjorts tidigare, och hjälpte därför till att föra upp drogfrågan 

till allmän debatt. Lindgren menar vidare att från och med denna 

tidpunkt fördes narkotikadebatten till stor del av ”den socialt 

engagerade lekmannen”, en ny sorts aktör. Denna gjorde entré 

samtidigt som den strategi som Lindgren kallar för ”vård- och 



DROGFRÅGAN: ANSATS OCH PROBLEMBAKGRUND 

 

22 
 

reformstrategin”, ett synsätt på droger och missbrukare där de 

socialmedicinska aspekterna lyftes fram.  

 

Den socialt engagerade lekmannen påverkade debatten, bland annat 

genom att utmana specialister i frågan. De läkare och andra 

fackexperter som tidigare hade fört debatten, blev nu allt mer 

marginaliserade som aktörer, och till viss del anklagade för att vara 

ansvariga för narkotikaproblemen (Lindgren, 1993, s. 176ff; se även 

Olsson, 2000, s. 3ff). Lindgren menar vidare att det samhälleliga 

drogproblemet som det började ta form i slutet av 1950-talet och 

början av 1960-talet till stor del handlade om ungdomar och deras 

användning av centralstimulerande preparat. Det var detta missbruk 

som tillmättes stor betydelse och beskrevs som hotfullt. Olsson menar 

att denna koppling mellan droger och olika subkulturer (ungdomar, 

prostituerade, kriminella etc.) bidrog till att ge narkotikan en plats 

mer i rättsliga och socialpolitiska sammanhang än i medicinska. De 

olika subkulturerna hade sedan tidigare tillskrivits en problematisk 

roll, och hållningen mot dem förflyttades nu till narkotikamissbruket. 

Kriminalitet och social problematik blev de synliga konsekvenserna av 

narkotika. Det mer folkliga bruket, där användning av narkotika inte 

kunde kopplas samman med någon subkultur, lyftes inte fram och 

definierades inte som ett angeläget socialt problem (Olsson, 2000, ss. 

173-179, 188, 190ff). 

 

Studiens utgångspunkter: 

Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Beskrivningen ovan syftar till att ge en kortfattad återblick över bruket 

av olika preparat, som använts i olika kontexter och uppfattats som 

problematiska. Nedan närmar jag mig området för min egen studie 

genom att beskriva avhandlingens teoretiska utgångspunkt, nämligen 

socialkonstruktionismen. Syftet i det följande är att redovisa synsättet 

samt visa vilka frågor jag kommer att ställa till det empiriska 

materialet. Vissa av resonemangen fördjupas i kapitel 2, vilket 

beskriver en av metoderna inom det socialkonstruktionistiska fältet: 

Diskursanalysen. 
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Diskussionen utgår från fyra grundläggande antaganden som kan 

sägas karaktärisera det socialkonstruktionistiska perspektivet. Dessa 

utgångspunkter formulerades av den amerikanske socialpsykologen 

Kenneth J. Gergen och har sedermera kommit att refereras i en rad 

olika sammanhang där socialkonstruktionismen ska introduceras. 

Redovisningen bygger huvudsakligen på dennes artikel ”The Social 

Constructionist Movement in Modern Psychology” (Gergen, 1985) 

samt på Vivien Burrs, Social Constructionism (2003). Det bör också 

påpekas att de redovisade punkterna bör ses som ett slags allmänt 

accepterade grundantaganden bland socialkonstruktionistiska 

forskare. Att ge en enda bestämd definition av detta synsätt är svårt, 

för att inte säga omöjligt, då företrädare arbetar inom en rad olika 

ämnen och med en mängd olika forskningsområden. Burr (2003, s. 2) 

säger om dessa fyra punkter: ”You might think of these as something 

like ’things you would absolutely have to believe in order to be a social 

constructionist’”.  

 

 

(a) En kritisk inställning till självklar kunskap 

 
What we take to be experience of the world does not in itself 
dictate the terms by which the world is understood. What we 
take to be knowledge of the world is not a product of induction, 
or of the building and testing of general hypotheses. The 
mounting criticism of the positivist-empiricist conception of 
knowledge has severely damaged the traditional view that 
scientific theory serves to reflect or map reality in any direct or 
decontextualized manner [...] How can theoretical categories be 
induced or derived from observation, it is asked, if the process 
of identifying observational attributes itself relies on one’s 
possessing categories? How can theoretical categories map or 
reflect the world if each definition used to link category and 
observation itself requires a definition? How can words map 
reality when the major constraints over word usage are 
furnished by linguistic context? (Gergen, 1985, ss. 266-267). 

 

Citatet illustrerar en syn på vetenskaplig, och annan, kunskap och på 

språkbruk och sätt att tänka som innebär att verkligheten endast är 

tillgänglig för oss genom sociala och kulturella kategoriseringar. Dessa 
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utgör alltså inte en objektiv eller direkt återspegling av världen, utan 

är alltid ett resultat av vår samhälleligt inlärda kunskap och våra 

erfarenheter. De uppfattningar om verkligheten som uttrycks i olika 

sammanhang är följaktligen inte oberoende av oss själva som subjekt, 

och som forskare måste vi därför hela tiden vara medvetna om och 

ifrågasätta de antaganden vi gör om världen.  

 

Synsättet som uttrycks i citatet ovan medför vidare ett 

avståndstagande från idén om att observationer kan leda oss till en 

enda objektiv, ”sann” kunskap om världen eller verkligheten. De 

antaganden vi gör och de kategorier vi beskriver världen utifrån − till 

exempel att det finns två sorters människor; män och kvinnor − hade 

kunnat vara annorlunda och är aldrig självklara (Burr, 2003, ss. 2-3; 

Gergen, 1985, s. 267). 

 

Socialkonstruktionismen är alltså grundad i en kritisk inställning till 

självklar kunskap. Anledningen till dess förespråkande av denna 

hållning är den godtycklighet som visat sig känneteckna såväl många 

vetenskapliga teorier som andra tankesystem genom historien. Om vi 

håller oss till de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena 

finns en rad exempel: Hur vi sett på och behandlat grupper som 

homosexuella, psykiskt sjuka, människor med alkoholproblem och så 

vidare. Exempel på klassiska studier inom sådana områden är Michel 

Foucaults böcker Vansinnets historia under den klassiska epoken 

(1961) och Sexualitetens historia (1978, 1984a, 1984b). Sett med ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv skulle skiftandet i förhållningssätt 

gentemot grupper som dessa inte bero på ny, bättre kunskap. Snarare 

finns anledningen i framväxandet av rättigheter, politisk kamp och 

nya maktkonstellationer. 

 

Utifrån det ämne som avhandlingen handlar om − drogdebatt − 

innebär den kritiska inställningen till självklar kunskap att en 

betydande del av forskningsuppgiften består i att kritiskt granska och 

analysera de sanningsanspråk som görs i debatten. Vilka synsätt 
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uttrycks och hur legitimeras de? Andra frågor som kan formuleras 

utifrån denna kunskapssyn är: 

 

(a1) Hur konstrueras narkotikaproblemet i det studerade 

materialet under tidsperioden? 

(a2) Vilka bilder ges av droger i olika tider och rum? 

(a3) Vilken syn på människor som använder droger uttrycks? 

(a4) Vilket språkbruk karaktäriserar i drogdebatten? 

 

(b) Historisk och kulturell specificitet 

 
The terms in which the world is understood are social artefacts, 
products of historically situated interchanges among people. 
From the constructionist position the process of understanding 
is not automatically driven by the forces of nature, but is the 
result of an active, cooperative enterprise of persons in 
relationship. In this light, inquiry is invited into the historical 
and cultural bases of various forms of world construction 
(Gergen, 1985, s. 267). 

 

Det andra grundläggande antagandet rör kunskapens oupplösliga 

anknytning till givna platser i tid och rum. Detta innebär att det sätt vi 

uppfattar världen på – den kunskap vi har – alltid är beroende av sitt 

historiska och kulturella sammanhang. Beskrivningar och förståelser 

av fenomen förändras över tid och konstrueras socialt, dvs. de är en 

del av sociala mönster, aldrig givna på förhand och bör ses utifrån det 

sammanhang som de härstammar från. Burr, menar att:  

 
[...] all ways of understanding are historically and culturally 
relative. Nor only are they specific to particular cultures and 
periods of history, they are seen as products of that culture and 
history, and are dependent upon the particular social and 
economic arrangements prevailing in that culture at that time. 
The particular forms of knowledge that abound in any culture 
are therefore artefacts of it, and we should not assume that our 
ways of understanding are necessarily any better, in terms of 
being any nearer the truth, than other ways (Burr, 2003, s. 4, 
kursiverad stil i original). 

 

De exempel från olika tidsperioder som togs upp i den historiska 

tillbakablicken ovan illustrerar hur synen på droger och 
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droganvändare i Sverige har förändrats, och hur narkotikaproblemet 

har genomgått en rad omformuleringar. Brytpunkter i historien har 

lyfts fram, och de illustrerar att kunskapen inom detta område alltid är 

knuten till tid och rum. I denna avhandling ger den studerade 

tidsperioden möjlighet att identifiera utvecklingstendenser, att se om 

tydliga svängningar sker, eller om något plötsligt introduceras eller 

överges. Därför ingår i syftet också frågorna: 

 

(b1) Hur ser sambandet mellan drogdebatten och den kontext 

(det samhälle) den utspelar sig i ut? 

(b2) Finns det i debatten en sammanhängande struktur som 

går att följa över tid, eller karaktäriseras den av ett antal 

diskrepanser eller brott?  

(b3) Till vilka andra områden relateras narkotikaproblemet? 

 

(c) Samband mellan kunskap och sociala processer 

 
The degree to which a given form of understanding prevails or 
is sustained across time is not fundamentally dependent on the 
empirical validity of the perspective in question, but on the 
vicissitudes of social processes (e.g., communication, 
negotiation, conflict, rhetoric) (Gergen, 1985, s. 268). 

 

Hur stor betydelse ett visst synsätt får handlar enligt detta perspektiv 

inte nödvändigtvis om huruvida synsättet (eller förklaringsmodellen, 

teorin etc.) är ”sant”, det vill säga i överensstämmelse med 

verkligheten. Perspektivet vill istället rikta fokus mot hur vissa saker 

blir sanningar, och mot den kamp eller förhandling mellan olika 

verklighetsbeskrivningar som ständigt pågår. Inom vetenskapen − 

liksom inom andra områden − finns alltid en mängd olika, och ofta 

inkompatibla, utsagor som syftar till att förklara världen. Vilken eller 

vilka av dessa som blir rådande är alltså att betrakta som resultatet av 

sociala processer och förhandlingar.  

 

Drogdebatten kan onekligen uppfattas som just en sådan social 

process. En process som utspelar sig i givna tider och rum, som bygger 

på vissa antaganden, och som producerar en viss bestämd kunskap: 
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Om droger, om människorna som använder dem, om hur samhället 

ser ut och så vidare. Det offentliga samtalet om droger är en arena där 

enskilda debattörer möts, men också där olika samhällsgrupper ställs 

mot varandra − exempelvis vårdpersonal, anhöriga till droganvändare 

samt förtroendevalda. 

 

Debatten om droger står också i ett alldeles särskilt förhållande till sitt 

ämne, jämfört med många andra debatter. Följande citat får förtydliga 

detta: 

 
Ett av de farligaste hoten mot den restriktiva narkotikapolitiken 
på några års sikt är legaliseringsdebatten som förs i många 
europeiska länder. Kraven på avkriminalisering och legalisering 
är lika farliga som knarket självt (Vi ger oss aldrig! , 1991, s. 
25). 

 
Faran är att legaliseringstankarna kommer in i Sverige. Ett sätt 
att möta dessa är att debatten om narkotikalagstiftningen hålls 
levande så att man bygger upp ett motstånd mot tankar på 
avkriminalisering och legalisering. Jag vet inte någon i Sverige 
som för närvarande driver avkriminalisering (Vi ger oss aldrig! 
, 1991, ss. 78-79). 

 

Citaten är från 1991, det första från dåvarande rikspolischef Björn 

Eriksson, det andra från riksåklagaren vid denna tidpunkt, Torsten 

Jonsson, som svar på frågan om de såg något hot mot 

narkotikapolitiken. Som en central fara mot politiken på 

narkotikaområdet ser de alltså just tankar om och debatt kring 

legalisering och avkriminalisering, trots att någon sådan inte fanns då. 

Exemplen visar hur laddade vissa ståndpunkter i en debatt kan vara 

och illustrerar enligt min mening något väldigt intressant. Finns något 

annat socialt problem, där en viss uppfattning eller vissa argument i 

debatten om det uppfattas som mer skadliga än det problem debatten 

handlar om? Detta resonemang om drogdebatten som kunskaps-

producerande social process leder till frågorna: 

  

(c1) Vilka kommer till tals i drogdebatten och utifrån vilka 

positioner och med vilken legitimitet uttalar man sig? 
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(c2) Följer drogdebatten något mönster med avseende på 

relationerna och sampelet mellan olika aktörer och röster? 

(c3) Finns det gemensamma utgångspunkter som debattörerna 

delar? Är det någon särskild fråga som splittrar? 

 

(d) Samband mellan kunskap och social handling 

 
Forms of negotiated understanding are of critical significance in 
social life, as they are integrally connected with many other 
activities in which people engage. Descriptions and 
explanations of the world themselves constitute forms of social 
action. As such they are intertwined with the full range of other 
human activities (Gergen, 1985, s. 268). 

 

Den socialt konstruerade kunskapen är tätt sammanknuten med 

socialt handlande. Beskrivningar och förklaringar av världen är 

dessutom att betrakta som sociala handlingar i sig, och som delar av 

större sociala sammanhang (Gergen, 1985, s. 268). Den kunskap vi 

har får konsekvenser i och med att utifrån olika världsbilder ter sig 

vissa handlingsalternativ naturliga, medan andra framstår som 

otänkbara. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar 

att:  

 
Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala 
handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och 
sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12).   

 

För att återvända till avhandlingens ämnesområde, så innebär detta 

resonemang att hur vi ser på droger och människor som använder 

dem får stor betydelse för vilken sorts handlande som kommer att 

riktas mot dem. Ser vi droganvändare som sjuka, kommer sannolikt 

handlandet huvudsakligen att utspelas inom vårdens område −  

diagnosticering, behandling, botande etc. Är vårt perspektiv juridiskt 

kommer fokus att ligga på saker som brottsbekämpning, 

polisutredningar och straffsatser. Menar vi att narkomaner är 

olyckliga människor som ”drabbats” av missbruk, kommer de 

förmodligen inte att ses som klandervärda. Men om vi istället hävdar 
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att det grundläggande felet är deras bristande moral kommer de att 

bemötas av en betydligt hårdare attityd. Sambandet mellan kunskap 

och social handling, slutligen, väcker frågorna:  

  

(d1) Vilka enskilda frågor har varit aktuella i drogdebatten? 

(d2) Vilka förslag till åtgärder (lagstiftning, resursfördelning 

etc.) uttrycks vid olika tidpunkter och i olika sammanhang? 

(d3) Vilka handlingsstrategier för att komma tillrätta med 

narkotikaproblemet föreslås? Vilka ses som möjliga, och vilka är 

de tongivande? 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera hur debatten 

om droger har förts i svensk dagspress under åren 1970-1999. Studien 

ämnar för det första att kartlägga debatten. I anslutning till detta 

ställs frågor om hur den strukturerats, vilka som deltagit i den, vilka 

frågor som varit aktuella och så vidare. För det andra är syftet att 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv analysera denna 

debatt. Fokus ligger då på frågor rörande hur drogproblemet 

formulerats, vilka mönster som kan ses i talet om droger, samt inte 

minst om vad drogdebatten – på en högre abstraktionsnivå – säger 

om det samhälle i vilket den utspelas.  

 

Genomgången av de socialkonstruktionistiska utgångspunkterna har 

tillsammans med den historiska tillbakablicken väckt ett antal frågor, 

vilka jag redovisat ovan under rubrikerna (a) till (d). Jag kommer nu 

att strukturera om dessa frågor enligt en ny tematisering som är 

inspirerad av den brittiske lingvisten Norman Fairclough (se vidare 

kapitel 2), och det är enligt denna modell som frågorna kommer att 

behandlas i avhandlingen. I de empiriska kapitlen, 4 – 6, kommer jag 

att relatera tillbaka till tre olika frågeteman som alltså kan ses som en 

syntetisering och abstrahering av de frågeställningar som i föregående 

avsnitt argumenterats fram med utgånspunkt i det socialkonstruk-

tionistiska perspektivet. Dessa tre teman är: 
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1. Drogdebattens uppbyggnad 
 Vilka mönster kan identifieras i debatten (med avseende på 

ståndpunkter, polemiker, särskilt aktuella teman etc.)? 
[relaterar till b2, c2 och d1 i genomgången ovan] 

 
 Hur konstrueras drogproblemet i det studerade materialet? 

[a1, a2] Mer precist: 
o Hur konstrueras relationen mellan droger och 

samhälle? [b1] 
o Till vilka andra områden relateras frågor om droger? 

[b3] 

 
 Vilken syn på människor som använder droger uttrycks? [a3] 
 Vilka åtgärder och handlingsstrategier (vårdinsatser, 

lagstiftning, resursfördelning etc.) uttrycks? [d2, d3]  
 Kan särskilda fenomen eller händelser sägas bidra till 

debattens utseende (genom att de exempelvis fungerar som 
samlingspunkter i debatten och leder till särskild enighet eller 
splittring)?  [c3] 

 

2. Drogdebattens aktörer 

 
 Vilka aktörer kommer till tals i drogdebatten? Utifrån vilka 

positioner och med vilken legitimitet uttalar de sig? [c1] 

 

3. Drogdebattens språkbruk 

 
 Vilket språkbruk används i drogdebatten? [a4, se avsnittet om 

Kritisk diskursanalys i kapitel 2 för en mer detaljerad 
redogörelse för vilka aspekter denna analys fokuserar på] 

 

Det bör betonas redan nu att även om alla dessa tre dimensioner ingår 

i avhandlingens frågeställningar, så är inte tonvikten jämnt fördelad 

mellan dessa. Frågenumreringen kan i själva verket här också läsas 

som en rangordning av frågetyperna i termer av hur mycket vikt som 

fästs vid dessa i min studie. Detta är, med andra ord, i första hand en 

avhandling om hur drogdiskursen tagit form under tre decennier. 

Mitt huvudsakliga fokus ligger således på att kartlägga och analysera 

det som i frågeuppställningen ovan benämns ”drogdebattens upp-

byggnad”.  
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Som ett ytterligare tema är jag intresserad av vilka som har varit 

drogdebattens aktörer under de olika studerade tidsperioderna. Detta 

tema framträder dock som utrymmesmässigt sekundärt i 

avhandlingen – detta huvudsakligen på grund av att frågan är smalare 

och mer lätthanterad än de många frågor som rör debattens 

uppbyggnad och mönster i stort. För det tredje, slutligen, bör betonas 

att detta inte i första hand är en avhandling som aspirerar på att med 

utgångspunkt i närläsningar presentera, lingvistiskt influerade 

analyser av stora textmängder. Inte desto mindre finns ett intresse av 

att problematisera aspekter av debatten även utifrån formulerings-

strategier på menings- eller ordvalsnivå. Därav den tredje fråge-

dimensionen ovan. 

 

Vidare är ett förtydligande angående begreppet ”drog” på sin plats. 

För att citera historikern David Courtwright (2001, s. 2) om 

engelskans ”drug”: ”For all its baggage, the word has one great virtue. 

It is short”. Det jag ska studera i denna avhandling är debatten om 

narkotiska preparat. Droger som alkohol, tobak, koffein etc. är helt 

uteslutna ur studien. Vissa problem infinner sig dock i och med att 

”narkotika” förstås inte är något entydigt begrepp. Huruvida ett visst 

medel är narkotika eller inte beror på om det finns upptaget på 

regeringens narkotikaförteckning, en förteckning som fortlöpande 

utökas med fler preparat. Att juridiskt peka ut vad som är narkotika (i 

Sverige) vid en viss tidpunkt är således enkelt. Att däremot hitta 

någon självklar gemensam nämnare bland dessa preparat (förutom att 

de återfinns i narkotikaförteckningen), eller att hitta någon betydelse 

”i sig” bland dessa medel är desto svårare.  

 

En studie som denna stöter också på ett annat problem: Debatten 

handlar till viss del om ”nya” droger, det vill säga droger som används 

och uppfattas som problematiska men som då debatten utspelar sig 

ännu inte finns upptagna i narkotikaförteckningen, där de dock ofta 

hamnar så småningom. Trots att dessa droger i juridisk mening inte är 

narkotika, kan de i den massmediala diskussionen vara till exempel 
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”dödsknark”. Då just sådana definitionsprocesser är av stort intresse 

för studien krävs en viss öppenhet, och sådana preparat ingår således i 

analysen. För utvecklade resonemang omkring begrepp som ”drog”, 

”narkotika” och ”missbruk”, se exempelvis Olsson (2000, s. 183), 

Christie & Bruun (1985, s. 68), Goldberg (1957, s. 192ff), Hilte (1990, 

s. 17ff) och Lenson (1995, s. 3ff). 

 

 

Disposition 

Avhandlingen är upplagd på följande sätt: I kapitel 1 introduceras 

området genom en historisk tillbakablick på bruket av olika preparat 

samt de synsätt på droger som uttryckts. Kapitlet ger vidare en 

beskrivning av det socialkonstruktionistiska perspektivet. Detta 

perspektiv avgränsas och fördjupas i kapitel 2, där diskursanalys som 

teori och metod presenteras och diskuteras. I kapitel 3 tas den aktuella 

typen av empiri, dagspresstexter, upp. Den empiriska delen av 

avhandlingen finns i kapitel 4-6, där kapitel 4 behandlar 1970-talet, 

kapitel 5 1980-talet samt kapitel 6 1990-talet. Kapitel 7 är 

avhandlingens avslutande diskussion där de frågor som introducerats 

inledningsvis återupptas till behandling i ljuset av analysen av 

empirin. 
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2. Att skildra en diskurs - diskursanalys 
som teori och metod 
 

Självfallet är uppdelningen mellan det sanna och det falska varken 
godtycklig, modifierbar, institutionell eller våldsam om man placerar 
sig på satsnivån inom en diskurs. Men om man väljer en annan skala 
och frågar sig vilken denna vilja till sanning som ständigt finns i våra 
diskurser [är] [...] då kanske något som liknar ett utestängningssystem 
(dvs ett historiskt, modifierbart och institutionellt tvingande system) 
börjar framträda (Foucault, 1970, s. 11). 

 

Syftet med detta kapitel är att beskriva huvuddragen i den vetenskapliga 

inriktning som kallas för diskursanalys, samt hur den kommer att förstås och 

tillämpas i denna studie. Kapitlet har två underrubriker. Under ”Språket och 

makten” redovisas och diskuteras centrala tankegångar inom diskursanalys 

mer generellt. Området avgränsas under rubriken ”Kritisk diskursanalys” 

där Norman Faircloughs analytiska modell, som är metodologiskt 

vägledande för denna avhandling, beskrivs och diskuteras.  

 
Språket och makten 

Ett vanligt sätt att definiera en diskurs är något i stil med ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 

Ett antal gemensamma uppfattningar om verkligheten, vilka uttrycks genom 

språket samt är kopplade till socialt agerande. För att anknyta till kapitlets 

inledande citat tolkar jag det som att det på en nivå självklart finns en 

sanning eller verklighet. Språket är inte godtyckligt i relation till denna, i 

bemärkelsen att vad som helst kan betyda vad som helst. Sammanhanget 

sätter dock onekligen ramar för olika tolkningsalternativ, och utsagor kan 

bekräftas eller förkastas i olika kontexter. Språket är heller inte helt ”fritt”, 

utan det är alltid politiskt och ideologiskt laddat. Det är inte neutralt, och det 

står inte i direkt överensstämmelse med det som det beskriver. Att 

representera något med hjälp av språk eller andra symboler innebär per 

definition en viss mån av förvanskning (Fowler, 1991, s. 207). Det är på 

denna nivå som diskursanalysen främst inriktar sig; på att till exempel 

undersöka hur det inom vissa områden, exempelvis ekonomin eller 

sjukvården, finns olika gränser för vad som ”kan” sägas och begripas givet de 

konventioner och maktrelationer som föreligger. Samt även när och på vilket 

sätt något accepteras som sant, samt vad som avfärdas eller förkastas.  

 



ATT SKILDRA EN DISKURS - DISKURSANALYS SOM TEORI OCH METOD 

34 
 

Diskursbegreppet är alltså centralt för denna avhandling, det är detta som 

anger det grundläggande synsättet på språket och det som det syftar att 

beskriva. Det bör dock påpekas att diskursanalys inte alls är något enhetligt 

forskningsfält. Förutom den kritiska diskursanalysen som beskrivs längre 

fram i detta kapitel brukar man dela upp diskursanalys i flera andra olika 

inriktningar. Å den ena sidan en fransk, eller kontinental, som främst 

förknippas med Michel Foucault. Å den andra en anglosaxisk med bland 

annat Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (1985) som företrädare. Den 

foucaultianska modellen av diskursanalys har som kännetecken att den 

studerar och analyserar diskursens gemensamma drag, det som håller 

samman diskursen över tid. Där Foucault arbetar med ett mer 

strukturalistiskt synsätt, lägger Laclau och Mouffe större vikt vid rörlighet 

och osäkerhet, och diskursen har inte här i samma utsträckning en 

normerande och tvingande funktion. För mer om detta, se exempelvis 

Sunnemark och Åberg (2004, ss. 36-47). Inom det diskursanalytiska 

forskningsfältet har således en rad olika definitioner av begreppet förts fram: 

 
En diskurs är ett system som producerar en uppsättning utsagor och 
praktiker som genom att etablera sig institutionellt kan framställa sig 
som mer eller mindre normala. De konstituerar 
verklighetsuppfattningen hos sina bärare och fungerar till viss del 
bestämmande för olika typer av sociala relationer (Neumann, 2003, s. 
157). 
 
A discourse, for Foucault, is the matrix of texts, the specialized 
languages and the networks of power relations operating in and 
defining a given field (Sim, 2001, s. 245). 
 
By ’discourse’, Foucault meant ’a group of statements which provide a 
language for talking about – a way of representing the knowledge 
about – a particular topic at a particular historical moment [...] 
Discourse is about the production of knowledge through language. But 
[...] since all social practices entail meaning, and meanings shape and 
influence what we do – our conduct – all practices have a discursive 
aspect’ (Hall, 1997, s. 44). 
 
Thus, a discourse is not a disembodied collection of statements, but 
groupings of utterances or sentences, statements which are enacted 
within a social context, which are determined by that social context 
and which contribute to the way that social context continues its 
existence. Institutions and social context therefore play an important 
determining role in the development, maintenance and circulation of 
discourses (Mills, 1997, s. 11). 
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De ovanstående citaten fokuserar alla på olika aspekter men har följande 

gemensamt: I centrum står språket och det sätt som det används på, samt 

dess koppling till något övergripande: En världsuppfattning, en ståndpunkt 

eller en viss kunskap. Inom varje givet område finns alltid 

institutionaliserade ramar satta för hur vi kommunicerar omkring samt 

förstår olika företeelser: vilka saker som hör ihop med varandra, och på 

vilket sätt. I ett vidare sammanhang kan diskursanalysen sägas syfta till att 

kartlägga och analysera dessa ramar, eller underliggande mönster för hur 

betydelser skapas.  

 

Diskurser är i sin tur uppbyggda av en mängd olika representationer. Dessa 

kan vara bilder eller texter (långa som korta). Representationer är 

verkligheten så som vi uppfattar den. De är inte tingen i sig, utan tingen 

filtrerade genom våra kategorier och vårt språk. Vad vi uppfattar är deras 

mening-för-oss, inte deras mening-i-sig (Beronius, 1991, s. 11ff; Neumann, 

2003, s. 33). Det som står i fokus är med andra ord hur representationer 

skapar objekt, inte hur objekt skapar representationer. Den brittiske 

sociologen Stuart Hall menar att:  

 
Representation is the production of the meaning of the concepts in our 
minds through language. It is the link between concepts and language 
which enables us to refer to either the ’real’ world of objects, people or 
events, or indeed to imaginary worlds of fictional objects, people and 
events (Hall, 1997, s. 17). 

 

Att bedriva diskursanalys innebär alltså att kritiskt studera dessa 

representationer. Hur sägs det som sägs, och på vilka andra sätt skulle det 

kunna sägas? Ett grundantagande är att allt aldrig kan sägas om något, 

utsagorna kunde alltid ha varit annorlunda eller flera (Foucault, 1969, s. 

135). Sociologen Mats Börjesson menar att diskursanalys innebär att se ett 

fenomen som någonting, och på så sätt erkänna det perspektivbundna. Att 

relativisera på detta sätt bygger på principen att fenomenet skulle ha kunnat 

skildras med ett annat fokus, analyserats utifrån ett annat synsätt, en annan 

teoritradition och så vidare. Detta gäller förstås även diskursanalys som 

sådan: diskurser ringas in och analyseras alltid i linje med ett visst 

perspektiv. För att vi överhuvudtaget skall kunna prata om en viss diskurs 

krävs vissa utgångspunkter och antaganden (Börjesson, 2003, ss. 22, 185). 

Simon Lindgren (2002, ss. 5-6) skriver angående detta om att en diskurs 
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alltid är en diskurs om något, att tala om allmänna eller ”tomma diskurser” 

blir därför meningslöst. 

 

Viktigt att komma ihåg är att inom diskursanalys handlar det inte om att 

”komma bakom” det man analyserar. Syftet är inte att reda ut vad människor 

egentligen menar. Det finns ingen möjlighet att gå ifrån diskursen och hitta 

en ”sann” sanning. Vad man gör är alltså inte att sortera empirin eller de 

representationer som den ger uttryck för i grupper om riktiga och felaktiga 

(givetvis bör man dock förhålla sig kritiskt). Det gäller snarare att arbeta 

med det som faktiskt skrivits eller sagts för att undersöka mönster i detta 

samt analysera till exempel vilka sociala konsekvenser framställningarna kan 

få. Materialet kan istället för att analyseras som sant eller falskt, helt enkelt 

ses som uttryck för olika uppfattningar (Börjesson, 2003, s. 100; Foucault, 

1969, s. 137; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 24-28). 

 

En annan central aspekt av diskursanalys är maktbegreppet och synen på 

makt. Angående detta skriver Foucault: 

 
Visserligen består framställningarna av tecken; men de nöjer sig inte 
med att begagna tecken för att beteckna föremål. Det är detta mer de 
uträttar, som gör det omöjligt att smälta samman dem med språk och 
tal. Det är detta ”mera” som måste tas fram och beskrivas (Foucault, 
1969, s. 58). 

 

Vår uppgift är alltså att kritiskt granska framställningarna (här tolkade som 

språkanvändning i bred bemärkelse) samt analysera vilka konsekvenser de 

får. Språket innehåller någonting mer än bara beskrivningar. Språket 

används inte bara för att återge saker objektivt, utan det väcker också 

känslor, drar upp riktlinjer, kopplar samman saker och skapar allianser, 

kategorier och opinioner. Att närma sig detta mer – i Foucaults mening – är 

därför att närma sig frågan om makt, och maktbegreppet är ett av de 

områden där Foucault har haft stort inflytande, men även kritiserats. Men 

han har också kritiserats för att hans diskurs- och maktbegrepp inte tar 

hänsyn till ekonomiska, materiella och könspolitiska faktorer, och också på 

grund av hans förnekande av ett absolut sanningsbegrepp. Denna diskussion 

behandlas bland annat av McNay (1992) och av Foucault själv (Foucault, 

1970; Foucault, Lotringer, & Hochroth, 1997, ss. 52-53, 155ff, 181-182). Till 

skillnad från många andra maktteoretiker hävdar han att makt inte är en 

egenskap som en given aktör har eller tar. För Foucault är makt inte heller 
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enbart lika med förmågan att hindra någon annan att göra det hon vill, 

alternativt tvinga henne att göra det hon inte vill. Vidare är makt, enligt hans 

perspektiv, inte enbart grundad i ekonomiska förhållanden (Clegg, 1989, s. 

149ff; Mills, 1997, s. 19). Foucault analyserar istället makt som en 

grundläggande del av alla sociala relationer: 

 
No one should ever think that there exists one knowledge or one 
power, or worse, knowledge or power which would operate in and of 
themselves [...] Power is relations; power is not a thing (Foucault m.fl., 
1997, ss. 52, 155). 

 

Vi lever i en värld där makt oftare utövas genom symboliskt skapande av 

konsensus och ideologi än genom direkt fysiskt våld, även om det inte råder 

brist på sådant (Fairclough, 1995a, s. 219), och det är här som 

diskursanalysen framträder som allra mest fruktbar. Genom sin fokus på hur 

sociala ordningar produceras och reproduceras lämpar den sig väl för att 

analysera just makt. Makten kan ta en mängd olika uttryck; vissa 

subjektspositioner och relationer framstår som mer eller mindre normala, 

varvid normaliteten blir en form av makt. Subjektsbegreppet har inom 

diskursanalysen två huvudsakliga betydelser. Den första åsyftar den position 

från vilken man talar. För att få delta i ett visst sammanhang krävs vissa 

kvalifikationer, och ett subjekt kan bli utdefinierat eller nekat tillträde 

genom att benämnas som partiskt eller inkompetent. Den andra betydelsen 

av begreppet fokuserar på de subjekt som skapas av diskursen. Dessa är 

alltid specifika i tid och rum och har ofta en idealtypisk karaktär. Som 

exempel kan nämnas galningen, den homosexuelle eller missbrukaren 

(Börjesson, 2003, s. 21; Foucault, 1970).   

 

Att ha möjligheten att etablera och konservera mening inom ett visst område 

är även det liktydigt med makt, liksom att bevara saker och ting oförändrade 

genom att upprepa representationer tills de får karaktären av självklarheter 

(Foucault, 1975, 1978; Neumann, 2003, s. 119ff; Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 20). Liknande tankegångar går att se hos andra teoretiker 

(som även inspirerat Foucault), där särskilt två bör nämnas: marxisterna 

Antonio Gramsci (Femia, 1987; Mouffe, 1979) och Louis Althusser (Payne, 

1997). Gramsci menade att en grupps övertag över en annan manifesteras på 

två olika sätt. Förutom den dominans som baseras på tydliga straff och 

sanktioner, skapas en internaliserad kontroll hos dem som domineras. 
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Genom att ett visst språk och en viss verklighetsuppfattning framstår som 

naturliga och blir tagna för givna, skapas hegemoni; styrande genom 

samtycke. Detta tänkande vidareutvecklades av Althusser, som med hjälp av 

ideologibegreppet ville visa hur dominans och maktutövning genomsyrade 

institutioner som media och skolsystemet. Samhället består enligt honom 

bland annat av en mängd ”ideologiska statsapparater”, vilkas funktion är att 

sprida den styrande gruppens synsätt och göra det till en självklarhet, något 

som inte ifrågasätts (Althusser, 1999). 

 

Det är dags att sammanfatta diskussionen så här långt och på så sätt 

konkretisera hur diskursbegreppet kommer att användas och förstås i denna 

avhandling. Med diskurs (drog- samt andra), menas här det sätt på vilket 

språket används samt den mening som det förmedlar. Detta med en viktig 

premiss underförstådd, nämligen att språkanvändningen är tätt 

sammankopplad med maktutövning. Språket är både konstituerat (en följd 

av maktordningar och rådande mönster), och konstituerande (en skapare av 

maktordningar och rådande mönster). Maktutövningen sker därför genom 

att språket sätter gränser för vad som får sägas och vem som får säga det, 

men också genom att det konstruerar och påverkar vår 

verklighetsuppfattning, och på så sätt får konkreta sociala följder. 

 

 

Kritisk diskursanalys 

Redovisningen ovan har alltså syftat till att ge en överskådlig introduktion 

till diskursbegreppet och diskursanalys. Jag kommer nu att avgränsa 

beskrivningen av denna teoretiska och metodologiska ansats genom att 

särskilt fokusera på den variant av diskursanalys som används i 

avhandlingen, dvs. kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis, eller 

CDA, på engelska). Kritisk diskursanalys är fruktbar därför att synsättet ger 

en teoretisk kraft och metodologisk vägledning till de frågor som 

avhandlingen syftar till att besvara (jfr syftesformuleringen i kapitel 1), samt 

inte minst för att analysmodellen hjälper till att se sambandet mellan de 

enskilda texterna och det samhälle som de producerats i. En av de främsta 

förespråkarna för denna modell är den brittiske lingvisten Norman 

Fairclough, och den fortsatta framställningen bygger på ett antal av dennes 

texter (Fairclough, 1995a, 1995b, 2001, 2003). Jag presenterar nedan fem 
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olika punkter som anger Faircloughs analytiska ramverk; vad de innebär 

samt hur de tillämpas i denna studie. 

 

(1) Fokusera på ett socialt problem som har en semiotisk aspekt. 

Kritisk diskursanalys är problemorienterad, och ansatsen bygger på tanken 

att forskningsuppgiften bör utgå från sociala problem. Att dra en tydlig gräns 

mellan vad som är och vad som inte är ett socialt problem är självfallet ingen 

lätt uppgift, men Fairclough menar att analysen bör ha en emanciperande 

inriktning, d.v.s. sträva efter att motverka förtryckande maktrelationer 

(Fairclough, 2001, s. 125). Det sociala problem som denna avhandling utgår 

från är droger och drogmissbruk, och drogdebatten är således att betrakta 

som problemets ”semiotiska aspekt”. Det är genom språket som olika 

representationer uttrycks: av droger, av samhället, av människor som 

använder droger etc.  

 

(2) Identifiera hinder för en bra hantering av problemet genom att analysera 

det nätverk av praktiker inom vilket problemet existerar. 

 

Det andra steget i analysen handlar om att identifiera eller lokalisera 

problemet genom att dels undersöka hur diskursen är uppbyggd, vad den 

består av, dels att se vilka andra – omgivande – diskurser som den studerade 

diskursen samspelar med. Vad gäller diskursens uppbyggnad är en viktig 

faktor vilka olika synsätt som den uttrycker: vad som anses önskvärt, och på 

vilket sätt olika aktörer vill förändra samhället (Fairclough, 2003, s. 124). 

Fairclough menar att:  

 
Stage 2 of the critique approaches the diagnosis of the problem in a 
rather indirect way, by asking what the obstacles are to it being tackled 
– what is it about the way in which social life is structured and 
organized that makes this a problem which is resistant to easy 
resolution? The diagnosis considers the way social practises are 
networked together, the way semiosis relates to other elements of 
social practices, and features of the discourse itself (Fairclough, 2001, 
ss. 125-126. Fairclough använder ordet “semiosis” som benämning för 
meningsskapande genom olika teckensystem: språk, symboler etc.)  
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För att återvända till syftesformuleringen och tematiseringen av frågorna 

såsom de presenterades i slutet av kapitel 1, tas nedan upp fyra punkter. Här 

är syftet att visa hur ett diskursanalytiskt perspektiv kan användas för 

metodologisk och teoretisk fördjupning och operationalisering. I viss mån 

utgör redovisningen nedan ett annat sätt att uttrycka avhandlingens frågor 

och syfte på, en diskursanalytisk begreppsapparat. Den kritiska 

diskursanalysen utgör det vägledande synsättet i avhandlingen, men bidrar 

också med ett antal frågor att ”ställa till” texten/ett sätt att närma sig det 

empiriska materialet. Jag kommer i slutet av varje empiriskt kapitel att 

sammanfatta och analysera resultaten utifrån Faircloughs modell och 

begreppsapparat enligt följande:   

 

Analys av diskursens uppbyggnad 

Denna analys görs enligt Fairclough inledningsvis genom att de 

huvudsakliga  delarna av det som representeras identifieras – 

de teman som texten bygger på lyfts fram. Den andra delen av 

denna analys går ut på att tydliggöra det perspektiv eller synsätt 

som representationen vilar på. Detta innebär att textanalysen 

inriktas på frågor om hur texten är uppbyggd (vilka delar den 

består av, vilka genrer som används och hur de sätts samman), 

men även frågor om hur olika diskurser kombineras och vad 

man i debatten distanserar sig ifrån behandlas (Fairclough, 

2003, s. 126ff). Drogfrågan är inordnad i ett komplext nätverk 

av olika praktiker, språkliga såväl som materiella. Analysen bör 

därför fokusera på hur problemet existerar i skärningspunkten 

för en rad olika områden – med sina medföljande diskurser 

eller debatter. I drogdebatten möts frågor relaterade till fält som 

politik, medicin, subkulturella grupper, Europafrågor etc. En 

text är alltid sammansatt av en rad olika komponenter, och 

berör därför med nödvändighet flera olika diskurser. 

 

Representationer av händelser/fenomen och aktörer 

Under den andra rubriken diskuteras hur olika händelser eller 

fenomen i drogdebatten representeras med avseende på 

tidrummet. Processer kan beskrivas som drivna av en eller flera 

sociala agenter, eller som skeenden utan tydlig avsikt. Andra 

delar som analysen här inriktas på är vilka delar av händelserna 
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eller företeelserna som inkluderas, exkluderas samt ges störst 

betydelse, men även hur händelserna arrangeras, samt om 

förklaringar, legitimeringar eller värderingar ingår i 

representationerna. Slutligen tas här graden av konkretisering 

respektive abstraktion i diskursen upp: om representationen 

utgörs av beskrivningar av specifika händelser, om det rör sig 

om mer generaliserade och abstraherade representationer, sant 

om och hur sociala strukturer beskrivs (Fairclough, 2003, ss. 

127-128, 135-141). Frågan om representationer innefattar även 

hur olika aktörer skildras. Här menar Fairclough att analysen 

bör innefatta frågor om i vilken grad de är inkluderade eller 

exkluderade i texten, dvs. om deras tydlighet som sociala 

aktörer. Vidare även frågor om huruvida de beskrivs som aktiva 

eller passiva; om får de saker att hända eller om de blir 

drabbade av olika händelseförlopp. Under denna rubrik 

kommer jag även att ta upp vilka subjekt och identiteter som 

konstrueras i drogdebatten, samt hur relationen mellan dem ser 

ut. Slutligen behandlas vilken grad av personlighet som 

förekommer i diskursen samt hur aktörer benämns. Används 

exempelvis personens namn, yrkeskategori, politiska 

tillhörighet etc.? (Fairclough, 1995b, 2003, ss. 201-205). 
 

Analys av språkbruk  

Den sista punkten utgörs av en textnära analys, där 

språkbruket, dvs. uttryckssätt och tonläge, står i fokus. Här tas 

följande teman upp (Fairclough, 1995a, 2001, ss. 129-133, 145-

155):  
  

 Om metaforer används, och i så fall vilka och med 
vilken effekt.  

 Om pronomen eller substantiv används för att beskriva 
aktörer.  

 Om, och på vilket sätt,värdeladdade ord som ”bör” och 
”måste” förekommer. 

 Hur saker (handlingsstrategier, synsätt, åtgärder etc.) 
legitimeras: om de exempelvis beskrivs som rationella 
eller universella, gällande för alla (Thompson, 1990, ss. 
61-62).  

 Enhet och fragmentisering: vad som beskrivs som 
konsensusbetonat i debatten, och hur det avvikande 
framställs (Thompson, 1990, ss. 64-65). 
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Det är alltså med utgångspunkt i dessa tre frågeteman som de empiriska 

resultaten kommer att presenteras i kapitlen 4, 5 och 6. I inledningen av 

kapitel 4 kommenteras ytterligare det sätt på vilket empirin presenteras. 

Som redovisningen av Faircloughs modell ovan visat, ger den möjlighet att 

analysera diskursen på en sociokulturell nivå, där olika samhälleliga 

diskurser samspelar, men också på en lägre, textuell nivå, där 

språkanvändningen är det centrala.  

 

(3) Överväg huruvida den sociala ordningen kan sägas ”behöva” problemet i 

fråga. 

 

Analysens tredje steg är relaterat till rådande ideologier. Fairclough menar 

att vi bör fråga oss huruvida det sociala problemet ”behövs”, dvs. om det 

fyller en funktion för att bevara den sociala ordningen:  

 
Stage 3 of the analysis, considering whether the social order ’needs’ the 
problem, is an indirect way of linking  ’is’ to ’ought’. If one can 
establish through critique that the social order inherently generates a 
range of major problems which it ’needs’ in order to sustain itself, that 
contributes to the rationale for radical social change. The question of 
ideology also arises here: discourse is ideological in so far as it 
contributes to sustaining particular relations of power and domination 
(Fairclough, 2001, s. 126). 

 

Analysen ställer därför frågan om huruvida drogdebatten (den semiotiska 

aspekten av drogproblemet) upprätthåller rådande sociala ordningar. Den 

ställer frågan om vilka roller och identiteter som etableras i debatten under 

den studerade tidsperioden, och i vilken utsträckning dessa 

subjektspositioner är i samstämmighet med det omgivande 

samhällsklimatet. Vidare följer av denna punkt att de enskilda texterna ses 

som delar av större sociokulturella processer, där de säger något om den 

sociala och politiska situationen, och kan ha ideologiska effekter samt 

uttrycka olika maktrelationer (Fairclough, 1995a, 1995b, ss. 70-83, 208ff). 

Diskursanalysen kan därför synliggöra de ordningar som styr 

framställningarna, reglerna som styr vad som får sägas, och på vilket sätt. 
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(4) Identifiera möjliga vägar förbi hindren.  

 

Medan den andra punkten i analysmodellen handlar om att identifiera olika 

hinder, menar Fairclough att det fjärde steget bör syfta till att hitta vägar 

förbi dessa. Genom att visa på variationer, motsägelser och brytpunkter i den 

studerade diskursen kan olika möjligheter till förändring identifieras: 

 
Stage 4 of the analysis moves from negative to positive critique – 
identification of hitherto unrealized or not fully realized possibilities 
for change within the way things are (Fairclough, 2001, ss. 126-127). 

 

(5) Reflektera kritiskt över analysen.  

 

Modellens sista steg handlar om självreflexivitet hos forskaren. En 

granskning av den utförda analysen där frågor ställs om hur effektiv dess 

kritik är, samt om i vilken mån den bidrar till social emancipation, är den 

sista punkten i Faircloughs analysmodell (Fairclough, 2001, ss. 125-127). 

Punkterna 4 och 5 behandlas i avhandlingens slutdiskussion, där jag 

diskuterar vilka lärdomar som kan dras från studiens resultat. Här lyfts 

analysperspektivet till en mer övergripande nivå, där drogdebatten placeras i 

ett historiskt och socialt sammanhang. 

 

Med detta kapitel har syftet varit att formulera det synsätt som avhandlingen 

är skriven utifrån, vilken teoretisk inriktning som är vägledande, men också 

att beskriva den metod som används för att besvara studiens frågor. Med 

detta sagt, är det nu dags att diskutera det empiriska materialet. 
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3. Angående det empiriska materialet 
 

Vi använder bilder för att skapa och invitera till gmenskaper. Omvänt 
är en bild, ett språkligt uttryck, alltid ett uttryck för en gemenskap. De 
bilder vi ger och lever i är därmed bestämda av olika intressen 
(Nerman, 1973, s. 105). 

 

Nedan diskuteras några aspekter av den valda empirin, dagspress. Att 

använda massmedia som grund för analysen innebär överväganden rörande 

bland annat urval, typ av media samt den totala empirins storlek. Den 

huvudsakliga synen och hur den tillämpas i avhandlingen finns i avsnittet 

”Debatten och politiken”. Under rubriken ”Urval, tillvägagångssätt och 

bearbetning” tas mer praktiska aspekter av empirin upp; hur den har 

kartlagts, samlats in och bearbetats. 

    

Debatten och politiken – massmedias roll 

Att säga att vi lever i ett medialiserat samhälle känns trivialt. Våra 

samtalsämnen, det vi tänker på, hur vi diskuterar och de antaganden vi 

bygger våra uppfattningar kring, hämtar alla näring från de representationer 

vi dagligen erfar via massmedia. Det jag är intresserad av i denna avhandling 

är hur det samhälleliga samtalet om droger förts i Sverige under en viss 

tidsperiod, och en avgörande fråga blir då huruvida en studie av massmedia, 

här dagspress, är ett bra sätt att ”nå” denna debatt. Ett annat slags empiri 

hade självklart varit möjlig; riksdagsprotokoll och andra officiella dokument 

hade kunnat studeras, vilket gett en annan infallsvinkel, läkemedelsannonser 

ytterligare en, patientjournaler en fjärde etc. För att se hur den samhälleliga 

debatten förts, menar jag dock att den massmediala texten lämpar sig väl, 

och jag kommer nedan att utveckla mina argument.  

 

Relationen mellan massmedia och samhället har teoretiserats kring av bland 

andra den brittiske sociologen John B. Thompson. Han menar att vi för att 

förstå masskommunikationens eller massmedias karaktäristiska drag 

behöver ta hänsyn till vad han kallar ”the mediazation of modern culture”. 

Med detta avses att massmedia fått en allt större roll som förmedlare av olika 

representationer; texter, bilder och konstverk. Människor har fömedlat 

representationer så länge som man kommunicerat på olika sätt, men 

utmärkande för det moderna samhället är att massmedier som TV och 

dagstidningar fått ett centralt inflytande över det politiska och sociala livet 
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(Thompson, 1990, s. 1ff). Thompson menar vidare att denna medialisering 

av det moderna samhället innebär att masskommunikationen får en 

avgörande betydelse, inte bara som förmedlare av representationer, utan 

även som skapare av handlande, interagerande, samt sociala relationer, vilka 

inte är bundna i tid och rum på samma sätt som tidigare. En stor del av vår 

kulturella erfarenhet skapas genom massmedial kommunikation, där det 

som förmedlas ofta påverkar vår vardag, till exempel genom att rikta vår 

uppmärksamhet mot något eller påverka vår uppfattning i en viss fråga 

(Thompson, 1990, ss. 216-271).  

 

Ett av medias mest framträdande känntecken är förmågan att föra upp vissa 

saker på dagordningen, att aktualisera vissa områden. Journalistikforskarna 

Jan Ekecrantz och Tom Olsson säger i sin diskussion om journalistikens 

beskrivningsmakt: 

 
Att texter är språkliga konstruktioner och att orden inte direkt avbildar 
något, det vet och accepterar vi. Men vi tänker oss ändå gärna att den 
språkliga beskrivningen återger eller representerar ett stycke verklighet 
som skulle funnits där och sett likadan ut även om den inte beskrivits 
[...] Man kan hävda att beskrivning alltid innebär ett ingrepp i det som 
beskrivs och att beskrivandet redan i detta är en form av maktutövning 
[...] Den beskrivningsmakt som är förknippad med ställningen som 
central samhällsinstitution är inte sekundär i förhållande till 
ekonomisk, politisk eller annan maktutövning (Ekecrantz & Olsson, 
1994, ss. 26-27; se även Petersson & Carlberg, 1990, s. 13ff). 

 

Medias roll gör därför att denna beskrivningsmakt kommer till uttryck i det 

sätt på vilket vi skapar oss uppfattningar om aktuella händelser och frågor. 

När vi tar del av en text, gör vi det med vissa förväntningar om gemenskap. 

Texten skapar en samhörighet, där en avgörande faktor är huruvida den kan 

skapa en relation mellan författaren och läsaren. Den mediala formuleringen 

eller det mediala uttrycket är alltid relativt i betydelsen att det inte finns 

något ”ett-till-ett” förhållande mellan texten och det den syftar till att 

beskriva, detta betyder dock inte att uttrycket är godtyckligt. Varför vissa 

skildringar av verkligheten får större genomslagskraft än andra beror bland 

annat på grund av de resurser som står bakom dem. Utmärkande för 

journalistiken är bland annat att den upprättar vad Ekecrantz och Olsson 

kallar en sanningsregim. Som institution har journalistiken som syfte att 

upprätta beskrivningar, sanningar (Ekecrantz & Olsson, 1994, ss. 27, 251). 

Detta är vad vi förväntar oss, och detta ger media dess makt. 
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Tidigare nämnde Norman Faircloughs ansats syftar bland annat till att 

upptäcka och analysera de representationer som förekommer i media för att 

se vilka effekter de kan ha. Fairclough påpekar bland annat vikten av att 

studera språk och språkbruk för att analysera maktförhållanden i samhället, 

menar vidare att massmedia är en av de samhälleliga arenorna där det 

sociala livets maktrelationer blir särskilt tydliga. Genom att ge uttryck för 

olika världsbilder eller verklighetsuppfattningar, kan massmedial 

kommunikation bidra till att upprätthålla maktförhållanden, sociala 

relationer och identiteter. Vad texter uttrycker (och inte uttrycker), vilka 

antaganden de bygger på gällande till exempel kunskap och sociala 

rättigheter, samt det språkbruk de begagnar sig av, är alla aspekter vilka kan 

och bör studeras (Fairclough, 1995b). Citatet nedan sammanfattar centrala 

aspekter av Faircloughs mediekritiska ansats och är en viktig utgångspunkt 

för denna studie: 

 
Analysis of the construction of relations and identities in media texts 
is, I suggest, a significant constituent in adressing a range of important 
sociocultural questions. This is so because of the uniquely influential 
and formative position of the media in contemporary societies. 
Understanding how relations are constructed in the media between 
audiences and those who dominate the economy, politics and culture, 
is an important part of a general understanding of relations of power 
and domination in contemporary societies (Fairclough, 1995b, s. 126). 

 

Media är på så sätt både en arena, där olika debattörer argumenterar, 

formulerar problem och riktar fokus, men som institution och genom sin 

beskrivningsmakt även en aktör. Medias förmåga att aktualisera olika 

företeelser har bland annat beskrivits inom teorin om så kallad agenda-

setting, vilken fick sitt genomslag i USA under slutet av 1960- och början av 

1970-talet. Teoretikerna Maxwell McCombs och Donald Shaw (1972) 

menade att det finns ett samband mellan vad media tar upp och vad 

människor tycker är viktigt. Även om media inte direkt säger vad vi skall 

tycka, influerar de vilka ämnen vi har åsikter om, samt i vilka banor vi 

tänker.  

 

Aktörsaspekten av media kan också ses i tidningarnas ledarartiklar, vilka på 

vissa punkter skiljer sig från andra journalistiska texter. Journalistik-
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forskaren Lars Nord (1998) menar att tre saker kännetecknar ledaren; den är 

egenproducerad, politiskt konsekvent samt värderande. 

 

Egenproducerad i betydelsen skapad av en författare ”inom tidningen” (till 

skillnad från till exempel debattartiklar och insändare), värderande på så 

sätt att den ger uttryck för tydliga åsiktsmarkeringar, samt formulerade 

enligt en politisk linje, det vill säga politiskt konsekvent. Även om en 

ledarskribent ändrar åsikt i en fråga, finns en stabilitet i den position som 

ledaren argumenterar utifrån, en kontiunitet i diskussionen av samhälleliga 

frågor. Nord menar vidare att ledarartiklarna och deras betydelse som 

opinionsbildare varit centrala för dagspressens utveckling (Nord, 1998, s. 

17ff). 

 

Ledarartiklar är en av de artikeltyper som jag studerat i denna avhandling. 

Förutom dem utgörs materialet främst av debattartiklar, samt i vissa fall 

artiklar av reportage-karaktär. Debattartiklar har som bekant både likheter 

och skillnader jämfört med ledarartiklar. Likheten är att de är skrivna utifrån 

ett visst perspektiv och oftast driver en linje eller åsikt, skillnaden att de 

författats av andra än de verksamma vid tidningen i fråga. De reportage-

artiklar som ingår i studien är mindre till antalet än ledar- och 

debattartiklar. Anledningarna till att jag ändå valt att inkludera dem är flera: 

tex. har de register jag valt artiklar från varit beskaffade på ett sådant sätt att 

det varit svårt att gallra ut dem innan utskrift. Då jag sedan skrivit ut dem 

har jag inte exkluderat dem, då de är del i samma offentliga samtal, och 

ibland är placerade intill en ledar- eller debattartikel om samma ämne, vilket 

medfört vissa problem med gränsdragningar. I studien ingår vidare bara 

texten, dvs. ingen hänsyn har tagits till eventuella bilder i artiklarna. Detta 

därför att 1) bilder inte alltid förekommer, 2) artiklarna ofta endast 

förekommer en bild av artikelförfattaren, 3) avhandlingens totala omfång 

har gjort vissa avgränsningar nödvändiga.     

 

Det empiriska materialet utgörs alltså av svensk dagspress, varför det är 

befogat att säga några ord om denna. Avhandlingen täcker en förhållandevis 

stor tidsperiod, under vilken medierna, liksom resten av samhället 

genomgått stora förändringar. Av den vuxna befolkningen läser i genomsnitt 

ca 80 procent en dagstidning, och vid mitten av nittiotalet spreds under ett 

år över en och en halv miljard tidningsexemplar. Pressens historia i Sverige 
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sträcker sig från mitten av 1600-talet. Under 1800-talet skedde stora 

förändringar inom tidningsmarknaden då nya grupper av tidningsköpare 

etablerades, bland annat blev journalistiken mer aktiv; förutom att läsas 

syftade den också till att aktivera läsaren, påverka dennes liv i någon 

riktning. 1800-talet såg också grundanden av tre tidningar: Aftonbladet 

(1830), Dagens Nyheter (1864), samt Stockholms-Tidningen (1889), av vilka 

de två förstnämnda fortfarande är centrala aktörer (Hadenius & Weibull, 

1993, ss. 11, 34-43). 

 

Under den tidsperiod som jag studerar, kan noteras att dagspressen som 

forum under åren 1970-1999 behållit en stark position på marknaden, där 

den samlade upplagan fortsatte växa under 1970- och 1980-talen. I en tid då 

en mängd nya medier etablerats, har dagstidningen fortsatt vara viktig. 

Generella tendenser som kan nämnas är att tidningarnas partianknytningar 

minskat, samt att de stora landsorts- och storstadstidningarna haft de 

största framgångarna (Hadenius & Weibull, 1993, s. 63). I den här 

avhandlingen ingår material från en mängd olika dagstidningar, såväl 

storstadspressens morgontidningar, kvällstidningar från storstäderna, samt 

landsortspress (se vidare nedan).  

 

För att kunna diskutera hur samhällsdebatten om droger förts menar jag 

därför att dagstidningar är ett lämpligt empiriskt material, främst på grund 

av att: 

 
 artiklarna har en ”direkthet”, dvs. de talar till en stor grupp 

människor utifrån en viss position eller ett visst perspektiv, och 
spelar därför en viktig roll som problemformulerare. 

 ledarartiklarna återspeglar olika politiska ståndpunkter. 
Dagstidningarnas politiska hemvist sträcker sig från kommunistisk 
till moderat (se Appendix A).  

 debattartiklar är ett forum där politiker, forskare, 
samhällsdebattörer etc. uttrycker sig. 

 artiklarna är lättillgängliga. Genom att använda dem har jag kunnat 
samla in ett förhållandevis stort empiriskt material täckande trettio 
år. 

 

Kanske skulle man kunna uttrycka det som att drogdebatten tar plats 

någonstans, och det material jag valt, är en av dessa platser. Dock krävs en 

viss ödmjukhet inför empirins begränsningar. Dessa artiklar, liksom andra 
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forum fungerar enligt vissa bestämda logiker, och ger en bild av verkligheten, 

en skildring bland andra (Bennett, 1982, ss. 295-303). Vissa krav ställs på 

språket och framställningarna, vissa anpassningar krävs, vissa grupperingar 

kommer till tals och andra inte.  

 

  

Urval, tillvägagångssätt och bearbetning  

Arbetet med att kartlägga och samla in det empiriska materialet har bestått 

av två huvudsakliga faser. Det första steget har varit att gå igenom registren 

”Svenska tidningsartiklar” som ges ut av Bibliotekstjänst. Dessa innehåller 

förteckningar över artiklar och recensioner som publicerats i dagspressen. 

Registren innehåller artiklar från dagstidningar; både lokala och 

rikstäckande, samt täcker hela spektrat gällande politisk ståndpunkt. Typen 

av artiklar som indexerats är främst debatt- och ledarartiklar. Längre 

nyhetsartiklar, notiser om tulltillslag etc. ingår således inte i studien. 

Tidsperioden som studerats är 1970-1999. Registrens förteckningar är 

klassificerade enligt det svenska klassifikationssystemet (SAB-systemet), där 

till exempel ämneskoden K är rubrik för historia och T matematik.  
 

Det första steget var att få en uppfattning om var i dessa register relevanta 

artiklar fanns. Ganska snart blev två huvudsakliga rubriker tydliga; O: 

Samhälls- och rättsvetenskap, samt V: Medicin. Nästa steg innebar en 

noggrann genomgång av dessa avdelningar för att skapa en lista över 

artiklar. En viss anpassning har gjorts på grund av den utveckling som skett 

inom klassificering under tidsperioden. Fram till 1973 presenteras artiklarna 

månadsvis, vilket bland annat innebär att vissa månader har fler 

underrubriker än andra. Till exempel fanns 1970 6-9 underrubriker till 

avdelningen O och inga till V, dessa har därför sökts igenom från början till 

slut. 1999 däremot, fanns 54 underrubriker till O, samt 17 till V. Urvalet har 

därför preciserats ytterligare, då det skulle varit för tidskrävande att för varje 

år gå igenom alla underrubriker. Avdelningar som Oa. Sociologi, Oe. 

Rättsvetenskap, Oh. Sociala frågor och socialpolitik, Ohf. Socialvård, Ohi. 

Nykterhetsfrågan, samt Ohib. Narkotikafrågor har därför närstuderats, 

medan avdelningar som Oc. Statskunskap och politik samt Od. Förvaltning 

inte sökts igenom. Under den medicinska avdelningen har under 

tidsperioden rubriker som Ve. Allmän medicin, Vl. Psykiatri, samt Vln. 

Drogberoende och drogmissbruk tillkommit. Förutom dessa två 
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avdelningar, O och V, har områden som C. Religion och D. Filosofi och 

psykologi sökts igenom för eventuella artiklar. Detta innebär att vissa 

artiklar som klassificerats under sådana rubriker ingår i studien, det kan till 

exempel röra sig om material om hippies i början av 1970-talet. För en lista 

över de avdelningar som artiklarna tagits ifrån, se Appendix B.  
 

Genom att arbeta på detta sätt har en lista över artiklar skapats och nästa fas 

i arbetet med empirin tagit vid: insamlingen. Den största delen av artiklarna 

har samlats in via mikrofilm, där de flesta funnits tillgängliga vid Umeå 

Universitetsbibliotek medan vissa beställts från andra bibliotek. Material 

från 1990-talet har till viss del kunnat nås via databaserna Mediearkviet och 

Presstext. Vid insamlingen har vissa artiklar från listorna kunnat uteslutas, 

då de visat sig inte handlat om narkotika/droger. Det har funnits enstaka fall 

där artiklar tillkommit på grund av de upptäckts på mikrofilm, men inte stått 

i förteckningarna, andra fall där artiklar inte kunnat beställas etc. Dessa två 

steg har lett till att det empiriska materialet ringats och samlats in.  I studien 

ingår sammalagt ca 2000 artiklar, den totala förteckningen återfinns i 

Appendix A. Fördelen med att jobba på detta sätt är att jag kunnat täcka in 

en förhållandevis stor tidsperiod i studien, 30 år, något som inte varit möjligt 

om tidningarna hade gåtts igenom helt manuellt. En annan fördel är att det 

empiriska materialet täcker in en mängd olika tidningar; riks- och 

lokalpress, samt som sagt flera politiska färger. Man bör dock komma ihåg 

att denna metod också innebär vissa avgränsningar, där två aspekter bör 

nämnas: 
 

 När indexen gåtts igenom har titeln på artikeln spelat en stor roll. 

Mitt angreppssätt har varit att täcka in så många sidor av 

drogdebatten som möjligt och jag har därför samlat in artiklar där 

olika droger, narkotika, drogproblem, knark etc. nämns i titeln. Efter 

många av titlarna står dessutom ofta något ämnesord, till exempel 

”narkotikamissbruk”, om titeln inte nämner det. Det finns dock en 

risk att artiklar som handlar om droger varken har en tydlig titel 

eller ett relevant ämnesord. Dessa artiklar har jag i så fall missat. 

 

 Det andra problemet är att jag ensidigt förlitat mig på dessa 

förteckningar. Finns artiklar som skulle varit viktiga men 

överhuvudtaget inte nämns i indexen, har jag missat även dem.  
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Efter insamlingen har artiklarna gåtts igenom. Bearbetningen har inneburit 

att alla artiklar lästs igenom. Vid debatt om enskilda frågor som till exempel 

sprutbyten och tvångsvård, har sorteringen ofta inneburit en indelning av 

artiklarna i kategorier som förespråkare, motståndare och reportage kring 

den aktuella frågan. Vid genomgången av de artiklar som tas upp under de 

allmänna synsätten i drogdebatten, har jag efter en systematisk genomgång 

av artiklarna skapat olika kategorier, kategorier som under arbetets gång 

justerats och omprövats. Här har jag utgått från saker som vad man 

fokuserar på, vilka åtgärder man föreslår, mot vad man positionerar sig etc. 

Detta sätt att arbeta har stora likheter med vad de amerikanska 

medieforskarna Roger Wimmer och och Joseph Dominick kallar the 

constant comparative technique (Wimmer & Dominick, 2003, s. 86ff). 

Analystekniken innebär kortfattat att kategorier successivt skapas utifrån det 

empiriska materialet. Dessa testas och förfinas under arbetets fortskridande, 

då ny empiri tillkommer. Efter genomgången analyseras förhållandet mellan 

kategorierna; vilka relationer och mönster som finns. Slutligen sammanfogas 

data i en övergripande struktur. 
 

Bearbetningen av artiklarna har alltså inneburit en kodning av artiklarna, en 

kodning som tillsammans med de olika kategorierna hjälpt till att sortera det 

empiriska materialet. Kodningar som använts är till exempel ”hårdare tag” 

för artiklar som förespråkar detta, ”syn på missbrukare” i de fall där man 

uttryckt olika förhållningssätt till, antaganden om etc. de människor som 

använder droger. Språkbruk och metaforer har också markerats i artiklarna. 

Efter att ett årtiondes artiklar bearbetats på detta sätt, har jag fört samman 

de olika temana och frågorna för att skapa en skiss över de empiriska 

kapitlen. Här har min ambition varit att ringa in de centrala synsätten och 

frågorna under respektive decennierna.. Under de kategorier som sedan 

bildat underrubriker i kapitlen har jag valt ut de mest talande citaten för att 

illustrera. Dock har arbetssättet även inneburit att vissa kategorier och 

teman som uppkommit under bearbetningen ”självdött”; det vill säga, de 

finns i drogdebatten, men är inte tillräckligt centrala eller tongivande för att 

ta upp i texten. Jag har genomgående försökt att hänvisa till ett så stort antal 

artiklar som möjligt. 
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4. 1970-1979: Tvångsvård, Valium och 
vilja till förändring 
 

 
Dagens Nyheter har inventerat narkomanvården och funnit en fräsch 
vård som fortfarande befinner sig på upptäckar- och uppfinnarstadiet. 
En del narkomaner blir bra av skogsarbete. Andra av att ligga till sängs 
och matas med kärlek och choklad, bli barn på nytt och sedan vuxna på 
riktigt – utan droger. Andra blir bra av samtal, av att leva i grupp, av 
skidåkning och bastubad. Ganska många blir bra alldeles av sig själva, 
utan någon hjälp alls. De tröttnar på knarket. Men många behöver stöd 
under den här processen. Det stödet måste samhället ställa upp med 
mycket mer än hittills. Nu står många narkomaner i kö för vård.1 

 

1970-talet innebar flera förändringar i det svenska samhället. Den starka 

ekonomiska tillväxt som Sverige sett under 1950- och 1960-talen började 

svikta. Oljekrisen och andra ekonomiska faktorer ledde till en 

ungdomsarbetslöshet som med internationella mått mätt var begränsad men 

den första av sådan omfattning i Sverige sedan andra världskriget. En 

borgerlig regering tillträdde för första gången på fyrtio år. Under 1970-talet 

fick drogområdet allt mer uppmärksamhet som politisk fråga. Den drevs av 

olika organisationer och understöddes av den nya regeringen (Lenke och 

Olsson 2002, 67-68). 

 

Det första avsnittet i detta kapitel är Synsätt & åtgärdsförslag: droger och 

missbruk där jag på ett mer allmänt plan redovisar de olika perspektiv på 

narkotikafrågan som uttrycks i artiklarna. Här ägnas även ett relativt 

omfattande underavsnitt åt vårdkollektivet Hassela, en institution som 

startades 1969 och som under 1970-talet fick stor uppmärksamhet i 

debatten. Företrädare för kollektivet var aktiva debattörer i drogfrågan 

under 1970-talet, men även under senare årtionden. Under rubriken 

Preparat i fokus undersöker jag vilka enskilda droger som man särskilt 

debatterade om under 1970-talet. Därefter följer en redogörelse för debatten 

om tvångsvård som utspelades i slutet av 1970-talet (och början av 1980-

talet). Sist i kapitlet finns en sammanfattande diskussion. 

 

                                                             
1 DN 1972-05-07. De citat som inleder avhandlingens empiriska kapitel är utvalda för att illustrera någon eller 

några typiska tendenser för respektive årtionde.  
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Innan vi går vidare är det på sin plats med några klargöranden rörande 

framställningsform och  presentationssätt i de empiriska kapitlen generellt. I 

avhandlingens första kapitel diskuterades ju, med utgångspunkt i 

socialkonstruktismens grundläggande premisser, ett antal frågeställningar 

fram. I den syftesformulering som därefter presenterades strukturerades 

dessa frågor utifrån tre tematiska områden, som också diskuterades vidare i 

avsnittet om Kritisk diskursanalys i kapitel 2. Den uppsättning frågor som 

lanserades där är förstås vägledande för analysen av empirin. Genomgående 

återkopplas till frågorna om drogdebattens uppbyggnad, dess centrala teman 

och aktörer och dess språkbruk. Även om textudrag analyseras och 

kommenteras löpande genom alla de tre empiriska kapitlen, har huvuddelen 

av de analyser som gäller de språkliga uttryckssätten samlats i de 

summerande  stycken som avslutar respektive empirikapitel. 

 

 

Med anledning av den induktivt influerade och förhållandevis öppna 

kodnings- och bearbetningsstrategi som tillämpats (jfr kapitel 3) har jag 

dock valt att inte låta de ovan nämnda frågeområdena bilda dispositionsmall 

för framställningarna i de empiriska kapitlen. Materialet presenteras istället 

med utgångspunkt i hur kodningsprocessen har utfallit. Med andra ord har 

jag i kapitel 4 (1970-talet), kapitel 5 (1980-talet) och kapitel 6 (1990-talet) 

låtit dispositionen och framställningsformen styras av hur debatten under 

varje givet årtionde har sett ut. Under 1970-talet kan exempelvis fem tydliga 

spår i debatten, och ett par klart definierade teman (Hasselakollektivet och 

tvångsvårdsfrågan) urskiljas. Således har underrubriker och turordning i 

kapitel 4 fått återspegla samma diskursiva landskap. Åttiotalets debatt 

präglades istället av en huvudsaklig tendens (den mot krav på ökad 

repressivitet) och av en uppsättning motkrafter mot denna, samt av vissa 

lagstiftnings och vårdfrågor. Proportionellt och tematiskt har därför kapitel 5 

istället disponerats för att återspegla detta debattmönster. På ett likartat sätt 

har 1990-talsdebattens fokus på EU-frågor och ravekultur satt sin prägel på 

det kapitlets uppläggning.  

 

I varje empiriskt kapitel finns dels ett avsnitt som behandlar vad jag kallat 

för ”drogdebattens struktur och ståndpunkter” under det aktuella decenniet. 

Dels finns ett avsnitt som utgår från vad jag benämnt ”nyckelteman”. 

Uppdelningen kan tyckas lite förvirrande i och med att den innebär att en 
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och samma drogdebatt under en given tidsperiod presenteras i två omgångar 

med utgångspunkt i två olika principer. I det första steget ligger dock fokus 

på att identifiera spänningsfältet eller det centrala konfliktområdet för 

drogdebatten under den givna perioden. Här är olika distinkta positioner, 

polemiker och argumentationslinjer i fokus. I det andra steget ligger fokus på 

enskilda frågor som varit särskilt framträdande under de olika decennierna. 

Överlappningar finns förstås: Å den ena sidan diskuteras förstås olika 

debatterade ämnen i de avsnitt som främst syftar till att lyfta fram debattens 

positioner och uppbyggnad. Å den andra kan man förstås iaktta hur vissa av 

dessa positioner och argumentationslinjer sätts i spel i de avsnitt som 

huvudsakligen syftar till att presentera nyckelfrågorna i debatten. Med tanke 

på de kategoriseringar som mitt empiriska kodningsarbete har lett fram till 

har dock detta tett sig som det bästa sättet att ge en helhetsbild av 

drogdiskursen. Alltså att först fokusera på debattens struktur, sedan på dess 

ämnen. Att uppdelningen inte är ömsesidigt uteslutande ser jag inte som 

något problem.  

 

Denna fria framställningsform har snarare sina uppenbara poänger; dels 

som en naturlig följd av tillämpningen av den relativt öppna − grounded 

theory-influerade − constant comparative technique (se kapitel 3), dels för 

att man på detta sätt, på viss bekostnad av stringens, bäst kan ge en så 

heltäckande och levande bild av drogdiskursen som möjligt. Valet av 

framställningsform har inpirerats av de kriterier för kvalitativa 

beskrivningar som beskrivs av etnologerna Billy Ehn och Barbro Klein 

skriver träffande om hur man som forskare ofta vänjer sig att ”koncentrerat 

studera de avsnitt som vi uppfattar som analytiska eller teoretiska och att 

läsa beskrivande partier mer ’kursivt’” (Ehn & Klein, 1989, s. 8). Jag menar 

dock att det ’upptäckande’ arbetssättet gör en förhållandevis detaljerad 

empirisk redovisning nödvändig. I och med att möjligheterna till replikation 

och intersubjektiv prövning är ytterst begränsade när det gäller en sådan här 

studie måste läsaren själv beredas goda chanser att se hur ”induktionen 

verkar” (Waara, 1996, s. 58). Inte desto mindre avslutas varje empiriskt 

kapitel med ett kortare summerande stycke där resultaten återges 

strukturerade utifrån avhandlingens tre frågeteman. 
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Drogdebattens struktur och ståndpunkter under 1970-talet 

När det gäller drogdebattens uppbyggnad − vilka mönster den följer i termer 

av de ståndpunkter, polemiker och bärande frågor som kan identiferas – kan 

sägas att det under 1970-talet pågick en omfattande diskussion med fokus på 

frågor om drogmissbrukets orsaker. I mina analyser av 1970-talsmaterialet 

har fem centrala synsätt eller argumentationslinjer kunnat identifieras. I den 

härpå följande redogörelsen för dessa aktualiseras också frågor om såväl 

människosyn som förslag på åtgärder och handlingstrategier. De centrala 

synsätten som kan är urskiljas på droger, missbruk och de människor 

använder droger är: 

 

(a) Det synsätt som fokuserar på drogerna som ett symptom på brister 

i samhället. 

 

(b) Ett synsätt som kritiserar det förstnämnda och som bland annat 

menar att narkotikan sprids enligt en epidemiologisk modell, och att 

denna spridning bör uppmärksammas och motarbetas. Den mest 

framträdande förespråkaren för detta synsätt är den i debatten mycket 

aktiva socialläkaren Nils Bejerot.  

 

(c) Det radikala vänsterperspektivet, vilket till viss del delar Bejerots 

synsätt, men som  i vissa avseenden också skiljer sig från det, och vars 

förespråkare föreslår helt andra lösningar på samhällets drogproblem. 

 

(d) Perspektiv utifrån vilka man förespråkar hårdare tag i form av 

skärpta straff, större möjligheter till tvångsomhändertaganden etc.  

 
(e) En mer avdramatiserande hållning som försöker tona ned läget på 
drogområdet och som ofta jämför narkotika med alkohol. Här kan 
även enstaka fall av förslag till liberalisering av drogpolitiken ses. 
   

Det bör påpekas att de olika synsätten till viss del är överlappande. En 

anhängare av till exempel det radikala vänsterperspektivet skulle mycket väl 

kunna stödja strängare straff för narkotikabrottslingar, på samma sätt som 

någon som vill liberalisera drogpolitiken finner symptomteorin adekvat. Jag 

har här försökt att i så stor grad som möjligt utgå från de enskilda artiklarna: 

Vad är utgångspunkten?, Vad fokuserar de på?, Vilka argument ges?, Var och 

mot vad positionerar man sig?. I slutet av genomgången av de fem 
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perspektiven finns en mer resonerande del (Kampen om definitionerna), där 

jag jämför likheter och olikheter mellan de olika ståndpunkterna. 

 

(a) Droger som symptom 
Ett vanligt synsätt i artiklarna är det som ibland kallas för symptomteorin. 

Förespråkare för detta perspektiv menar att droger och drogmissbruk är ett symptom 

på någonting annat, något mer djupliggande. Detta kan vara psykologiska/personliga 

aspekter av den som missbrukar, familjepsykologiska aspekter, eller problem 

lokaliserade på gruppnivå. Dock fokuserar man ofta på brister i samhällsstrukturen. 

Eftersom samhället är beskaffat på vissa sätt, blir vissa människor exkluderade, och 

drogmissbruk är en manifestation av sådana missförhållanden. Några exempel: 

 
Det är tydligen för komplicerat att analysera problemets 
uppkomstmekanismer: fattigdom, förtvivlan, utstötthet, rädsla och en 
flykt ur en livssituation utan valmöjligheter. Man talar heller inte om 
sambandet mellan läkemedelsindustrins profitintressen och 
narkotikaproblemet. De nu kriminaliserade drogerna har introducerats 
av läkemedelsindustrin med framgångsrika försäljningskampanjer.2 
 
Om man betraktar bakgrundsvariabler hos missbrukarna finner man 
också att det måste ske en rejäl ekonomisk utjämning här i landet. 
Annars kan man aldrig undvika missbruk av medel som ges för att 
döva och dölja samhällets ekonomiska utstampningsmekanismer, hur 

mycket man än informerar.3 
 
Narkomanen flyr världen, om det är alla ense. Men vilken värld flyr 
man ifrån? En konkurrensvärld, en konsumtionsvärld, en karriärvärld, 
en statusvärld, en värld med krav på att vara bäst, störst, starkast och 

rikast. Är man varken stor, stark, bäst eller rik så flyr man.4 

 

Artiklar som dessa betonar i hög grad aspekter som hur hårt samhället är 

och den skuld som vilar på ”oss andra” (som inte använder droger) när det 

gäller att hjälpa narkomaner och komma tillrätta med drogmissbruket. 

Lösningen på narkotikaproblemen handlar enligt detta synsätt således om 

att förbättra samhället. Att skapa en mer human gemenskap med mindre 

social utslagning och större trygghet och välfärd.5  I stället för att enbart 

fokusera på drogerna och motarbeta dem, bör vi genom att skapa en bättre 

tillvaro undanröja det behov av flykt och tröst som drogmissbruket 

förutsätter. Symptomperspektivet blir för övrigt väldigt tydligt i debatten om 

bensodiazepiner som behandlas längre fram i detta kapitel. 

                                                             
2 DN 1972-03-23. 
3 Arbt 1972-04-21. 
4 GT 1977-06-11. 
5 Se t.ex. GT 1973-06-28 och SvD 1979-10-23. 
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Sven-Åke Lindgren (1993) noterar liknande resultat i sin studie över 1960-

talets drogdebatt. Han påpekar då att ”symptomteori” på sätt och vis är en 

missvisande benämning. Detta handlar nämligen enligt honom om ett 

perspektiv som inrymmer ett flertal olika teorier (sociologiska, psykologiska 

etc.). Inte desto mindre kan klara likheter ses mellan Lindgrens resultat och 

mina. Företrädare för vad han benämner ”vård- och reformstrategin” 

pläderade för en narkotikapolitik som skulle syfta till att undanröja 

efterfrågan på droger. Narkotikan sågs som ett uttryck för vantrivsel i ett 

hårt samhälle, och missbrukaren som ett offer för läkemedelsindustrins 

inflytande, langarnas jakt på nya kunder och politikernas bristande insatser. 

Liksom under 1970-talet menade man att kampen mot droger borde 

bedrivas med en socialpolitik inriktad på att bekämpa olika orättvisor 

(Lindgren, 1993, s. 167ff). 

 

(b) Det epidemiska perspektivet 

En av symptomteorins skarpaste kritiker var den ovan nämnde socialläkaren 

Nils Bejerot. Han (och andra med honom) förnekade inte alls att det skulle 

finnas brister i samhället, men menade att detta synsätt inte kunde förklara 

uppkomsten och spridningen av drogmissbruk. Dessutom kan synsättet vara 

direkt kontraproduktivt för att få människor att sluta med narkotika, då det 

fråntar missbrukaren dennes ansvar och inte erkänner det starka begär efter 

drogen som narkomanen har.  

 

Under 1970-talet är Bejerot den kanske enskilt oftast förekommande 

debattören. Kvantiteten av hans inlägg, tillsammans med till exempel hans 

expertroll som författare till artikelserier om droger, gör att hans artiklar 

utgör en icke oansenlig del av den totala drogdebatten. Han får även uttalat 

stöd av andra debattörer,6 samt är föremål för viss kritik.7 Hans egen kritik 

riktas bland annat mot symptomteorin och dess förespråkare: 

 
Det är självklart att social missanpassning, kriminalitet o s v och 
missbruk av exempelvis alkohol och narkotika kan vara symptom för 
bakomliggande sociala orsaker. Men alkoholism och narkomani är 

                                                             
6 Se t.ex. Hbl 1972-07-11,  GP 1974-04-25 och SvD 1978-10-09. 
7 SvD 1971-03-07, DN 1976-11-04 och AB 1978-03-10. 
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inga symptom. De är allvarliga sjukdomstillstånd. Som kännetecknas 

av sin egen dynamik sedan de en gång väl etablerats [...]8 

 
Begreppet narkomani innebär att vederbörande har ett tvångsmässigt 
eller bättre uttryckt driftsmässigt begär efter den eller de substanser 
som vederbörande fångats av. Inser man att detta är det centrala i 
narkomanierna bör man heller inte förvänta sig att de sjuka skall 
tillfriskna av välvillig rådgivning, trivsam pensionatsvistelse, 

sjukpenning eller socialhjälp.9  

 

Det Bejerot fokuserar på är alltså det beroende eller den drift som 

narkomanen har, vilken etableras efter en tids användande (olika lång tid 

beroende på medel), och vilken enligt honom är drogproblemets ”kärna”. 

Även enligt detta synsätt kan alltså den droganvändande individen sägas 

konstrueras som ett offer för omständingheter utanför hans eller hennes 

kontroll. Detta sjuka tillstånd gör att missbrukaren inte inser sitt eget bästa, 

och Bejerot var följaktligen även en flitig debattör i tvångsvårdsfrågan. Som 

exempel på samhällen som lyckats komma tillrätta med drogmissbruk och 

hejda epidemin nämner Bejerot ett antal utländska erfarenheter, bland 

annat Kinas kamp mot opiumrökningen och det stora missbruket av 

centralstimulantia i Japan efter andra världskriget, men menar även att: 

 
Man bör också påminna om den nya sovjetiska nykterhetsvårds-
lagstiftningen av 1967 som stipulerar att den som har alkoholproblem 
– och vem som har det avgörs av kamraterna i fackföreningen  kan 
åläggas att dagligen ta Antabus/Dipsan på arbetsplatsen eller tvingas 
till arbetsläger i upp till två år åt gången; den som kommer på bättre 
tankar kan dock avbryta tvångsarbetet och åka hem och ta sin 

aversionsmedicin.10 

 

Bejerot argumenterar ofta mot det han kallar för ”ultraliberalism”, 

”liberalistisk låt-gå-politik” etc., vilken han menar gör missbrukarna en 

björntjänst: Genom att låta dem fortsätta sitt missbruk är vi inhumana, 

verklig solidaritet med drogmissbrukare kräver att vi ser situationens allvar 

och handlar på ett sätt som kan hindra spridningen av narkotika och hjälpa 

narkomaner att komma tillbaka till ett värdigt liv. 

 

                                                             
8 NT-ÖD 1971-12-31. 
9 NT-ÖD 1972-01-07. 
10 Ny Dag 1978-07-21 (nr 47).  
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Förutom debattinlägg i dagspressen skrev Bejerot även ett antal böcker om 

droger och missbruk, där hans synsätt beskrivs utförligare. En av 

grundstenarna i Bejerots teorier om narkotika och drogproblem är hans 

indelning av missbrukare/droganvändare i tre kategorier, terapeutiska 

missbrukare, kulturellt användande av droger samt den epidemiska formen, 

vilken är den han fokuserar på och främst ville bekämpa (Bejerot & 

Hartelius, 1984, s. 18ff). De terapeutiska användarna är socialt väletablerade 

människor som utvecklar ett missbruk av narkotika främst genom att ha 

kommit i kontakt med preparaten genom medicinsk praxis. De är ofta 

medelålders, ”stabila”, och deras etablering av missbruk är snarast ett 

olycksfall. Vidare känner de ofta skam över sitt missbruk och försöker dölja 

det för omgivningen, samt kanske viktigast för Bejerot: de ”smittar” ingen 

annan, dvs. får andra att börja använda narkotika.  

 

Den andra formen av bruk och missbruk kallar Bejerot för kulturellt. Med 

detta menas att det inom olika kulturer är accepterat att använda olika 

rusmedel. Typexemplet är alkoholen i Sverige och västvärlden. Vad gäller 

narkotika kan till exempel användandet av cannabis i vissa länder i 

mellanöstern nämnas. Om den tredje gruppen, de epidemiska missbrukarna, 

säger Bejerot bland annat följande: 

 
Den typ av drogkonsumtion som vi skall diskutera här idag är den 
tredje, den  epidemiska typen. Den karakteriseras av att den brukar 
uppstå i bohemiska kretsar, där romantiska drömmare eller 
äventyrliga normbrytare i små kotterier experimenterar med exotiska 
eller nya rusmedel i jakten på ny upplevelser [...] Den epidemiska 
missbrukstypen företer, oavsett land och medel, en lång rad 
gemensamma karakteristiska: Spridningen sker nästan undantagslöst 
genom en en personlig, psykosocial kontaktsmitta mellan en etablerad 
missbrukare och en novis i en mycket nära vän- och kamratkontakt, 
ofta mellan sexualpartners (Bejerot & Hartelius, 1984, ss. 18-19). 

 

Efter att en människa kommit i kontakt med narkotika, oftast genom en nära 

personlig kontakt, börjar man använda drogen regelbundet i avgränsade 

grupper. Detta är vad Bejerot kallar den första fasen. I den andra fasen 

börjar spridningen ske till andra, vid denna tidpunkt är det främst 

människor med kriminella kontakter och som är beredda att bryta normer 

som kommer i kontakt med narkotika. Så småningom sprider sig 

drogkonsumtionen till breda grupper av populationen där ungdomarna är 

dem som med störst sannolikhet börjar missbruka. I den fjärde fasen av 
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epidemin sprider sig det breda missbruket uppåt i åldrarna, och börjar likna 

det som kan kallas en traditionell typ av droganvändning. När det gått så 

långt är det inte längre ett normbrott att använda droger, och missbruket har 

fått fäste i samhället. Det är denna utveckling som Bejerot ville stoppa. Vad 

som står på spel är större än vad man kanske föreställer sig:  

 
Jag menar att rätts- och välfärdssamhällena av västerländsk typ på sikt 
står och faller med att man kommer till rätta med drogepidemierna 
(Bejerot & Hartelius, 1984, s. 26). 

 

Att komma tillrätta med narkotikasituationen handlar alltså inte bara om att 

få vissa människor att sluta använda droger, hela vårt samhälle och de 

sociala förmåner vi är vana vid är beroende av detta. Huruvida Bejerots 

farhågor var realistiska eller överdrivna tar jag inte ställning till här, men jag 

menar att detta är centralt för att förstå hans engagemang i frågan.  
 

För att komma lösa problemet måste vi överge vissa förhärskande 

perspektiv, hävdade Bejerot, och menade vidare att vissa behandlingar var 

baserade på ett felaktigt individcentrerat perspektiv. De fördelar som till 

exempel metadonbehandling ger en enskild missbrukare, sker på bekostnad 

av den samhälleliga utvecklingen av missbruket. Vad som bör vara 

avgörande är inte den enskildes rätt att använda droger utan vad som är bäst 

för kollektivet:  

 
Nu måste alltså samhället hävda vissa rättigheter visavis missbrukaren 
och denne underkasta sig vissa skyldigheter gentemot samhället. 
Konstigare än så är inte grundprincipen i en restriktiv narkotika-

strategi.11 

 

Bejerot såg med andra ord inte ”missbrukaren” som ett entydigt offer, utan 

förespråkade − i viss likhet med symptomperspektivet – samhälleliga 

lösningar. Detta var för Bejerot lösningar som krävde att den 

drogmissbrukande individen också tog sitt ansvar. 

 
 

                                                             
11 Bejerot & Hartelius, 123. För  mer om Bejerots kritik av symptomteorin, se t.ex. Nils Bejerot, Missbruk av 

alkohol, narkotika och frihet (Stockholm: Ordfront, 1978):15-25. 
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(c) Det radikala vänsterperspektivet 

Ett synsätt som i vissa avseenden liknar Bejerots och andra med honom, 

men som ändå skiljer sig på några avgörande punkter är det jag valt att kalla 

det radikala vänsterperspektivet. Detta perspektiv, som är framträdande och 

klart definierat i debatten, var förhållandevis tongivande under 1970-talet 

och utmärker sig främst i två avseenden: Genom den vikt man lägger vid 

klassperspektivet samt genom den vårdpessimism man uttrycker. 

Klassperspektivet framträder genomgående hos anhängare av detta synsätt. 

Både när man förklarar drogmissbrukets uppkomst, och inte minst när man 

föreslår vad som bör göras: 

 
Vi VET följande: Att missbrukarna till största delen rekryteras bland 
arbetarklassens och nedre medelklassens barn. Vi VET också att det är 
dessa grupper som är sämst ställda när det gäller utbildning, 
möjligheter till avancerade arbetstillfällen, kulturella aktiviteter och 
förmåga att stå emot det kapitalistiska konkurrenssamhällets alla 
destruktiva ”erbjudanden”. Följaktligen utgör dessa ungdomar ett lätt 
byte för narkotikahajar, hallickar, vålds-, vuxen- och barnpornografi, 

dålig litteratur, våldsromantik etc.12 

 
Kampen mot droger och sprit har alltid varit en kamp mot den 
förhärskande ideologin och den härskande klassen. Det är en kamp för 

sedligt leverne bland våra klassfränder mot herrarna.13 

 
Den väsentliga sociala drivkraften bakom ett växande drogmissbruk är 
den ökande utslagningen, boendesegregationen och vägran att ge unga 
människor en framtid på arbetsmarknaden. Detta är en objektiv 
verklighet – inte en fråga om psykologi eller något som skall 

behandlas.14 

 

Artikeln från vilken det första citatet är taget har den talande titeln 

”Samhällsproblem kan inte vårdas bort”, vilket pekar på en central aspekt av 

denna hållning: vårdpessimismen/kritiken mot vården. Här talas bland 

annat om ”Det träsk av flummiga, förment opolitiska och individualistiska 

behandlingsmetoder…” vilka man menade dels byggde på falska premisser, 

dels riktade uppmärksamheten mot fel områden. Vad som behövs för att 

driva en framgångsrik politik mot missbruk är inte individuell vård av 

människor med drogproblem, utan ett radikalt annorlunda samhällssystem. 

Man framhåller även länder vilka man menar bedrivit en framgångsrik 

                                                             
12 SvD 1978-07-19. 
13 Ny Dag 1978-08-11 (nr 50/78). 
14 Ny Dag 1978-08-18 (nr 51/78). 
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narkotikapolitik, exempel som 2009 kanske framstår som en aning 

märkliga:  

 
I ingen nu existerande socialistisk stat har man kunnat etablera en 
narkotikamarknad [...] Grogrunden och betingelserna saknas helt 
enkelt. Ungdomen i DDR har rätt till ett arbete och en framtid. 
Drogmissbruk är inte enbart ett symptom på kapitalismens utslagning 
och sönderbrytande av mänskliga relationer. Droger fyller en i högsta 
grad aktiv funktion i klasskampen. Droger passiviserar och medverkar 
till kriminalitet som i första hand drabbar arbetarklassen. Droger 

omges men en djupt reaktionär knark- och spritfilosofi.15 

 

De kanske främsta förespråkarna för ett radikalt vänsterperspektiv på 

drogfrågan är företrädarna för Hasselakollektivet, vilket startades 1969 och 

under 1970-talet fick ett stort genomslag i media. 

 

Fenomenet Hassela  

Hasselarörelsen utgör, när det gäller 1970-talet, en sådan typ av centralt 

fenomen eller ’event’ i debatten som avses i anslutning till de av 

avhandlingens frågeteman som handlar om debattens fenomen och aktörer. 

Som fenomen i drogdebatten är nämligen Hasselarörelsen intressant på tre 

sätt: Dess företrädare var aktiva och ofta förekommande debattörer, olika 

reportage skrevs om vårdformen där den bland annat åberopades som ett 

exempel på hur vård av drogmissbrukare borde utformas, samt slutligen var 

rörelsen föremål för kritik, bland annat på grund av den tydliga politiska 

positioneringen. 

 

Hasselarörelsen menade att drogerna och missbruket av dem är grundade i 

klassamhällets struktur. Narkotikamissbruk är (ytterligare) ett ok för de 

marginaliserade grupperna att bära, och behandling av missbrukare bör ske 

genom att anpassa narkomanerna till ett ordnat liv, byggt på disciplin, 

självkontroll och skötsamhet (Hilte, 1990, ss. 106, 133). Liksom hos andra 

radikala debattörer finns en stor pessimism gentemot traditionella 

vårdmetoder. Därmed inte sagt att människor som använder droger inte 

behöver någon sorts behandling för sitt missbruk, men enligt företrädare för 

Hasselapedagogiken så ”[…] är det inte fråga om vård, utan om att slåss för 

                                                             
15 Ny Dag 1978-05-26 (nr 36/78). 
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sig själv, att slåss för sin grupp, för sin familj, för sin klass. Det är fråga om 

politisk skolning av arbetarklassens mest vilsekomna ungdomar.”16 

 

En av de mest intressanta aspekterna av fenomenet Hassela är den syn som 

uttrycks på människor som använder narkotika. Denna syn är tydlig i en 

artikel publicerad i Dagens Nyheter den 5 maj 1977, skriven av en 

medarbetare i kollektivet. Här sägs bland annat:  

 
I sitt totalsammanhang är narkotikabegäret den spegelvända avbilden 
av vinstbegäret, som har sitt ursprung i den kapitalistiska 
varuproduktionen. Lika likgiltig som knarkaren är inför alla 
individuella behov som inte direkt tillfredsställer hans begär, lika 
likgiltig är kapitalet inför alla samhälleliga behov som inte tillgodoser 
profitbegäret [...] Knarkaren är följaktligen ingen sjuk människa, utan 
ett ”medvetslöst” offer och en förlorare. Hans moral är förlorarens 
uppgivna och undflyende inför allt som hotar att riva upp skorpan på 
de ömma såren efter nederlagen. Det är inte vård han behöver utan 
MÄNNISKOVÄRDE. I långa loppet kan bara KUNSKAP och INSIKT 
som har direkt samband med hans/hennes egentliga historia, 
bakgrund och situation förmedla kännbara och övertygande argument 
för en annan livsordning. Att involveras i KAMP för förändring av de 
egna, familjens och klassens villkor är målet.  

 

Enligt min mening uttrycker detta citat en något tveeggad syn på 

narkomanen. Utan tvekan är drogmissbrukaren och dennes missbruk fel. 

Det är moraliskt fel därför att det orsakar lidande för narkomanen och 

dennes anhöriga, samt bortfall i arbetslivet etc. Det är fel därför att missbruk 

inte är solidariskt med klasskampen för ett bättre samhälle, och 

drogmissbruk är på sätt och vis förnedrande både för dem som missbrukar 

och de mer skötsamma och organiserade medlemmarna av arbetarklassen. 

Det är vidare fel inte minst för att missbruk underlättar för den styrande 

klassen att behålla status quo i samhället, samt ger profit till 

läkemedelsföretag och knarkhandlare. Hos den radikala vänstern finns också 

genomgående en förhållandevis osentimental och ”hård” syn på 

narkomaner. Samtidigt antyder man att narkomanen inte alls, eller till 

väldigt liten del, är ansvarig för sitt beteende. Missbrukaren är en omoralisk 

typ som bara ser till sitt eget bästa, vill fortsätta missbruka, kan rationalisera 

sitt droganvändande inför sig själv och andra etc., men i förhållande till sitt 

missbruk på ett ”högre” plan ett ”medvetslöst offer” som inte själv kan ta 

ansvar för sin situation eller påverka sitt beteende. 

                                                             
16 Ny Dag 1978-07-28 (nr 48/78). 
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Under 1970-talet gjordes ett flertal reportage om Hassela av 

dagstidningarna,17 och kollektivet var även föremål för akademiska 

undersökningar (se t.ex. Thelander, 1979). Reportagen skildrar ofta 

kollektivet med en positiv ton, bland annat sägs:  

 
Hjälpsamhet, solidaritet, kamratskap och uthållighet blir positiva 
gruppnormer i stället för förslagenhet, mygel och hänsynslöshet som 
tidigare varit vardag för ungdomarna. Hassela försöker förändra 
individen så att han ska kunna bli accepterad i samhällsgemenskapen. 
Man för in moraliska värderingar om vad som är rätt och fel och 
bortförklarar inte klandervärda handlingar med ”bakomliggande 

faktorer”.18 

 

I dessa artiklar påpekas också de framgångar som kollektivet haft med att 

återanpassa ungdomar, den effekt det har på lokalsamhället med mera, och 

artiklarna har titlar som ”Narkoman kräver tvång utifrån för att klara kris”19, 

och ”Hassela – här fostras unga knarkare till medvetenhet och en värdig 

tillvaro”.20 Den tydliga politiska positionering som utmärker 

Hasselakollektivet är också det som väcker kritik, och ett antal debattörer tar 

upp detta.21 Här sägs bland annat: ”De negativa momenten är verkligen 

skrämmande. Inom Hassela-kollektivet uppfostras ungdomarna till 

socialister. Det är en skola för indoktrinering.”22, och ”Den politiska 

fanatismen i Hassela-pedagogiken måste bli föremål för diskussion, hur 

framgångsrika behandlingsresultaten än synes vara”.23 

 

Kollektivets syn på drogmissbruk och de åtgärder som krävs för att stävja det 

uttrycks för övrigt tydligt i den manifesterande skriften Tvånget till frihet: 

 
Läkare och socialarbetare har för att komma ifrån sitt politiska, 
ekonomiska och medmänskliga ansvar hjälpts åt att utforma en 
sjukdomsmyt. Med stöd av allehanda västerländska vårdideologier har 
man försökt sig på att diagnostisera och behandla en hel socialgrupp. 

                                                             
17 Se t.ex. Ny Dag 1977-03-23, Arbt 1978-02-14, SDS 1978-04-02, Dagen 1979-01-02,  samt VLT 1979-02-03 

och 1979-02-06. 
18 Arbt 1978.02.14. 
19 SDS 1978-04-02. 
20 Dagen 1979-01-02 
21 Se t.ex. Arbt 1978-03-11, VK 1978-03-14, VK 1978-03-31, Ny Dag 1978-07-28 (nr 48) , Dagen 1979-01-02 

samt VLT 1979-02-21. 
22 VK 1978-03-14. 
23 VLT 1979-02-21. 
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[...] Ur liberal och marknadsekonomisk synvinkel är den perfekta 
myten instiftad! [...] Vi vet alla att de utstötta till övervägande del 
rekryteras från arbetarklassen, den grupp människor som i historiskt 
perspektiv alltid blivit förtryckt och exploaterad av sina herrar. 
Innehållet i den s k vården har alltid styrts av liberala och konservativa 
kretsar, vilket i klartext betyder att överklassen vårdar (manipulerar) 
underklassen! [...] Att inse och avlägsna sambandet mellan svensk 
underklass och svensk överklass måste utgöra det angelägnaste 
inslaget i en vård, dirigerad och styrd av arbetarklassen där politisk 
kamp, revansch för individen, hans familj och hans klass skall vara 
vägledande för rehabiliteringsarbetet. Målet avtecknar sig i orden: 
fullständig upprättelse! (Englund, 1976, ss. 33, 39). 

 

Här kan två centrala aspekter av synsättet ses: Den kritik man riktar mot vad 

man kallar en ”sjukdomsmyt”, och den hållning som menar att 

narkotikamissbruk är något som diagnostiseras och behandlas hos den 

enskilde missbrukaren. Detta är ett sätt för mer bemedlade klasser att 

förtrycka de underordnade i samhället. Drogerna dövar och förnedrar 

narkomanen, och traditionella vårdmetoder och synsätt hindrar den 

genomgående förändring av samhället som krävs. Vad som behövs är inte 

mer individcentrerad terapi utan klasskamp, skolning och ekonomisk 

omfördelning. 

 

 

(d) Hårdare tag 

Det fjärde synsättet som kan identifieras företräds av de debattörer som 

främst förespråkar vad man skulle kunna benämna ”hårdare tag” på 

narkotikaområdet, till exempel strängare straff och mer tvång. Nedan 

återges några för perspektivet representativa textutdrag: 

 
Sverige har blivit en allt attraktivare marknad för välorganiserade 
samvetslösa internationella ganstersyndikat, som gör stora pengar på 
våra ungdomars undergång [...] Samtidigt fortsätter den överslätande 
attityden från de ansvarigas sida [...] Maximistraffet för de grövsta 
narkotikabrotten är 6 års fängelse. Är inte tiden inne att höja 

straffmiaximum för dessa de grövsta av alla brott?24 
 
Från Danmark rapporteras att man nu vidtar extraordinära åtgärder 
för att värja sig mot en väntad invasion av internationella hippies [...] 
Även här måste vi pröva radikala och okonventionella metoder för att 

snabbt komma tillrätta med narkotikaproblemen.25 
 

                                                             
24 SvD 1971-04-14. 
25 GHT 1971-06-17. 
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Det konstateras att bruket och missbruket av narkotika blott växer för 
varje år [...] Narkotikamissbruket är inte längre knutet till vissa ”gäng” 

eller starkt avgränsade grupper.26 
 
Narkotika säljs alltmer öppet i Sverige och på sina håll syselsätts hela 
familjer i langningen. Missbruket hotar att mycket snart bli en del av 

vår kultur, varför läget kan betecknas som i det närmate katastrofalt.27 

 

Artiklar som dessa talar om droger och missbruk som akuta faror och hot. 

Narkotika-situationen är allvarlig, och kräver seriösa metoder. För att kunna 

motarbeta narkotikan krävs dels att vi inser allvaret, dels att vi är beredda att 

acceptera den ”medicin” som krävs, till exempel större befogenheter för 

polisen. Samtidigt som dessa förslag fördes fram fanns en uttalad opposition 

mot de hårda tagen och de effekter de kunde ha. Några debattörer påpekade 

de faror som fanns med en narkotikapolitik alltmer inriktad på straff och 

sanktioner:  

 
Risken är att tyngdpunkten unom narkomanvården och arbetet 
kommer att ligga på de polisiära och repressiva åtgärdena med den 
följden att i stort sett hjälplösa individer och offer för olyckliga 

omständigheter hotas av fängelsestraff.
28

 

 
Men ingen människa med sjukdomsinsikt tror att skärpta straffsatser 

befriar samhället från narkomaner.29 

 

Både de artiklar som direkt förespråkar hårdare tag samt de som på detta 

sätt explicit kritiserar och argumenterar mot detta är dock till antalet väldigt 

få, därför är det svårt att teckna någon djupare bild av detta synsätt. De som 

motsätter sig hårdare tag tar bland annat upp den aversion mot samhället 

och dess instanser som hårdare tag kan väcka hos missbrukaren. Dessa 

debattörer menar att det med strängare lagar och andra sanktioner är svårt 

att skapa tillit och de förutsättningar som krävs för till vård och 

rehabilitering av narkomaner. Kanske skall artiklarna ovan tolkas som att 

tanken på längre straff, större befogenheter för polisen etc., började få fäste i 

drogdebatten under 1970-talet, samtidigt som ett uttalat motstånd mot 

sådana åtgärder fanns.  

 

                                                             
26 NSD 1971-06-30. 
27 SvD 1979-07-26. 
28 Hbl 1972-03-15.  
29 GP 1972-05-28. För kritik av höjda straffsatser se även AB 1972-03-14.  
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(e) Det avdramatiserande perspektivet 

Det sista synsättet i 1970-talets drogdebatt utmärker sig på två sätt: För det 

första talar man här om droger och alkohol. Man diskuterar bruket av 

narkotiska medel tillsammans med alkoholfrågan som sammanhängande 

problem, vilka kan ha samma orsaker och kräva liknande åtgärder. För det 

andra tonas situationen gällande droger i viss mån ned. Detta gäller till 

exempel frågan om hur omfattande missbruket är samt farlighetsgraden hos 

olika preparat. Den allmänna tendensen under 1970-talet är att tala om 

narkotika, knark och droger som en ”sfär för sig” i förhållande till exempelvis 

alkoholen, och när olika debattörer föreslår åtgärder på området, så är det 

åtgärder mot knarket, inte narkotikabrottslighet tillsammans med andra 

former av brottslighet, eller drogmissbruk tillsammans med missbruk av 

alkohol. Några exempel finns dock i debatten på artiklar som går mot denna 

tendens.  I dessa artiklar sägs till exempel: 

 
Det talas och skrivs nu för tiden ofantligt mycket om narkomani. 
Fenomenet är nytt, och man oroar sig vid tanken på möjligheten av att 
det kan bli värre än vad det redan är. I jämförelse med alkoholismen är 
narkomanin dock alltjämt ett relativt litet problem [...] Alkohol är i 

själva verket ett vanebildande narkotikum.30 
 
Det uråldrigaste av alla medel för att förjaga sorger och bekymmer är 
naturligtvis alkohol [...] Men liksom hasch, opium, morfin och heroin 
är alkohol vanebildande. Skillnaden är bara att det i västerlandet anses 
socialt accepterat att dricka sprit medan det är förbjudet att exempelvis 

röka opium.31 
 
Om man någon gång skulle få skuggan av en oro för egen räkning, då 
kan man alltid lugna sig med att tala om knarkarna. Istället för att 
ständigt komma ihåg att alkohol är ett mycket värre problem än knark 
(både socialt och medicinskt) så skriver vi spaltkilometer om våra 
narkomaner. Syndabockar är till för  att göra mig själv bättre och 

friskare.32 

 

Intressant att notera i det första citatet är att författaren menar att alkoholen 

är ”ett vanebildande narkotikum”. Att alkohol kan vara vanebildande skulle 

få opponera sig mot, men narkotika är som sagt främst en juridisk term och 

alkohol har aldrig varit upptagen på regeringens narkotikaförteckningar. 

                                                             
30 SkD 1972-01-14. Artikeln har titeln Alkoholmissbruk mest utbredd form av narkomani. 

 
31 VästgD 1973-04-18. 
32 AB 1977-05-08. 
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Förmodligen menar författaren narkotikum som från grekiskans narke, 

vilket betyder bedövning, eftersom alkohol ofta har en sådan verkan. Det är 

dock intressant att konstatera att det under 1970-talet förekommer sådana 

formuleringar, något som kanske kan tolkas som att begreppet ”narkotika” 

ännu inte fått den självklara innebörd det har i dag. 
 

I endast ett par artiklar tonas läget på narkotikafronten ned. En av dem 

handlar om ett slutbetänkande från narkomanvårdskommittén 

(Narkotikaproblemet , 1969), och menar att:  
 

[...] kommittén tar också avstånd ifrån en rad generaliseringar som 
förekommit i debatten, t ex att hasch skulle vara en inkörsport till 
svårare missbruk, eller av typen ”en gång narkoman, alltid narkoman” 
[...] Missbruket av centralstimulantia har t ex inte en ”epidemisk 
karaktär”, utan tycks snarare minska inom normalpopulationer 
[...]Man kan sammanfattningsvis säga att vi nu kan överge den dystra 
och ödesmättade bild av narkotikaproblemen som bl a massmedia 

förmedlat.33 

 

Ett annat exempel gäller narkomaner och de stölder de begår. Författaren till 

debattartikeln menar att de uppgifter som publicerades i media vid denna tid 

var kraftigt överdrivna och ledde till felaktiga föreställningar om 

narkotikamissbrukare:  

 
Uppenbart har man överskattat dels antalet missbrukare, dels den 
genomsnittliga konsumtionen. Slutligen har man felaktigt antagit att 
missbrukaren inte har några legala betalningsmedel [...] Genom att 
massmedia gång på gång för fram dessa hisnande summor skapas ett 
antal myter om narkotikamissbrukaren. Allmänheten förleds att tro att 
det är han som stjäl våra tillhörigheter. Den har dessutom fått den 
felaktiga uppfattningen att narkotikamissbrukaren också är den som 

svarar för våldsbrotten i samhället.34 

 

Trots att den absolut vanligaste uppfattningen i debatten om droger 

präglades av att problembilder och katastrofscenarior ”togs för givna”, fanns 

alltså en viss opposition mot detta. Betydelsen av dessa enstaka artiklar skall 

förmodligen inte överskattas, men tillsammans med citaten ovan om 

narkotika och alkohol, visar de att det fanns utrymme i diskursen för dessa 

avvikande uppfattningar.   

                                                             
33 Arbt 1970-02-08. 
34 DN 1975-11-21. 
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Frågan om cannabis 

Det som jag har kallat för ”det avdramatiserande perspektivet” − och kritiken 

av ett sådant synsätt – framträder också särskilt i relation frågan om 

cannabis. Detta preparat förekommer nämligen ofta i drogdebatten, inte 

minst på grund av den roll drogen har som ”startdrog”, dvs. att det är det 

första narkotiska preparat som många använder sig av. Under 1970-talet 

debatterades i något annorlunda sammanhang än under senare årtionden. 

Det är i diskussionen om denna drog man kan se enstaka förslag till 

liberalisering av narkotikapolitiken. Ett exempel på positiva beskrivningar av 

cannabis är denna artikel från studiens första år: 

 
Men samhället har valt att godta alkohol och kriminalisera haschisch. 
Varför? Anser man att man av två onda ting har valt det historiskt 
befästa [...] och att olyckan endast ökas i motsvarande grad om man 
släpper det andra? Några andra goda skäl har jag åtminstone inte sett 

till!35 

 

En replik där haschets negativa effekter betonades publicerades cirka två 

veckor senare, och dess författare menade att en eventuell legalisering av 

cannabis inte skulle minska några skador.36 Därefter följer en artikel där den 

förste författaren menar att han inte pläderade för en legalisering, men 

beskriver cannabis i följande positiva ordalag:  

 
Det jag finner i litteraturen av färska publicerade artiklar tyder på att 
åtminstone marijuana är ofarligt. Det ger ett tillfredsställande men 
odefinierat rus hos rökaren av kort varaktighet utan baksmälla och 
kända fysiska bieffekter. Ingen toleransutveckling, alltså krav på högre 
och högre doser, är rapporterad. Inga bevis på övergång från cannabis 

till andra och farliga droger finns.37 

 

Två slutliga repliker publicerades i samma tidning den 18 februari, där den 

mer restriktive debattören bland annat påpekar att ”Individer som öppet 

eller halvkvädet propagerar för cannabis måste därför bekämpas – med 

tillbörlig urskillning vid valet av medel”.38  En annan debattartikel där 

cannabis står i fokus kan hittas samma år. Under rubriken ”Den nya 

medicinen” redogör författaren utifrån sina egna erfarenheter av medlet: 

                                                             
35 DN 1970-01-07. 
36 DN 1970-01-23. 
37 DN 1970-02-10. 
38 DN 1970-02-18. 
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I samhällets ögon är jag narkoman. Det är synd om mig. Eller också är 
det inte alls synd om mig, utan jag är brottslig, asocial, mindervärdig. 
Jag är marijuanarökare [...] Att som nu i narkotikadebatten tala om 
heroin och marijuana och samtidigt sätta narkotikastämpeln på ett 
medel som bevisligen är oskadligare än den legala alkoholen är 
oförnuftigt, dumt. Att marijuanan dessutom äger rent medicinska 
egenskaper av personlighetsförändrande karaktär, vilka sannerligen 

inte är negativa för individen, gör inte saken sämre.39 

 

Även här beskrivs drogen och drogpolitiken utifrån ett brukarperspektiv, 

något som är ovanligt. Tillsammans med citatet ovan ger det bilden av att det 

vid denna tid i drogdebatten fanns en viss radikalism (främst gällande 

cannabis). Marijuana beskrevs positivt, till och med som ett mindre skadligt 

alternativ än den traditionella alkoholen. Men även om dessa exempel visar 

på möjligheten till utrymme för sådana åsikter,40 bör de ses som undantag. 

Dessa åsikter möttes snabbt av motstånd och det samlade intryck artiklarna 

ger är en negativ bild av droger, även cannabis. Flera artiklar uttrycker 

dessutom explicit risker och faror förknippade med cannabis.41 

Sammantaget illustrerar debatten om cannabis för det första att det vid 

denna tidpunkt fanns en viss osäkerhet kring synen på cannabis och 

öppenhet för beskrivningar av drogen i positiva ordalag, bland annat från 

människor som använde den. För det andra att denna öppenhet och de 

positiva beskrivningarna inte fick fritt spelrum, utan att det i drogdiskursen 

även fanns ett mobiliserat motstånd mot cannabis.   

 

Mot slutet av 1970-talet blir cannabis åter aktuellt i drogdebatten, men då i 

ett annat sammanhang. Det är marijuanabruket i USA som skildras i några 

artiklar. I artiklarna beskrivs bruket som vanligt förekommande: ”16 

miljoner amerikaner röker vanemässigt marijuana, säger regeringens egna 

uppskattning, var fjärde vuxen.” 42 Vid denna tidpunkt hade tio stater i USA 

avkriminaliserat bruket av cannabis, och artiklarna spekulerar om vidare 

legalisering/avkriminalisering.43 

 

                                                             
39 HP 1970-02-05.  
40 Se även Arbt 1972-05-05 för en positiv beskrivning av hasch. 
41 Se t.ex. GP 1970-02-15 och JP 1971-03-05. 
42 DN 1979-01-04. 
43 Se GT 1977-02-10, DN 1979-01-05 och SvD 1979-07-08. 
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Sammanfattande diskussion 

En analys av de olika synsätten skulle kunna utgå från en jämförelse av dem 

− vad de har gemensamt samt vad som skiljer dem åt. Klara likheter finns 

mellan till exempel Nils Bejerots (och andras) epidemiska perspektiv samt 

den radikala vänstern. De delar uppfattningen att drogmissbruk är ett 

allvarligt socialt problem vilket kräver kraftiga åtgärder från samhällets sida. 

Vidare hyser båda synsätten farhågor om att drogproblemen kan komma att 

bli än allvarligare om inte tillräckliga insatser görs. Likheter kan även ses i 

till exempel tvångsvårdsfrågan (som behandlas mer utförligt längre fram i 

detta kapitel), där både Bejerot och många av de radikala 

vänsterdebattörerna förespråkade möjligheter att omhänderta missbrukare 

mot deras vilja. De delar även kritiken mot många traditionella vårdmetoder, 

vilka de ansåg vara verkningslösa.  
 

Skillnaderna är tydligast när det gäller åtgärdsförslag. Där de radikala 

debattörerna genomgående pläderar för en tydlig klasspolitik, för att komma 

tillrätta med drogerna men även andra sociala problem, är Bejerots fokus på 

själva narkotikan, drogen. Hur missbruket sprids och förökas, samt kanske 

viktigast: hur denna spridning kan stoppas. Även om Bejerot förmodligen 

skulle instämma i många av de politiska krav som den radikala vänstern 

drev, räcker det enligt honom inte för att stoppa narkotikan, vilken används 

och missbrukas enligt vissa mönster, vilka man måste förstå för att kunna 

tillämpa. Bejerot kritiserades även av radikala debattörer: 

 
Bejerot ser nämligen narkomaner som viljelösa varelser som drabbats 
av en hemsk sjukdom ”narkomani” och som driver dessa stackars 
varelser i en ändlös jakt på lustupplevelser. Detta är en grov borgerlig 
lögn. För vad Bejerot tycks vara omedveten om är att människor som 
missbrukar droger är en produkt av ett kapitalistiskt samhälles 
värderingar och utslagningsmekanismer och att missbruket är ett sätt 

att fly från sig själv och en verklighet som han/hon inte klarar av.44 

 

Bejerot har därför en betydligt mer beteendefokuserad eller 

preparatfokuserad syn på narkomanen och dennes situation. Enligt honom 

är narkotikabegäret är ett sjukdomstillstånd som måste behandlas, detta går 

emot den radikala vänstern, och hans förslag till behandling går även emot 

många av de traditionella, individualistiska behandlingarna. Bejerot lägger 

                                                             
44 Ny Dag 1978-08-18 (nr 51/78). 
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också ett betydligt större individuellt ansvar hos den enskilde narkomanen, 

där många av de radikala debattörerna nästan uteslutande ser det 

kapitalistiska samhällssystemet som ansvarigt för missbruk och 

missbrukares situation.  

 

Det är dessa ståndpunkter hos Bejerot som också ställer honom i opposition 

mot dem som anslutit sig till ett symptomteoretiskt perspektiv. Detta 

synsätt, att droger och drogmissbruk är en manifestation av underliggande 

problem (hos individen eller samhället) kan enligt Bejerot inte alls förklara 

hur missbruket sprids. Att behandla drogmissbruket som ett individuellt, 

psykologiskt problem blir därför meningslöst. De traditionella 

vårdmetoderna kan som bäst få narkomanen att må lite bättre, de kan dock 

inte förhindra eller stoppa narkotikan som kulturellt problem. En avgörande 

skillnad mellan symptomteoretiker och Bejerot kan också ses i hans ihärdiga 

kritik av det han kallar ”ultraliberalism”, ”popradikalism” etc., vilket är 

termer som han använder för att referera till hållningen att exempelvis 

frivilliglinjen bör drivas så långt som möjligt, och att missbrukarnas egna 

vilja och förmåga skall respekteras. Enligt Bejerot bygger detta synsätt på 

falska premisser och kan vara direkt skadligt. Missbrukarna drivs av en 

sjuklig drift efter narkotika, vilket gör att man inte kan ta hänsyn till deras 

vilja och önskemål (medan de missbrukar).  

 

Vad gäller de radikala vänsterdebattörerna och symptomteoretiker finns 

vissa likheter. De anser båda att drogmissbruk uppstår ur ett samhällssystem 

som är osolidariskt, uteslutande och ångestskapande. Detta gör att man i 

båda synsätten kan utläsa en ganska ”förlåtande” syn på missbrukare, då 

ansvaret för deras situation till stor del faller på samhället och dess brister. 

Vad gäller åtgärdsförslag skiljer de sig dock helt åt. För den radikala falangen 

är som sagt klassbegreppet helt centralt, och det finns en allmän pessimism 

mot och förnekande av traditionella (individualistiska) vårdmetoder, vilka 

ofta förespråkas av symptomteoretiker med en mer liberal eller socialliberal 

syn på samhället.  

När det slutligen gäller de som förespråkar hårdare tag och de som är emot 

det rör det sig som sagt om förhållandevis få artiklar. Mitt syfte med att ändå 

redovisa dem är att visa på att det under 1970-talet fanns ett frö till sådana 

tankegångar. Förespråkare för ”hårdare tag” kom att framträda allt tydligare 

och bli mer dominerande i drogdiskursen under 1980- och 1990-talen.  
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Nyckelteman i 1970-talets drogdebatt 

Även om analysen av 1970-talsmaterialet ledde till upptäckten av de fem 

teman som diskuterats ovan, måste det konstateras att all drogdebatt som 

återfinns i tidningsmaterialet när det gäller denna tidsperiod inte uttrycks 

som delar i ett offentligt samtal mellan förespråkare för, och kritiker av, just 

denna uppsättning av ståndpunkter. Som redan framgått i anslutning till de 

texter som handlade om fenomenet Hassela återfinns också fenomen eller 

ämnen som, i sin egen rätt som sådana, diskuterades flitigt. I relation till 

dessa kommer förstås vissa debattörer och argument som känns igen från 

den tidigare genomgången till uttryck. Men en hel del annat uttrycks också. 

Med andra ord blir inte genomgången av 1970-talets drogdebatt komplett 

endast genom en presentation av de fem tidigare beskrivna perspektiven. För 

att få en mer heltäckande bild måste också två nyckelfrågor, vilka debatten i 

olika skeden fokuserat kring, avhandlas. Dessa är frågan om de under 

årtiondet mest diskuterade preparaten – bensodiazepinerna − och frågan om 

tvångsvård. 

 

Frågan om bensodiazepiner 

De preparat som ägnas störst utrymme under 1970-talet är 

bensodiazepinerna.45 Under mindre än ett år, från den sista december 1971 

till den 23 oktober 1972 publicerades drygt tio artiklar, vilka fokuserade på 

de lugnande tabletterna och hur de användes. Den första artikeln har titeln 

”Ångestmiljonärerna”, och tar bland annat upp vilken succé medlen varit för 

industrin och den risk för tillvänjning som finns. Kärnan i artikeln är dock 

ett tydligt angrepp på läkemedelsindustrin (och de förutsättningar samhället 

gett den):  
 

Vad som emellertid är obegripligt är hur man i ett land med 
socialiserad sjukvård kan tillåta en läkemedelsproduktion i 
privatkapitalistisk regi [...] Jag kan bara se ett motiv. De styrande i de 
högindustrialiserade samhällena har liksom läkemedelsindustrin ett 
intresse i de nuvarande samhällssystemens fortbestånd. Med 
produktionen av preparat som librium och valium bidrar 
läkemedelsindustrin till att dämpa de många människornas oro och 
aggression inför omflyttningar, urbanisering och stordrift och 
underlättar därigenom en fortsatt oangripen katastrofexpansiv 

politik.46 

                                                             
45 Lugnande psykofarmaka, t.ex. Valium, Sobril och Stesolid.  
46 DN 1971-12-31. 
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Läkemedelsföretaget Hoffman-La Roche svarade på denna artikel genom att 

framhålla bensodiazepinernas små risker och värdefulla roll inom 

sjukvården.47 Den förste författaren svarar därefter, och menar att 

läkemedelsindustrin skapat ett artificiellt behov av dessa droger, och sedan 

med stor framgång marknadsfört sina produkter. Preparatens (samhälls-

)sedativa verkan framhålls åter: ”Medicinerna skall alltså bringa oss att lugnt 

acceptera nulägets missförhållanden”.48 Här kan alltså en tydlig koppling 

mellan de droger som man debatterar om samt ”samhället i stort” iakttas. En 

koppling som påminner om den som görs inom såväl symptomperspektivet 

det radikala vänsterperspektivet. Drogerna fyller en funktion i ett samhälle 

med stora brister. Att människor upplever negativa känslor ses som naturligt 

därför att vi lever i en tid som på många sätt är omänsklig. Detta ger den 

privatägda kapitalistiska läkemedelsindustrin (vilken per definition verkar 

vara högst omoralisk) möjlighet att slå mynt av situationen. På sätt och vis är 

missbruk av bensodiazepinerna därför ”trippelfel”: Det är fel att människor 

använder preparaten som de gör, men lika fel är situationen som gett 

upphov till behovet, samt den möjlighet samhället gett läkemedelsindustrin 

att profitera på den. 
 

Även läkare deltog i debatten om bensodiazepinerna. En provinsialläkare 

beskriver hur dessa läkemedel efterfrågas av hans patienter, samt de faror 

som finns med detta:  
 

Onaturligt lugn och utsövd, något förslöad och utan den berättigade 
ångesten för morgondagen ifrågasätter man inte det löpande bandets 
hastighet, lönens storlek, den isolerande bostadsmiljön. Det finns dom 
ibland oss som vill ha det så, som tjänar på det, ja, vars existens är 

beroende av det.49 
 

På samma sätt som i det föregående citatet kan här ses hur moraliskt fel 

behovet av lugnande tabletter anses vara. Formuleringar som ”utan den 

berättigade ångesten” ger intrycket av att människor egentligen borde må 

dåligt på grund av grundläggande brister i tillvaron, men genom att droga sig 

accepteras situationen. Citatet blir extra intressant därför att det som sagt 

kommer från en läkare. Andra inlägg i frågan är till exempel en skildring av 

                                                             
47 DN 1972-01-08. 
48 DN 1972-01-13. 
49 AB 1972-07-15. 
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den misär en anhörig ser hos en som behandlas med Valium,50 men även en 

replik skriven av en patient som använder dessa preparat och menar att: 
 

I verkligheten, utan tabletter, är jag ett psykiskt vrak, och jag hyllar 
läkarvetenskapen som gett mig möjligheten att få sova från detta 
inferno då och då. Och att det finns läkare som förstår, att de timmarna 

är de bästa i mitt liv.
51

 
 

Det centrala i kritiken mot vad som uppfattades som alltför omfattande 

förskrivningar av dessa läkemedel är att de riktade uppmärksamheten mot 

fel saker. Visserligen påpekades att medlen innebar risker ”i sig”, till exempel 

en fara för beroende, och några artiklar diskuterar sådana former av 

läkemedels- eller medicinmissbruk,52 men den mesta kritiken verkar snarare 

formulerad utifrån synsättet att dessa droger är onödiga. I stället för att se 

piller som en lösning borde samhället förbättras, och på så sätt minska 

behovet av flykt. I samband med diskussionen om övermedicinering av 

samhället sägs till exempel:  
 
Det kanske inte var något fel på de flesta patienterna? Felet kanske låg 
hos samhället. Trånga, dyra lägenheter i livsfientliga miljöer, hårt 
tempoarbete utan någon annan stimulans än checklönen. Ett samhälle 
som styrdes uppifrån och där den stora majoriteten arbetade hjälplöst 

och utan mål i botten.53 
 

Vad vi ser är alltså en tydlig koppling mellan behovet av droger och brister i 

samhället, där de två ställs mot varandra. Frågan om benzodiazepinerna 

uttrycker ett symptomteoretiskt perspektiv där det grundläggande 

antagandet tycks vara att om man kunde förändra samhället, så skulle 

människor inte eftertrakta dessa droger. En av artiklarna har för övrigt den 

talande titeln ”Samhällets problem kan inte lösas med lugnande tabletter”.54 

Detta stämmer väl överens med vad som tidigare diskuterades gällande den 

dominerande synen på missbruk och den sociala kritiken, att drogmissbruk 

och den aktuella samhällssituationen är två sidor av samma mynt. I ett 

samhälle där många människor upplever frustration över saker som 

arbetslöshet, bostadsbrist, stressiga jobb och brist på solidaritet, finns droger 

och drogmissbruk. För att komma tillrätta med missbruket måste samhället 

förbättras på något sätt.  

                                                             
50 GT 1972-07-31 
51 AB 1972-08-11. 
52 Se VK 1972-10-06 och 1972-10-23. 
53 AB 1972-06-22. 
54 AB 1972-08-24. 
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Bensodiazepinerna återkommer i debatten lite senare under 1970-talet. 1974 

togs de upp på regeringens förteckning över narkotikaklassade preparat, där 

de alltså inte funnits tidigare. Detta föranledde en läkare att i en 

debattartikel påpeka några nackdelar med att göra dessa preparat till 

narkotika (i den juridiska meningen). Enligt denne läkare fyllde 

bensodiazepinerna en viktig medicinsk funktion, och att drastiskt dra ner på 

användningen av dem kunde få till följd att självmordsrisken ökade hos 

patienter. Andra faror var att människor istället för att få behandling för sina 

ångestbesvär självmedicinerade med alkohol, och att fler skulle söka sig till 

akut sluten vård.55 

 

Även 1977 togs bensodiazepinerna upp igen i en mer allmän diskussion om 

läkemedelsmissbruk, narkotika och alkoholmissbruk. Mätt i antal artiklar är 

detta en förhållandevis liten debatt, vilken börjar med en ledare i DN, 

”Drogkulturen”, där man menar att:  

 
Drogkulturen sprider sig och förstärks. Till alkohol får numera läggas 
narkotika och läkemedel, framför allt psykofarmaka [...] De tre 
kompletterar varann: alkoholen är den sociala drogen, narkotikan den 
asociala och psykofarmakan den osociala, tysta, obemärkta, 
företrädesvis nyttjad i ensamhet i hemmets skyddade slutenhet av 

kvinnor.56 

 

Artikeln riktar även viss kritik mot läkemedelsindustrin, vilken bland annat 

hävdas dölja uppgifter om förbrukning och satsa mer på marknadsföring än 

på forskning. De enorma summor pengar som omsätts tas också upp. Denna 

ledare besvaras med en debattartikel signerad av tre olika företrädare för 

läkemedelsbranschen. De försvarar industrin och menar att branschen inte 

döljer fakta, att förbrukningen av lugnande medel gått ner samt att 

ledarartikeln innehållit felaktiga uppgifter.57 En ny ledarartikel publiceras 

samma dag som svaret från läkemedelsindustrin, där branschen återigen 

kritiseras: denna gång för att exploatera u-länder och för att motarbeta 

kontrollåtgärder på området.58 

 

                                                             
55 SvD 1974-10-14. 
56 DN 1977-01-10.  
57DN 1977-01-20.  
58DN 1977-01-20. 
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Till dessa artiklar bör även läggas ett debattinlägg publicerat senare samma 

år, vilket är skrivet av en företrädare för Socialstyrelsen. Även här tas 

psykofarmaka och missbruk upp: 

 
Missbruksutvecklingen vad gäller sömnmedel och lugnande medel 
inger stor oro både i industri- och utvecklingsländerna. I västvärlden 
har missbruket av legalt förskrivna läkemedel ofta kommit i skuggan av 
det mer spektakulära gatumissbruket av illegal narkotika, trots att 
psykofarmakamissbruket är mångdubbelt större både när man ser till 

mänskligt lidande och dödsfall.59 

 

Sammantaget ger dessa artiklar bilden av att läkemedelsmissbruket, av vilket 

bensodiazepinerna stod och fortfarande står för en betydande del,var något 

som uppmärksammades och väckte farhågor i drogdebatten under 1970-

talet (Borg, Johansson, & Lindström, 1998; Nilsson, 1989). Bruket och 

missbruket av dem kopplades tydligt till sociala faktorer, där ett hårt och 

tufft samhälle, vilket man menade borde förändras, skapar ett behov av flykt 

och sedering. Kritik riktades även mot den läkemedelsindustri vilken tagit 

fram och marknadsfört dessa droger, en kritik med tydliga ideologiska och 

moraliska förtecken. Här bör även nämnas två debattartiklar som handlar 

om en annan drog och ett annat tillstånd, nämligen amfetaminpreparat och 

så kallad hyperaktivitet. Dessa artiklar liknar de så återfinns inom debatten 

om benzodiazepinerna såtillvida att även här kritiseras läkemedelsindustrin 

för att sälja ”onödiga” mediciner och de risker det medför, exempelvis 

svårigheterna när det gäller att diagnostisera och vinsthungern hos de 

privata bolagen. Även den mer ideologiska kritiken – som handlar om att 

individer som upplevs som ”annorlunda” drogas – förekommer.60  
 

Frågan om tvångsvård 

Den enskilda fråga på narkotikaområdet som debatterades mest under 1970-

talet var tvångsvården. Frågan handlade om huruvida om drogmissbrukare 

skulle kunna vårdas mot sin vilja eller inte, och i så fall hur en sådan vård 

borde se ut i lagstiftning och praktik. Frågan illustrerar även vårdens mer 

eller mindre politiska aspekter: Vilken syn på droganvändare som uttrycks, 

och vad man föreslår skall göras med dessa människor, samt hur man 

utifrån olika åskådningar ser på staten. När det gäller tvångsvårdsfrågan är 

                                                             
59DN 1977-11-12.  
60 Se AB 1973-08-17 och HP 1973-09-24. 
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det med andra ord de av analysfrågorna som berör just människosyn och 

åtgärdsförslag som är i förgrunden. 

 

Före 1970-talet fanns inga särskilda behandlingshem för 

narkotikamissbrukare, utan de hänvisades till ordinarie psykiatrisk eller 

medicinsk vård. När behandling av missbrukare blev ett allt större område 

och särskilda behandlingshem etablerades, skärptes tonen mellan 

företrädare för olika synsätt på missbruk och missbrukare, något som tydligt 

kan ses i tvångsvårdsfrågan. Att vårda missbrukare mot deras vilja var dock 

ingen ny företeelse. Sedan 1600-talet har olika typer av anstalter använts för 

människor som inte bedömts kunna leva i det ”vanliga” samhället. De första 

anstalterna inhyste en brokig skara av avvikare: till exempel arbetslösa, 

prostituerade, så kallade drinkare och föräldralösa barn (Holgersson, 2000, 

s. 19ff). Frågan om tvångsvård av människor med missbruksproblem 

(”drinkare”) väcktes för första gången i riksdagen 1889 (Tvång och 

förändring , 2004, s. 529), och sedan 1916 har alkoholister kunnat 

omhändertas för tvångsvård. Då enligt alkoholistlagen, i dag enligt Lag om 

vård av missbrukare i vissa fall, LVM (se vidare Arlebrink & Larsson 

Kronberg, 2005; Björkman, 2001, 2005, ss. 233ff, 263-270; Edman, 2002, s. 

203ff). 

 

För narkotikamissbrukare förhåller det sig annorlunda. Möjligheten att 

ändra lagstiftningen för att inkludera andra droger än alkohol i 

tvångslagstiftningen diskuterades både 1913 och 1931, men avslogs med 

motiveringar som att narkomaner förmodligen även var alkoholister och 

därför redan kunde tvångsvårdas, och att de inte störde eller hotade 

samhället på samma sätt som alkoholister. I jämförelse med alkoholen fanns 

även en tydlig klassaspekt. Narkotikan förknippades med mer välbeställda 

skikt i samhället, medan alkoholen ansågs vara ett problem för 

arbetarklassen. Historikern Jenny Björkman har skildrat hur det i 

vårddiskussioner fram till 1960-talet fanns en tydlig ambivalens i hur 

narkomanerna betraktades. Ibland var de efterföljare till socialt utslagna 

alkoholister och lösdrivare, ibland tillhörde de läkar- och bohemkretsar. 

Detta medförde att de narkotikamissbrukare som vårdades erhöll en annan 

vård än alkoholister. Till exempel behövde de inte delta i arbete, något som 

för alkoholister ansågs vara en väsentlig del av behandlingen.  
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Under 1960- och 1970-talen började dåtidens vårdformer att ifrågasättas 

alltmer. Detta var som bekant en tid av livlig socialpolitisk debatt, och en ny 

syn på sociala problem började framträda. Repressivitet och tvångsåtgärder 

blev alltmer negativt behäftade, och vård i stället för straff blev en bärande 

tanke. Det var också vid denna tidpunkt som de olika villkoren för 

alkoholister och narkomaner började väcka kritik. Att en grupp missbrukare 

kunde tvångsomhändertas och inte en annan ansågs orättvist. Viktigt att 

komma ihåg är att bilden av den typiske narkomanen nu hade genomgått en 

förvandling. Narkomaner kom mer och mer att ersätta alkoholisten som 

symbol för samhällets absoluta bottenskikt. I och med att 

narkotikaanvändning förknippades med utslagning, ungdomar, kriminalitet 

och samhällsprotest blev också samtidens bild av den typiske narkomanen 

tydligare, och drogerna samt de som använde dem blev de som utgjorde det 

stora hotet mot samhället (Björkman, 2001, 2005, ss. 177-181, 233ff, 263-

270). 

 

Förändringar som dessa ledde bland annat till att regeringen 1967 tillsatte 

Socialutredningen, vilken hade som uppgift att se över och reformera 

vårdlagstiftningen på det sociala området. Betänkandet Socialvården – Mål 

och medel (SOU 1974:39) presenterades 1974 men möttes av kritik och 

utredningen fortsatte 1975. Ett slutbetänkande lades fram 1977, där 

majoriteten stödde idén att slopa den dåvarande nykterhetsvårdslagen, och 

menade att de enda möjligheter till tvångsvård av vuxna missbrukare som 

skulle finnas var de som angavs i LSPV (Lagen om sluten psykiatrisk vård i 

vissa fall). Detta förslag möttes av väldigt olika reaktioner hos 

remissinstanserna, vilket gjorde att frågan exkluderades när regeringen 

presenterade förslaget om hur socialtjänsten skulle utformas (prop. 

1979/80:1). Ett tilläggsdirektiv utfärdades i maj 1980 till Socialberedningen, 

vilken nu skulle utarbeta ett lagförslag om tvångsvård av vuxna missbrukare. 

Detta lades fram efter sju månader (SOU 1981:7), och föranledde regeringens 

proposition 1981/82:8. Riksdagen antog lagen, som trädde i kraft vid 

årsskiftet 1982 (Tvång och förändring , 2004, ss. 543-544). 
 

Vad gäller tidsaspekten av min presentation av tvångsvårdsdebatten bör två 

saker påpekas. För det första att debatten pågick förhållandevis intensivet 

under en tioårsperiod. Att komprimera den till ett antal sidor har därför 

inneburit vissa avgränsningar. Jag har fokuserat på argument och 
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ståndpunkter i debatten, och inte närmare tittat på om och hur debatten 

förändrats från år till år, hur enstaka inlägg bemötts etc. Min ambition har 

här, liksom på andra platser i avhandlingen, varit att finna de tongivande 

dragen i synen på droger och droganvändare som uttrycks i artiklarna. För 

det andra att debatten och resultatet av den som sagt sträcker sig in på 1980-

talet. För enkelhetens och läsvänlighetens skull presenteras emellertid allt i 

detta kapitel. Det bör också nämnas att tvångsvårdsdebatten och lagen som 

den resulterade i handlar om både narkotiska droger och alkohol. För att 

relatera detta till min datainsamlingsmetod (jfr Kapitel 3), har jag alltså 

utgått från artiklar listade under till exempel narkotikafrågor och vård. 

Artiklar om till exempel ”missbruksvård” och ”tvångsvård” har därför 

samlats in och lästs. Många av dessa artiklar handlar explicit om narkotika 

och narkotikamissbrukare, andra om tvångsvård i förhållande till både 

alkoholister om narkomaner. I några enstaka fall har artiklarna uteslutande 

behandlat alkoholmissbruk, dessa ingår inte i undersökningen.  
 

Två huvudsakliga positioner, som är ganska självskrivna, går att utläsa i 

debatten: förespråkare för och motståndare till tvångsvård av missbrukare. 

Att vuxna narkotikamissbrukare var en grupp som borde kunna 

tvångsomhändertas för vård var som sagt en idé som funnits en tid, och i 

debatten fanns förhållandevis många som förespråkade tvångsvård. De 

argument som anfördes var bland annat dessa:  

 
Tvånget innebär i själva verket den enda framkomliga vägen för 
rehabilitering av narkomaner [...] Det är det tvångsmässiga beroendet 
av narkotikan som han måste hjälpas ur. Narkomanen har rätt till 
vård. Han måste känna att samhället ger honom chansen även om 

samhället för hans skull måste tillgripa tvångsvård.61 

 
[...] reaktionärer är de, som vill låta förhållandena fortsätta som de är, 
och som sålunda vill låta missbrukare utan något som helst omdöme 
själva avgöra om de skall ha vård eller ej [...] Det är väl dock en 
fundamental social princip att den personliga friheten måste vika inför 

principen om hänsyn till det allmännas bästa.62 

 
Missbruket, antingen det är alkohol eller narkotika, är en sak som 
berör oss alla [...] Samhället har gentemot dessa människor en 
skyldighet att på grundval av medmänsklighet och humanitet ge dem 
bästa möjliga vård, om så behövs mot deras egen vilja. Om det inte 

                                                             
61 B T 1972-02-24. 
62 SDS 1972-05-28. 
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finns ett tvång till behövlig vård har samhället inte heller skyldighet att 
ingripa. Den enskilde kan då lämnas till undertgång utan att någon i 
samhället kan klandras för att inte ha tillgodosett vårdbehovet [...] 
Frivilligheten innebär ingenting annat än en rätt till undergång därför 
att missbrukaren inte förmått uppmärksamma samhället på sitt behov 

av hjälp.63 

 

Även andra argument för tvångsvård gavs. Sammanfattningsvis skulle man 

kunna säga att de främsta anledningarna till varför man ansåg att 

narkotikamissbrukare skulle kunna omhändertas mot sin vilja var: 

  
 Samhället är skyldigt att vårda, rehabilitera och återanpassa 

missbrukare. Som medborgare har vi rätt att förvänta oss 
vissa åtaganden från samhället, bland annat vård. Om 
samhället inte griper in (med tvång där det behövs) har det 
inte fullgjort sina plikter.  

 Samhället har rätt att ”sätta sig över” den enskildes vilja. 
Narkotikamissbruk är inget som endast berör missbrukaren. 
På grund av sjukvårdskostnader, bortfall i arbetslivet, risk för 
att missbruket sprids till andra, det lidande som orsakas 
anhöriga etc. har inte narkomanen rätt att fortsätta sitt 
missbruk. 

 Missbrukare har inget omdöme. De ”är satta ur spel”: 
Narkomaner vill fortsätta missbruka droger, detta är normalt 
och tillhör sjukdomsbilden. På grund av sin sjukdom/sitt 
tillstånd kan de dock inte inse vad som är bäst för dem, och 
därför krävs ett ingripande från samhällets sida. 
Missbrukaren lider av ”drogtvång” (en drift tvång att fortsätta 
använda droger) och därför kan ett behandlingstvång vara 
motiverat.  

 Vi har en moralisk och medmänsklig skyldighet att förhindra 
att människor går under eller lever i misär, och därför kan det 
vara rätt att tvångsomhänderta människor.  

 

När det gäller vilka som förespråkar tvångsvård, är det svårt att hitta någon 

gemensam nämnare bland de olika debattörerna. Så gott som hela det 

politiska spektrat täcks in: Såväl moderata riksdagsledamöter,64 

centerpartistiska socialministrar65 och folkpartistiska medlemmar i 

Stockholms kommunfullmäktige,66 som socialdemokratiska 

                                                             
63 DN 1978-06-19. 
64 Se t.ex. DN 1972-05-04 och SvD 1972-10-26  
65 Se t.ex. SvD 1976-11-10 
66 DN 1979-11-28 
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riksdagsledamöter67 och medlemmar i VPK.68 Utanför de politiska partierna 

argumenterades för tvång från till exempel länsåklagare,69 ordförande i 

länsdomstolar,70 och drogvägrande kommunister.71 Nils Bejerot var som sagt 

en stark förespråkare för tvångsvård,72 i likhet med medlemmar från 

Hasselakollektivet, vilka bland annat menade att det fanns en tydlig 

skiljelinje mellan: 

 
[...] å ena sidan den sjuke eller arbetslöse som VILL utföra ett 
samhällsnyttigt arbete (dvs den utslagne) och å andra sidan den icke 
sjuke och arbetsovillige (dvs knarkaren, tjuven, horan) som övar 

välgörenhet på sig själv på de arbetande människornas bekostnad.73 

 

Den andra huvudsakliga positionen i debatten företräddes alltså av de som 

opponerade sig mot tvångsvård och menade att vård av drogmissbrukare 

borde bedrivas under frivilliga former. Där förespråkarna använde sig av 

argumenten ovan menade man från denna falang att:   

 
Hos de tvångsintagna finns alltid trotset mot samhället som en levande 
realitet [...] Tvångsvården berövar honom/henne all 
självbestämmanderätt och initiativ och den utslagna rollen 

permanentas.74 

 
Det tvång som i dag existerar inom nykterhetsvården är nästan 
undantagslöst riktat mot de ekonomiskt och socialt svagaste. Det har 
helt enkelt blivit till ett slags klasslag [...] Det borde varit naturligt för 
en regering där folkpartiet ingår att visa utomordentligt stor 
återhållsamhet med alla de former av social kontroll som uppfattas 

som ingrepp i och kränkning av den personliga integriteten.75 

 
Tvärtom kan det visas att tvångsåtgärder har kommit att utgöra 
bekräftelse på en utslagningsprocess och sedan påskyndat den [...] 
Exemplen på tvångsmedel och tvångssitutationer som riktar sig mot 
och drabbar arbetarklassen kan mångfaldigas. Och de är genomgående 
betingade av en borgerlig ideologi och borgerliga klassintressen och 
administreras av en borgerlig stasapparat. Och det är av samma 
borgerliga statsapparat som de tvångslagar vi talar om kommer att 

                                                             
67 DN 1979-11-15 
68 Ny Dag 1978-07-07 (nr 45) 
69 SDS 1972-05-28 
70 DN 1978-06-19 
71 Ny Dag 1978-08-23 (nr 52) 
72 Se t.ex. AB 1977-04-28 
73 Ny Dag 1978-08-11 (nr 50) 
74 GP 1974-05-08. 
75 EX 1976-11-03.  



KAPITEL 4 

 

83 
 

administreras. Detta är det avgörande skälet till varför tvångslagarna 

måste avvisas.76 

 

En tydlig skillnad i synen på missbrukare kan här ses mellan förespråkare 

och motståndare till tvångsvård. Där förespråkarna ofta talar om 

narkomaner som ”driftsstyrda”, människor som inte förstår sitt eget bästa 

och därför behöver tillrättavisas etc., är utgångspunkten hos motståndarna 

snarare att missbrukarnas egna motivation för vården är av avgörande 

betydelse för att den skall lyckas. De övriga invändningar mot tvångsvård 

som förekommer i debatten är främst:  

 
 Att tvångsvård är en dålig metod därför att den är ineffektiv; den 

åstadkommer inte rehabilitering av drogmissbrukare.  
 Att tvångsvården skapar en misstro hos narkomanen. För att lyckas 

med vården krävs tillit mellan missbrukaren och representanter för 
samhället, till exempel läkare eller socialsekreterare, något som är 
svårt eller omöjligt att åstadkomma då missbrukaren riskerar att bli 
tvångsomhändertagen. För att en förändring av missbrukarens 
beteende skall kunna komma till stånd krävs ett förtroende från 
narkomanen. 

 Att det finns en stor brist på resurser till frivilligvården, och innan 
den fungerar tillfredsställande är det fel att satsa på tvångsvård. 

 

Intressant att notera är att tvångsförespråkarnas argument om att samhället 

har rätt att sätta sig över individens intressen och önskningar inte finner 

något direkt motargument i debatten. Ingenstans i materialet opponeras mot 

tvångsvård utifrån synsättet att en människa har (moralisk) rätt att använda 

vilka droger eller preparat den vill. Tvångsvårdsfrågan aktualiserar etiska 

frågor som självbestämmande och fri vilja (Svensson, 2003; Tännsjö, 1995, 

1998), men dessa ämnen berörs väldigt lite eller inte alls i diskussionen om 

huruvida människor som använder narkotika skall kunna vårdas mot sin 

vilja eller inte. En tolkning av detta är att föreställningen om drogernas 

”förslavande” effekter är så stark, att de flesta debattörer antagligen skulle 

finna idén om den fritt väljande narkotikabrukaren absurd. Även om de 

flesta förmodligen skulle instämma i att människor bör få leva sina liv i 

enlighet med sina preferenser, så verkar det grundläggande antagandet vara 

att en människa som använder narkotika så att säga har ”klivit över 

                                                             
76 Ny Dag 1978-06-16 (nr 42/78). 



1970-1979: TVÅNGSVÅRD, VALIUM OCH VILJA TILL FÖRÄNDRING 

84 
 

gränsen”, och inte kan erkännas samma rätt till självbestämmande och 

autonomi som andra. 

 

När det gäller frågan om vilka aktörer som debatterar mot tvång finns en 

mindre variation än bland förespråkarna. Bland dem som uttalat tar avstånd 

från tvångsvård av vuxna missbrukare finns till exempel en tillträdande 

ordförande för FN:s narkotikakommission,77 en socialdirektör,78 samt 

Aftonbladets ledarredaktion.79 Ett antal läkare var engagerade mot 

tvångsvård,80 och även om många radikala debattörer var postitiva till 

tvångsvård, finns motsatta exempel.81 Bland annat menade en debattör att 

”[...] det är av samma borgerliga statsapparat som de tvångslagar vi talat om 

kommer att administreras. Detta är det avgörande skälet till varför 

tvångslagarna måste avvisas”.82 Detta inlägg illustrerar hur debatten om 

tvångsvård även inrymmer mer allmänpolitiska ståndpunkter.  
 

En intressant aspekt av frågan om tvångsvården , och hela 

narkotikadebatten, illustreras av det förslag som presenterades 1977. Enligt 

detta skulle missbrukare som uppträder destruktivt kunna omhändertas 

med stöd av en psykiatrisk tvångslag. Kritiker menade att detta skulle vara 

ogenomförbart därför att drogmissbruk enligt dem inte var att betrakta som 

någon psykiatrisk sjukdom. Detta innebar i praktiken att svenska läkare med 

tvång skulle omhänderta människor som inte led av någon sjukdom. En 

läkare menade att:  

 
Man begär alltså att läkare skall ha en polisiär uppgift att frihetsberöva 
människor också utan att psykisk sjukdom föreligger [...] Skulle det nu 
liggande lagförslget realiseras tvingar det svensk psykiatri ut ur 
världsgemenskapen och ställer oss här på linje med dom som mest 
häftigt kritiseras, Sovjet och andra totalitära stater i Latinamerika, för 
att gå statens och inte individens ärenden [...] Jag tror mig kunna säga 
att majoriteten av svenska psykiatrer väljer att bli lagbrytare om LPM 

inte förkastas.83 

 

                                                             
77 EX 1977-04-05. 
78 DN 1979-11-20. 
79 AB 1979-11-19. 
80 Se t.ex. DN 1972-03-29 och NA 1975-06-23. 
81 Se t.ex. Ny Dag 1978-05-26 (nr 36) och Ny Dag 1978-06-16 (nr 42).  
82 Ny Dag 1978-06-16 (nr 42).  
83 DN 1979-04-18.   
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En annan kritiker hävdade att: ”Tyvärr, LPM-förslaget är en återvändsgränd. 

Den ger oss bara ytterligare ett missbruksproblem, det av psykiatri”.84 På 

sätt och vis ställer denna fråga själva definitionen av drogproblemen på sin 

spets: Är det ett socialt eller psykologiskt område? Är det möjligt att använda 

medicinskt/psykiatriskt tvång för att komma tillrätta med ett socialt 

problem?  

 

Vid sidan av artiklar i vilka man förespråkar eller debatterar mot tvångsvård 

finns några exempel där debattörer lyfter upp själva definitionen av tvång till 

diskussion. Detta kan ses några fall, till exempel när två debattörer menar:  

 
Det talas sällan om det samhälleliga tvång som vi utsätts för. Tvånget 
att vara arbetslös. Tvånget att överge sina barn p g a daghemsbrist, 
därför att man måste tjäna ihop till hyra, mat och kläder. Tvånget att 
gå igenom skolan med låga betyg, därför att vi har ett skolsystem som 
är till för de redan välsituerade. Tvånget att förnedras som kvinna. Att 
tvingas flytta från sin hemort. Att leva med en en fritid som bygger på 
bingo, flipper och tjusiga kungareportage. Vad är det för frihet 
frihetsprofeterna talar om? [...] Att överlåta åt missbrukarna att själva 
ta hela ansvaret för sina beslut, är att ge efter för det destruktiva 
tvånget. Det är att svika och överge dem [...] Tvånget blir aldrig 
automatiskt negativt eller positivt. Det handlar om hur det utformas 

och hur det kopplas till behandlingen (utbildningen).85 

 

Här vänder man alltså på resonemanget och menar att eftersom människor 

utsätts för en rad olika tvång i livet borde inte frågan om huruvida 

tvångsvård skall finnas eller inte vara så uppseendeväckande. Även Nils 

Bejerot opponerade sig mot vad han menade var en alltför ensidig bild av 

tvånget. 

 
[Vissa debattörer] låter påskina att tvång är detsamma som inlåsning. 
Tvång är allt som inte är frivilligt: Vi tvingar ungarna till skolan genom 
skolplikt, bilförarna till att använda bilbälte, medborgarna till att 
inbetala skatter etc. Allt detta är tvång. Som yttersta konsekvens 
ingriper ordningsmakten om medborgaren inte underkastar sig det 
lagliga demokratiska tvånget. Alla samhällen bygger på tvång i olika 
former [...] samhället måste göra klart att man inte accepterar 
knarkandet och knarkarnas asociala och paratiserande livsföring [...] 
En sådan frihet att skada andra är oförenligt med varje ordnat 

samhälle och särskilt med en socialistisk samhällssyn.86 

                                                             
84 SvD 1979-04-07. Se även SvD 1978-07-01, SvD 1978-07-13, SvD 1978-09-21, SvD 1979-10-16, DN 1979-10-

20 och SvD 1979-11-07 för liknande kritik.  
85 Ny Dag 1978-06-02 (nr 38/78).  
86 AB 1977-04-28. 
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1980 tillsattes en kommitté med syftet att arbeta fram ett förslag till en lag 

gällande tvångsvård av vuxna missbrukare. Ett sådant togs fram och 

överlämnades i januari 1981, SOU 1981: 7 LVM, Lag om vård av 

missbrukare i vissa fall. Förslaget gav uttryck för viss skepsis gällande 

tvångsvården och menade bland annat att det inte var säkert att 

tvångsvårdens positiva effekter var fler än de negativa. Dock ansåg man att 

det i vissa situationer måste vara möjligt att omhänderta människor för 

vårdåtgärder mot deras vilja, även om det betonades att missbrukarens 

inställning till vården spelade stor roll för hur resultatet av den skulle bli 

(Ekendahl, 2001; Gustafsson, 2001; Staaf, 2005, s. 159ff). 

 
Förslaget utgår från att all vård av vuxna missbrukare skall ha den 
inriktning som anges i socialtjänstlagen och bygga på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Undantag från 
principen om självbestämmande kan bara göras om det finns ett 
tvingande vårdbehov som inte är möjligt att tillgodose genom insatser 
enligt socialtjänstlagen eller annan lag [...] LVM öppnar i sådana fall 
möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om den növändiga 
vården oberoende av den enskildes samtycke [...] Därutöver krävs att 
den enskilde till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara 
eller kan befaras att komma att skada sig själv eller någon närstående 
(LVM , 1981, s. 7). 

 

Denna lag blev alltså resultatet av den långdragna och omfattande debatten. 

Jämfört med tidigare lagstiftning innebar detta vissa förändringar: 

 

 En skillnad var att missbruk av narkotika nu gjorde 

tvångsomhändertaganden möjliga, något som alltså inte varit 

möjligt tidigare. Dock innefattade lagen inte missbruk av till 

exempel lösningsmedel som lim och thinner. 

 Där tidigare en ansvarig nykterhetsnämnd fattat beslut om 

tvångsvård, flyttades nu ansvaret att utreda och handlägga 

ansökningar om tvångsvård till länsstyrelsen (Staaf, 2005, s. 159ff). 

 En annan förändring var att vårdtiderna vid tvångsvård förkortades. 

En huvudregel angav maximalt två månaders vårdtid. Fanns 

synnerliga skäl kunde denna sedan utökas med ytterligare två 

månader. Detta ändrades 1987 till maximalt sex månaders vårdtid. 
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Avslutande analys 

Om man tittar sammantaget på drogdiskursen så som den uttrycktes i 

pressen under 1970-talet kan man identifiera ett antal tongivande 

karaktärsdrag. För det första, när det gäller forskningsfrågorna som berör 

Drogdebattens uppbyggnad, kan man konstatera att fem 

nyckelståndpunkter – vilka tillsammans formas strukturen för en relativt 

högprioriterad offentlig diskussion av drogmissbrukets orsaker – kan 

identifieras. Dessa är alltså: 

 

(a) Droger som symptom 

(b) Det epidemiska perspektivet 

(c) Det radikala vänsterperspektivet 

(d) Hårdare tag 

(e) Det avdramatiserande perspektivet 

 

Vid sidan av dessa fem argumentationslinjer, som alltså sina olika 

genomslagskrafter till trots är klart distinkta, framträder två nyckelteman. 

Omkring dessa – frågorna om bensodiazepiner respektive tvångsvård -  tar 

delvis egna och fristående diskursiva mönster form. Men delvis synliggörs 

också vissa av argumenten från kategorierna (a) – (e) även här. När det 

gäller frågan om hur drogproblemet, och relationen mellan droger och 

samhälle, konstrueras under 1970-talet kan man konstatera att en stark 

samsyn råder om att droger och drogmissbruk är ett allvarligt socialt 

problem. Förutom några artiklar där debattörer menar att situationen inte är 

så allvarlig och att till exempel alkoholen är ett allvarligare problem, finns 

inga tvivel om att narkotiska preparat och det lidande de orsakar diskuteras 

som något som bör tas på största allvar. Detta illustreras inte minst av de för 

samhällsdebatten ”tunga” aktörer och röster som mobiliseras i 

sammanhanget. Politiker, åklagare, läkare och andra sådana ”moralens 

entreprenörer”, som enligt Cohen (1972) tenderar att mobiliseras när vissa 

samhällsfrågor i givna tider och rum definieras som särskilt pressande, har 

förhållandevis hög profil i samtalet. 

 

En annan slutsats är att en dominerande hållning är att man för att kunna 

komma tillrätta med drogproblemen måste förändra samhället på något 

sätt. Hur denna förändring skall se ut råder det ingen konsensus omkring, 

men såväl förespråkare av ett radikalt vänsterperspektiv och anhängare av 
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symptomteorin, som de som förespråkar hårdare straff och de som ansluter 

sig till Nils Bejerots teorier, menar att något mer eller mindre fundamentalt 

måste förändras. För att drogmissbrukare skall kunna rehabiliteras krävs en 

förändring, inte bara hos den enskilda narkomanen (Edman, 2004, s. 406). 

Generellt har analyserna i det här kapitlet illustrerat att man under 1970-

talet ofta sökte drogproblemets orsaket i själva samhällsstrukturen. I påstått 

orättvisa och omänskliga förhållanden utanför ”drabbade” individers 

kontroll. 

 

Detta illustrerar vidare att diskursen om droger är tätt sammanknuten med 

andra samhälleliga diskurser. Något som kan ses inte minst i frågan om 

bensodiazepinerna. Här konstrueras missbruket av dem och det lidande som 

de orsakar som en del av den profithunger och cynism som man tillskriver 

vinstdrivande läkemedelsföretag, och som lösning på detta problem för man 

ofta in tanken om ett samhälle där det inte finns något behov av att använda 

droger. Att debattera om droger är därför i många avseenden under 1970-

talet relaterat till en social kritik. Ett annat exempel är Hasselakollektivet 

(och andra) som med ett vårdpessimistiskt förhållningssätt och ett tydligt 

klassperspektiv också de menar att den grundläggande strukturen i 

samhället måste förändras,  

 

När det gäller den människosyn som uttrycks är den typiske narkomanen 

som framträder ur materialet denna tidsperiod en socialt utslagen, 

marginaliserad individ, som för att kunna rehabiliteras behöver någon form 

av hjälp eller stöd. Att narkomaner framställs som utslagna illustreras 

tydligt i de fall där artiklarna innehåller bilder. Dessa visar nästan 

uteslutande en man på (vad man får förmoda är) en offentlig toalett, ofta 

med en spruta i armen.  

 

Hur stödet till missbrukare skall se ut – vilka åtgärder och handlingsstrate-

gier som föreslås − finns det inte någon samsyn omkring, men ingenstans i 

artiklarna återfinns förhållningssätt av typen ”narkomaner får skylla sig 

själva”  eller ”det är upp till dem att lösa sina problem”. Kanske skulle man 

kunna säga att förespråkarna för de olika synsätten under 1970-talet ändå 

hade det gemensamt att en betydande del av arbetet mot drogmissbruk 

skulle falla på ”oss andra”, på oss ”normala” som inte använder droger. Detta 

oavsett om man som vissa hävdar att vi måste kämpa solidariskt mot det 



KAPITEL 4 

 

89 
 

klassamhälle där narkomanerna representerar de allra mest utsatta och 

underordnade, eller om man menar att vi bör satsa mer resurser på vård och 

stöd. 

 

Även i en annan mening kan en viss osäkerhet utläsas när det gäller 

åtgärdsaspekterna. Detta gäller till exempel frågan om hur vård av 

drogmissbrukare skall bedrivas. De som tydligast propagerar för en specifik 

form av behandling är de som också är mest kritiska till vård i traditionell, 

individuell bemärkelse, Hasselakollektivet (och andra med dem). Men, för 

att anknyta till kapitlets inledande citat, verkar det inte finnas någon klar 

uppfattning om exakt vad man skall göra med människor som använder 

droger. Något som illustrerar en annan sida av denna osäkerhet är den så 

kallade UNO-undersökningen 1978-79, vilken var ett resultat av en oenighet 

om hur narkotikautvecklingen i Sverige faktiskt såg ut. Syftet med 

undersökningen var att ge en heltäckande bild av missbrukssituationen i 

Sverige. Enheter inom socialvård, sjukvård, polis och kriminalvård 

besvarade en enkät där varje känd missbrukare skulle kartläggas med fakta 

om bland annat intagningssätt, huvudsaklig drog, varaktighet och frekvens i 

missbruket. Kartläggningen kom senare att få stor betydelse som 

faktaunderlag under 1980-talet. 

 

De mönster som summerats ovan förstärks ytterligare – i den mer konkret 

språkliga bemärkelsen – av de uttryckssätt och ordval som präglar de 

textexempel som återfinns i det här kapitlet. Tonfallet är i princip 

genomgående präglat av värdeladdade formuleringssätt som markerar 

frågans tryckande och allvarliga karaktär (jfr Cohen 1972). Det talas om 

”våra ungdomars undergång”,87 om hur ”drogkulturen sprids och 

förstärks”,88 om hur ”hela familjer [sysselsätts] i langningen” och att vår 

”kultur” hotas av ”katastrof”.89 

 

Debatten omkring orsaksfrågan genomsyras vidare av ordval som 

”uppkomstmekanismer”,90 ”en livssituation utan valmöjligheter”,91 och tal 

                                                             
87 SvD 1971-04-14. 
88 DN 1977-01-10.  
89 SvD 1979-07-26. 
90 DN 1972-03-23. 
91 DN 1972-03-23. 
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om ”samhällets […] utstampningsmekanismer”.92 Vidare skrivs om hur det 

”är självklart” att ”narkotika kan vara symptom för bakomliggande sociala 

orsaker”.93 Formuleringar av det slaget är tydliga exempel på sådana 

legitimeringsstrategier, och ett sådant symboliskt osynliggörande av aktörer, 

som beskrevs i kapitel 2. Med ordens hjälp konstrueras drogproblemet som 

en slags obeveklig (natur)kraft som ”drabbar” vissa av samhällets 

medlemmar, och i förlängningen samhället som helhet och kollektiv. Den 

epidemiska metaforen som präglar ett av de framträdande perspektiven i 

debatten är ett av många tydliga exempel på sådana representationssätt. 

                                                             
92 Arbt 1972-04-21. 
93 NT-ÖD 1971-12-31. 
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5. 1980-1989: Kriminalisering, kokain 
och klara signaler 
 

Narkotikan är ett samhällsgissel. Narkotikan ödelägger unga 
människors liv. Deras framtid och förhoppningar försvinner i en 
dunkel jakt efter narkotika. Stölder, prostitution och annan 
kriminalitet följer i spåren av narkotikamissbruket [...] Sverige har 
intensivt och på alla samhällsområden arbetat för att bekämpa 
narkotikan. Det har givit resultat. Nu finner emellertid tecken som 
tyder på att situationen håller på att förvärras [...] Detta är allvarliga 
varningssignaler som regeringen beslutat möta med en omedelbar 
offensiv mot narkotika.94 

 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för de tydligaste ståndpunkterna 

rörande narkotika och narkotikamissbruk som återfinns i drogdebatten 

under 1980-talet. Avsnittet i vilket dessa beskrivs har två underrubriker. 

Under den första – Repressiv positionsförskjutning − samlar jag uttryck 

kopplade till debattörer från två olika organisationer (FMN och RNS) vilka, 

tillsammans med bland andra den från 1970-talet bekanta Nils Bejerot och 

andra förespråkare för ”hårdare tag”, tar drogdebatten i en betydligt mer 

repressiv riktning än tidigare. Den andra avsnittet – Motbilder och andra 

synsätt − fokuserar på alternativa synsätt till den förstnämnda inriktningen, 

där för övrigt en tredje organisation (RFHL) återfinns. Precis som när det 

gäller 1970-talet ger emellertid inte en genomgång av de mest distinkta 

åsiktspositionerna en uttömmande bild av debatten. Även under 1980-talet 

återfinns en uppsättning nyckelteman i drogdebatten i relation till vilka 

företrädare för de identifierade ståndpunkterna delvis kommer till tals. Men 

analysen av debatterna i anslutning till dessa olika nyckelteman aktualiserar 

också en rad andra aspekter. Nyckelfrågorna under detta årtionde berör 

kokain, kriminalisering av eget bruk av narkotika samt två specifika 

vårdfrågor (de om sprutbyten respektive metadonbehandling). Kapitlet 

avslutas, precis som det föregående, med en sammanfattande diskussion, 

där jag försöker renodla de diskursiva huvuddragen under årtiondet genom 

att explicit återkoppla till de frågeteman som lanserats i avhandlingens 

inledande delar. 

                                                             
94 DN 1989-11-01. Debattartikel skriven av dåvarande civilminister Bengt K Å Johansson. Detta citat 

illustrerar några av de tendenser som blir allt tydligare i 1980-talets drogdebatt: det grava och omedelbara hot 

som narkotikan anses utgöra (kanske främst för unga människor), kopplingen till områden som kriminalitet 

och prostitution, den handlingskraft som krävs av ansvariga politiker samt farhågan om att drogsituationen 

kan komma att bli allt värre. 



1980-1989: KRIMINALISERING, KOKAIN OCH KLARA SIGNALER 

92 
 

 

Drogdebattens struktur och ståndpunkter under 1980-talet 

Det mest utmärkande draget för 1980-talets drogdebatt är att drogdiskursen 

nu alltmer centrerar sig omkring repressivitet och kommer att präglas av ett 

i det närmaste totalt avståndstagande från droger och de människor som 

använder dem. Denna utveckling hänger samman med den roll som spelades 

av två av de organisationer som under detta årtionde blir allt tydligare 

aktörer i debatten: Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) och 

Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS). Dessa organisationer drev en 

hård ideologisk kamp mot droger, och trots att de startades tidigare, är det 

under 1980-talet som deras inflytande blir tydligt i offentligheten. Även om 

detta utgör den dominerande synen på droger och missbruk i 1980-talets 

drogdebatt, finns dock också ett motstånd i debatten gentemot denna 

allmänna tendens. 

 

(a) Repressiv positionsförskjutning 

Att i denna text ge en tillfredsställande bild av den syn på droger och 

missbruk som uttrycktes i pressen av talesmän och anhängare av FMN och 

RNS har varit behäftat med vissa framställningstekniska problem. Detta på 

grund av att organisationerna dels uttalade sig om narkotika och 

narkotikabruk generellt, dels också tog ställning i mycket specifika frågor. 

Jag har dock valt att i detta avsnitt ta upp hur man omtalade mer allmänna 

aspekter av droger och missbruk, för att sedan längre fram − i anslutning till 

redogörelserna för de nyckelteman som handlar om kriminaliseringen av 

eget bruk och vårdfrågor − i större detalj redovisa de olika ståndpunkterna. 

Notera att organisationernas ståndpunkter och retorik var ytterst likartade, 

varför de i det följande i mångt och mycket ses som språkrör för en och 

samma röst. Om droger och drogmissbruk allmänt säger organisationerna 

bland annat att:   

 
Narkotikaproblemet måste lösas genom att [...] i första hand angripa 
missbruket. Det är också nödvändigt att stävja missbruket så tidigt som 
möjligt medan det är förhållandevis lättbehandlat och innan 
missbrukaren sprider detta vidare. Tyvärr angrips missbruket 
knappast alls idag.95 
 
Narkotikan måste bort ur hela samhällskroppen [...] Vi, undertecknare 
av detta inlägg, ansluter oss till en restriktiv narkotikapolitik som vilar 

                                                             
95 SvD 1980-04-09. Författaren var distriktsåklagare samt styrelseledamot i RNS. 
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på folkflertalets intresse och grund. Vi kräver att statsmakten, dvs 
politikerna, snarast formulerar en genomtänkt angreppsplan mot 
narkotikamissbruket. En plan som gör det svårare för ungdomen att 
falla för frestelsen; som ger redan etablerade missbrukare den hjälp 
och uppbackning som krävs för att bryta ett missbruk, men också 
tvingar den som varken kan, vill eller orkar sluta, in i avgiftsprogram 

och rehabilitering.96 
 
Min personliga bild av missbruksproblemet är inte inläst utan upplevd. 
Det är en väldig skillnad. Samma skillnad som kan ses i 
verklighetsanknytningen hos lösa rykten å ena sidan och 
ögonvittnesskildringar å den andra [...] Jag vet sålunda att vi har ett 
samhälle, där barn och ungdomar far mycket illa [...] I drogsamhället 
slås de ut snabbt och effektivt på ett sätt som vi inte funnit – eller 
försökt finna – några effektiva och folkligt – politiskt förankrade 
motmedel emot. Det är en skam för våra folkrörelser och oss alla som 
politiska varelser. Vi har byggt en välfärd med inbyggda undantag och 

har egentligen vetat om det hela tiden.97 
 
I ett välfärdssamhälle, som Sverige, skall det vara omöjligt att leva ett 
liv i missbruk. Medborgarna måste berövas detta alternativ till 
självmord. [...] Det är dags att tänka om, vi är alla medansvariga för 
vad som händer vår ungdom. Ett steg på vägen kan vara att föräldrar 
kräver makt över uppfostran av sitt eget barn och möjligheter till detta. 
Ett annat att samhället inte accepterar missbruk utan erbjuder endast 

en utväg, nämligen behandling.98 

 

På ett annat ställe säger man att: ”Vi kräver att tas på allvar. Det finns ingen 

grupp i detta samhälle som har större erfarenhet av den i Sverige genom 

tiderna förda narkotikapolitiken än medlemmarna i FMN”.99 Utan tvekan 

förespråkas i artiklar som dessa ett totalt avståndstagande från droger. 

Narkotikan beskrivs som ett stort socialt problem som sägs kunna bli 

oändligt mycket värre om inte insatser sätts in, insatser som skall hjälpa 

missbrukare att rehabiliteras. Det tal om ”hårdare tag” som i 1970-

talsdiskursen intog en relativt marginell position tycks alltså under 1980-

talet ha tagit över den centrala position som under det föregående årtiondet 

innehades av av symptom-, epidemi- och vänsterperspektiven. 

 

Dock fokuserar man under 1980-talet relativt ofta på förebyggande åtgärder, 

vilka skall förhindra att människor använder droger och tydligt markera 

                                                             
96 DN 1982-09-04. Artikeln är undertecknad av företrädare för fem organisationer, däribland FMN. 
97 ÖK 1984-12-22. Oklart vilken position eller funktion författaren har, men i artikeln talas om FMN och 

”våra kunskaper”, vilket kan tolkas som att han företräder dem. 
98 SkD 1987-01-21. Författaren arbetade som avdelningschef på FMN. 
99 AB 1984-12-18. 
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drogernas negativa verkan. Tendenser till strukturanalyser liknande de som 

var vanliga under 1970-talet återfinns också. Att det finns människor som 

vill använda droger förklaras till exempel med referens till de problem och 

den tuffa tillvaro som unga människor konfronteras med. Vid sidan av de 

förebyggande åtgärderna hade emellertid organisationerna också en positiv 

syn på tvång och på åtgärder mot missbrukarens vilja. Detta motiverade man 

bland annat med tanken om att man inte kan ”låta människor gå under” i 

missbruk och misär, men även med argument om solidariteten med familj 

och anhöriga som ofta drabbas hårt av en närståendes droganvändande. 

 

I dessa och liknande artiklar formuleras narkotikaproblemet nästan 

uteslutande som ett anhörig- eller familjeproblem. Något som alltså står i 

viss kontrast till tendensen i 1970-talsdebatten mot att ofta formulera 

drogfrågan som ett samhällsproblem på en högre abstraktionsnivå än så. 

Man kan med andra ord tala om en förskjutning från ett makroperspektiv till 

ett större fokus på mellanmänskliga relationer i mer socialpsykologisk 

bemärkelse. Detta var kanske inte så konstigt med tanke på exempelvis 

FMN:s namn, dess medlemmar och profilen på dess verksamhet. Men det 

intressanta är att man faktiskt debatterar om missbrukare, alla missbrukare 

på detta sätt. Utan tvekan var och är droganvändande bland ungdomar ett 

problem, men min poäng är att den positiva syn på exempelvis tvång och 

uppfostran som uttrycks inte utan problem låter sig överföras till 

droganvändare i alla åldrar och sociala sammanhang. Ingen förnekar att 

ungdomar använder droger, men ingen skulle väl heller påstå att det bara är 

ungdomar som använder droger, eller att maktrelationen mellan vuxna och 

unga (med hänsyn till exempelvis självbestämmande) utan vidare kan sägas 

gälla mellan grupper av vuxna. Tydligt är dock att under 1980-talet 

formulerades narkotikaproblemet alltmer i dessa termer, och organisa-

tionerna FMN och RNS spelade en avgörande roll när det gällde att rikta 

debatten åt ett sådant håll. 

 

Angående Nils Bejerot bör påpekas att organisationen RNS grundades av 

honom redan 1969, vilket gör att den av naturliga skäl bygger på och 

uttrycker sådana idéer som han själv propagerat för, och som vi sett 

beskrivna i det föregående kapitlet: Nödvändigheten av en restriktiv 

drogpolitik, fokuset på missbrukaren som individ, det epidemiologiska 

perspektivet etc. Under perioden blev RNS allt mer framträdande i 
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narkotikadebatten, och Bejerot fortsatte fram till sin död 1988 att skriva 

debattartiklar.100 Dessa kännetecknas av en stark samhällskritik, då han 

menade beslutsfattare inte insett vilka åtgärder som krävts, utan underlättat 

missbrukets spridning genom att bedriva en ”låt-gå politik”. Bejerot menade 

att: 

 
[...] missbrukaren själv är basen för och roten till problemet. Praktiskt 
taget all spridning av narkotikamissbruket sker genom redan 
etablerade missbrukare och till nära vänner och kamrater [...] receptet 
till en realistisk strategi för bekämpningen av narkotikaproblemet 
egentligen varit känt mycket länge. Det bygger på en elementär princip 
för styrningen av mänskligt beteende: att individen, dvs här 
missbrukaren, måste ta de fulla konsekvenserna och ansvaret för sitt 
beteende.101 

 

Den syn på droger och missbruk som återfinns hos FMN och RNS samt Nils 

Bejerot och andra anhängare av samma perspektiv, liknar alltså i stora delar 

den ståndpunkt som i kapitel 4 kallades ”Hårdare tag”.  Under 1980-talet 

blir opinionen för hårdare tag allt tydligare, även från debattörer utan direkt 

anknytning till de nämnda organisationerna. Lite spridda debattörer i olika 

tidningar säger till exempel att:  

 
FAKTUM är dock att Sverige har blivit ett land, där den – i och för sig 
också lögnaktiga – amerikanska 20-talsslogan ”Crime doesen’t pay” 
har vänts i sin motsats: Om någonstans så är det i Sverige, som brott 
lönar sig! Knarkbrott i synnerhet.102 
 
Här är vi framme vid det centrala i allt arbete med missbrukare, 
nämligen att dessa sällan vill eller förmår varaktigt bryta sin skadliga 
livsföring. Paradoxen blir att tvång många gånger är nödvändigt för att 
individen skall kunna nå fram till frihet. Tvång kan hjälpa 
missbrukarna [...] Förklaringen till paradoxen ligger i att ett 
drogberoende definitionsmässigt innebär ett tvång – ett svårt styrt 
begär – för individen att fortsätta ta medlet. Tvånget i begäret har 
många gånger sådan styrka att det driver missbrukaren till fortsatt 
drogkonsumtion – även när denna vållar livshotande sjukdomar.103 
 

                                                             
100 Se t.ex. DN 1980-06-02, DN 1980-12-13, AB 1981-01-17, DN 1981-03-18, SvD 1981-08-14, DN 1981-09-

22, StT 1982-01-18, StT 1982-02-15, DN 1982-05-08, SvD 1982-10-11, DN 1982-12-07, DN 1982-11-02, DN 

1984-04-13, SvD 1984-10-31, SvD 1986-02-10, SvD 1986-03-12, SvD 1986-05-11, SvD 1987-03-30, SvD 1987-

05-12, DN 1988-01-26, SvD 1988-04-27 och GP 1988-06-23.  
101 DN 1980-12-13. 
102 UNT 1980-05-22. 
103 SvD 1987-10-18. 
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Utvecklingen visar att det är dags att skärpa kampen mot narkotikan 

[...] På några områden måste lagstiftningen skärpas.104 

 

Dessa och andra debattörer som satte sin prägel på det offentliga samtalet 

om droger och drogmissbruk under 1980-talet menar sammanfattningsvis 

att: 

 

 Straffen för narkotikarelaterad brottslighet måste höjas.  

 Möjligheterna till att tvångsvårda missbrukare måste utökas.105 

Denna syn på tvångsvård hänger samman med en syn på 

narkomaner som ”drogstyrda”; på grund av sitt missbruk inser 

de inte sitt eget bästa, och tvångsvård kan därför behövas för att 

återföra dem till ”ett värdigt liv”. Att inte ingripa mot deras vilja 

vore enligt detta synsätt cyniskt och liktydligt med att låta dem 

gå under.  

 Skolor bör kunna använda urinprov mot elevens vilja, för att 

undersöka om denne använder droger.106 Utmärkande för 

artiklar där denna åsikt uttrycks är även den syn man har på 

drogproblemens omfattning. En debattör menar att 

”Narkotikamissbruket är i dag vårt största sociala och 

kriminalpolitiska problem”.107 

 

Helt klart liknar alltså de synsätt som diskuterats ovan varandra i flera 

avseenden. Organisationerna FMN och RNS, Nils Bejerot och andra som i 

likhet med dessa tongivande aktörer åberopar hårdare tag på 

narkotikaområdet, menar alla att droger är ett stort socialt problem. Man är 

oftast (genomgående?) positiv till tvångsåtgärder, vilket illustrerar en annan 

likhet: synen på missbrukaren. Den bild av missbrukaren som framträder ur 

dessa artiklar, och vilken också blir den tongivande under 1980-talet är den 

av en människa som är ”förlorad” till drogerna. Med detta menar jag att 

missbrukaren skildras som icke-rationell, någon som inte vet sitt eget bästa 

och inte går att resonera med. Det finns ingen total samsyn om vad som skall 

göras med denna missbrukare; vissa pläderar för straff, medan andra menar 

                                                             
104 Arbt 1989-10-02. 
105 Se t.ex SvD 1980-07-19, SvD 1982-08-05 och GT 1987-08-26. 
106 SvD 1989-08-28. 
107 SvD 1982-08-05. 
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att det är behandling/vård som krävs.108 Man är dock ense om behovet att 

sätta sig över droganvändarens egen vilja, och problematiserar sällan 

(aldrig?) de aspekter som kan anses vara negativa med denna typ av 

åtgärder: till exempel tvång eller det maktutövande detta innebär. 

 

(b) Motbilder och andra synsätt  

Som framgått var alltså utvecklingen mot i tilltagande grad repressiva 

synsätt den dominerande tendensen i 1980-talets debatt om droger och 

drogmissbruk. Inte desto mindre gavs också uttryck för ett motstånd mot 

denna allmänna tendens en viss, om än liten, plats. Ett exempel på 

avvikande synsätt återfinns i en artikel skriven av en representant för den 

tredje av de organisationer som blir allt tydligare aktörer i drogdebatten 

under detta årtionde, nämligen Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och 

läkemedelsberoende (RFHL):  

 
Men även om vi lyckas tränga tillbaka narkotikan, har vi inte kommit 
åt roten till social utslagning, missbruk och kriminalitet. Därtill krävs 
åtgärder som går långt utöver sådant som har nära samband med 
själva drogen och droghanteringen. Det gäller insatser som tar sikte på 
människors konkreta livsvillkor. Insatser vars övergripande syfte är att 
förebygga och bistå, så att människor inte förlorar fotfästet i 
tillvaron.109 

 

Det ovanstående utdraget illustrerar en syn på narkotika som liknar 

symptomteorin (jfr kapitel 4). Med andra ord handlar det alltså om idén om 

att förekomsten av droganvändning är ett symptom på, eller en 

manifestation av, grundläggande sociala eller psykiska brister i tillvaron. 

Insatser bör, mot bakgrund av ett sådant resonemang, främst inriktas mot 

att åtgärda dessa brister och därigenom minska behovet av droger. RFHL:s 

engagemang i drogdebatten är under 1980-talet kanske tydligast i samband 

med läkemedelsmissbruk.110 Läkemedelsmissbruk − gällande 

bensodiazepiner − är för övrigt ett fenomen som beskrivs i en rad artiklar 

under detta decennium.111 Dessa beskriver de risker som användning av 

dessa preparat innebär − en av artiklarna har den talande titeln Så fort kan 

du vara fast – och återger intervjuer med människor som slutat med medlen. 

                                                             
108 Se t.ex. SkD 1987-01-21. 
109 Arbt 1984-10-23. Artikelförfattaren var sekreterare i RFHL:s Malmöavdelning. 
110 Se t.ex. DNS 1986-12-30. 
111 Se t.ex. AB 1986-10-14, AB 1986-11-03, DN 1987-02-03, DN 1987-02-04,  AB 1988-08-24 och HP 1989-

12-11. 
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Jämfört med de bensodiazepiner som debatterades under 1970-talet finns en 

avgörande skillnad. Nämligen att den sociala kritiken nu har försvunnit. 

Ingenstans klandras samhället eller läkemedelsindustrin för missbruket, 

även om en del oförstående läkare beskrivs.  

 

Även andra exempel där liknande tankegångar uttrycks finns i materialet: 

 
[...] men trots de risker narkomani alltid inneburit har människor 
börjat och fortsatt att missbruka. Detta sammanhänger, anser vi med 
att narkomani är att betrakta som ett självdestruktivt handlande som 
ofta bottnar i svåra psykiska och sociala processer. Några enkla 
metoder att behandla dessa problem finns inte.112 

 

Och även om tvångsvård och tvångsåtgärder av många debattörer under 

1980-talet betraktades som nödvändiga förekom också en kritik av tvånget:  

 
Det finns bara en garanti för att vård är bra och det är att människor 
själva söker den.113 
 
[...] varför är tvångsvården ofta ineffektiv? Skälet är naturligtvis just att 
den sker mot individens egen vilja och denna vilja kan man inte 
bestämma över. Samtidigt som man har den fysiska makten över 
personen tar han eller hon revansch på det inre planet, genom att inte 
underkasta sig, genom att inte förändra sig. Därför är det också alltid 
en risk att ju längre tvångsvården är, desto sämre fungerar den. 
Individens inre motstånd växer och blir kallt som stål.114 

 

Man tog även ställning mot de många röster som förordade hårdare tag. 

Debatten präglas i det här fallet av en lång rad spridda inlägg från olika 

avsändare, av vilka jag i det följande kommer att ta upp några av de mest 

illustrativa i syfte att visa på spännvidden bland motbilderna – men också 

delvis på hur dessa motbilder bemötts av repressivitetsbeivrarna. Till att 

börja med kan två illustrativa artiklar skrivna av människor ”i underläge” 

nämnas. I en av dessa talar en före detta narkoman om att ”[t]anken på att 

straffa narkomaner är lika vansinnig som när ett fyllo klipper till det rödögda 

och berusade anlete han ser i spegeln”.115 I den andra beskriver en intern vid 

Hallfängelset de ökade repressiva inslagen vid anstalten, och de nackdelar 

                                                             
112 GP 1986-06-15. 
113 DN 1980-06-03. 
114 VK 1987.07-09. För andra artiklar som uttrycker en negativ syn på tvång, se DN 1980-01-04, DN 1980-

03-12 och NSD 1987-08-14.  
115 ST 1987-10-20. 
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som de enligt honom innebär: Att vård och rehabilitering får stå tillbaka när 

de intagnas vardag begränsas av ökade restriktioner i kampen mot droger.116 

Andra exempel på kritik mot den ökande repressiviteten i narkotikapolitiken 

som kan nämnas är ett inlägg som pekar på kostnaderna för kriget mot 

narkotikan och frågar om det är ”värt det”,117 ett inlägg som menar att 

användandet av straffrätten för att markera ett symboliskt avståndstagande 

är behäftat med vissa risker,118 och slutligen en artikel som är intressant 

därför att den dels menar att droghotet är överdrivet, men också för att den 

diskuterar droger tillsammans med alkohol − något som är mycket ovanligt 

under 1980-talet:  

 
Vidare är det nödvändigt att skilja på experimentell användning och 
frekvent missbruk. Detta gäller också för kokainmissbruket [...] Man 
får inte heller glömma att det största drogproblemet i Sverige är 
missbruket av alkohol [...] Det är inte enbart substansen eller 
tillgängligheten som är den främsta orsaken till missbruket. Viktigare 
är individens benägenhet att använda droger, vilken tyvärr får allt för 
lite utrymme i det drogförebyggande arbetet.119 

 

Under årtiondet återfinns även enstaka exempel på förslag till en radikal 

liberalisering av narkotikapolitiken.120 Ett av dessa kan ses 1988, då en 

debattör menade att: 

 
Sanningen är den att dessa människor inte kan låta bli att missbruka. 
Sanningen är att detta gift finns på marknaden och att det alltid 
kommer att finnas så länge behovet finns. Sanningen är att inga av de 
åtgärder som har vidtagits hittills har kunnat ändra på denna situation 
[...] Den mest effektiva insatsen man kan tänka sig nu är även den mest 
kontroversiella. Det finns bara ett radikalt grepp och det är att staten 
tar över ”langningen” och att ”medicineringen” sker under kontroll, 
men villkorslöst.121 

 

Den förlust som detta skulle innebära vore främst symbolisk, menade 

författaren: Vi skulle tvingas inse att samhället som vi lever i inte är rättvist, 

och att många människor mår dåligt. Vidare skulle vi tvingas offra den 

                                                             
116 DN 1980-07-18. 
117 DN 1989-10-11. 
118 Här gäller det kriminaliseringen av det egna bruket, vilket förespråkades bland annat med motiveringen 

att den skulle visa hur allvarligt samhället ser på narkotika. 
119 SDS 1989-11-05. Som nämndes i kapitel 4 fanns fler exempel under 1970-talet där alkohol och narkotika 

diskuterades som ett sammanhängande problem. 
120 Angående liberalisering bör även en artikel i Arbt 1989-11-18 nämnas, där författaren redogör för vad 

denne uppfattar som för- och nackdelarna med en legalisering av narkotika, dock utan att själv ta ställning. 
121 SvD 1988-04-23. 
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prestige som utmärker tanken på att ”göra om” dessa människor. I själva 

verket är det inget vi kan göra för att få dem att sluta missbruka. Vinsterna 

med förslaget skulle dock, enligt debattören, med råge vinna över 

nackdelarna. Förutom att narkomanerna skulle få sina preparat utan att 

behöva ägna sig åt kriminella aktiviteter och utsätta sig för smittorisker, 

skulle denna politik leda till samhällsekonomiska vinster på grund av en 

minskning av rån, inbrott och andra brott. Marknaden skulle undanröjas för 

den organiserade brottsligheten, och det skulle inte finnas något behov av att 

rekrytera nya missbrukare för att finansiera hanteringen av narkotika. 

 

Detta inlägg möttes några dagar senare av ett svar från Nils Bejerot som 

menade att ett sådant förslag inte alls skulle ha de effekter som önskades och 

hänvisade då bland annat till legalförskrivningsprojektet på 1960-talet. Att 

narkotikapolitiken misslyckats berodde enligt honom inte på för mycket 

straff och sanktioner, utan snarare på bristen på insikt om att det är den 

enskilde missbrukaren och det enskilda bruket som är grundstenen i narko-

tikahanteringen. Bejerot hävdade vidare att ”[…] striden går vidare för en 

realistisk narkotikapolitik, och […] förslag om fria droger får vänta tills 

välfärdssamhället klappat samman totalt”.122 Samma dag publicerades även 

ett annat svar, skrivet av en präst. Även denne avfärdade förslaget om fria 

droger, vilket han menade var cyniskt och ett uttryck för människoförakt. 

För att minska droganvändandet betonade denna debattör det ansvar som 

den religiösa verksamheten har. Kyrkor och andra bör utnyttja sin möjlighet 

att erbjuda ”äkta religion” i stället för destruktiva drogupplevelser, då 

”narkotikabehovet [är] surrogat för ett otillfredsställt arketypiskt religiöst 

behov”.123 

 

Ett par veckor senare publiceras ytterligare ett inlägg skrivet av den förste 

debattören, som menade att han missuppfattats: 
 

Mitt förslag innebär att de narkotikaberoende kan komma till en klinik 
där de kan få sin drog injicerad av sjukvårdspersonal under tillsyn av 
läkare. Detta är inte detsamma som att legalisera den tunga 
narkotikan, vilket jag inte på något sätt har indikerat.124 

 

                                                             
122 SvD 1988-04-27. 
123 SvD 1988-04-27. 
124 SvD 1988-05-13. 
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Den huvudsakliga vinsten vore enligt debattören att ”lamslå 

langarkollektivet”, vilket då skulle få se sin marknad försvinna. Vidare 

påpekas i denna artikel hur olika människor löper olika risker att fastna i 

drogberoende, och droganvändare beskrivs i bägge artiklarna som ”offer för 

samhället”. 

 

Ett annat exempel som går stick i stäv med den i 1980-talsdebatten 

dominerande synen på droger är en artikel med titeln ”En destruktiv 

drogfrihet”. Författaren till denna menar att skrämselkampanjer på 

drogområdet får motsatt effekt, och snarare väcker en nyfikenhet att prova 

på droger. Här betonas också vikten av att skilja mellan ”bruk” och 

”missbruk”, en distinktion som i övrigt är mycket ovanlig i drogdebatten. 

Synen på missbruk bygger främst på moralism, och förhindrar studier av hur 

man kan styra sin droganvändning, något som är högst möjligt, menar 

denna debattör och hänvisar till undersökningar som visat hur även en drog 

som heroin kan användas under lång tid utan att användaren utvecklas till 

en typisk missbrukare. Att sträva mot ett drogfritt samhälle är utopiskt, 

menar han, i stället borde målsättningen vara ett missbruksfritt samhälle. 

Ett totalförbud av droger borde ersättas av en acceptans av ett visst bruk, 

men även satsningar på drogfria alternativ. Författaren betonar också den 

godtycklighet som kännetecknar beskrivningen av drogers effekter; ”Fler och 

fler kommer att genomskåda hur mycket av psykoaktiva medels verkningar 

som bestäms av kulturella värderingar”.125 

 

Även denna artikel möttes förstås av motstånd, där en representant för 

nykterhetsrörelsen menade att det måttliga bruket av droger hade varit 

målet för alla missbrukare, något som sedan visat sig inte fungera. Drogers 

effekter är enligt denna debattör högst verkliga, och inte något som 

moralister hittat på. Deras skadeverkningar drabbar många och missbruket 

sprids enligt vissa mönster, hävdade han, och menade att man måste 

”[skilja] på kemiska lyckoillusioner i nervsystemet och verklig, mänsklig 

lycka och ’eufori’ […] Faktum är att drogeffekter får oss att bli mer nöjda mer 

verkligheten än vi har skäl att vara”.126  

 

                                                             
125 DN 1984-09-05. 
126 DN 1984-09-24. 
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Liksom det första exemplet avslutas detta debattspår av en replik skriven av 

den förste debattören, där denne betonar kulturella faktorers betydelse för 

definitionen av drogproblem. Han menar också att vi bör arbeta mot 

missbruk genom att ”förstå” drogbruket, och beskriver sin syn på missbruk: 

 
För mig är missbruk en social balansrubbning, en följd av livsstilar och 
kulturparadigm [...] Att förneka människans behov av rus och riter, av 
”regression i egots tjänst”, är att trotsa naturlagarna. Det garanterar att 
dessa behov i stället tar sig asociala, destruktiva uttryck. Det är 
naturens hämnd. Det innebär inte att jag ifrågasätter drogfrihet som 
personlig målsättning. Men som politiskt program är det 
verklighetsfrämmande. Ingen känd kultur har varit drogfri.127 

 

Att diskutera droger och drogbruk i dessa termer; med betoning på hur vår 

kultur formar vad vi accepterar och vad vi inte accepterar, och att tala om 

människans ”behov av rus”, är ytterst ovanligt i drogdebatten. Att beskriva 

droger i dessa närmast amoraliska termer, illustrerar en syn på narkotika 

som endast återfinns vid något enstaka tillfälle under 1980-talet. Men det 

fick alltså inte stå oemotsagt, och jag tolkar detta tillsammans med exemplet 

ovan som att drogdiskursen vid denna tidpunkt lämnade än mindre 

utrymme än under 1970-talet för dessa avvikande meningar. 

 

Sammanfattande diskussion 

Den goda fienden, en bok om synen på och debatten kring droger i Sverige 

och de andra nordiska länderna, publicerades 1985. Kriminologen Nils 

Christie och alkoholforskaren Kettil Bruun menar i den att narkotikan intagit 

en viss roll i samhället som en följd av att den uppfyller vissa krav när det 

gäller dess symbolvärde. I det offentliga samtalet krävs en selektion, alla 

sociala problem kan inte uppfattas som lika hotfulla eller lika problematiska: 

 
Det lämpliga samhällsproblemet är sådant, att ingen försvarar de 
angripna, att angriparna får ära av kampen, att krigskostnaderna i hög 
grad får bäras av svaga grupper och att majoritetens livsföring inte 
störs. Den riktigt ideala motståndaren är det samhällsproblem som 
dessutom kan uppfattas som förklaring till andra oöinskade tillstånd – 
ungdomsproblem, fattigdom och kriminalitet – en förklaring som i än 
högre grad lämnar maktcentra och den stora majoriteten i fred, genom 
att göra det mindre angeläget att ta itu med de andra och farligare 
samhällsproblemen (Christie & Bruun, 1985, s. 14). 

 

                                                             
127 DN 1984-10-06. 
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Författarna nämner vidare olika villkor som skall uppfyllas för att ett socialt 

problem skall kunna framställas som en god fiende. Bland annat krävs att att 

problemet uppfattas som fruktansvärt och upprörande och att den som 

definierar problemet innehar en viss maktposition, De som driver kampen 

mot problemet får inte utsättas för kritik, och fienden får inte försvinna eller 

dö. Den goda fienden bör vidare inte definieras för tydligt, så att vem som 

helst kan uppfatta hur kampen går, men definitionen kan samtidigt inte vara 

alltför oklar. På ett symboliskt plan måste problemet representera det onda, 

och kampen det goda. Kampen kan slutligen inte heller drivas mot vad som 

helst. Saker som uppfattas som absurda eller inte kan frammana någon 

rädsla, kan inte definieras som en god fiende (Christie & Bruun, 1985, ss. 62-

65; se även Manga, 2001, ss. 219-220). 

 

Tydligt är att detta resonemang går att tillämpa på det material som har 

analyserats så här långt i detta kapitel. I drogdiskursen under 1980-talet 

finns en allmän tendens eller positionsförskjutning där drogerna mer och 

mer kommer att ses som ”självklart onda”. Med detta menar jag att det 

under årtiondet etableras en allt starkare samsyn på hur fel droger är, samt 

vad som skall göras för att stoppa dem. Ett annat sätt att uttrycka det är att 

det under 1980-talet råder andra förgivettaganden i debatten än under 1970-

talet. Exempelvis diskuteras under 1980-talet i väldigt liten mån vad 

drogproblemen beror på, och den sociala kritik som gick att utläsa i det förra 

decenniets drogdebatt, är inte alls lika stark detta årtionde. 

 

Även om det tongivande synsättet är allt mer repressivt, finns det som jag 

visat ovan också exempel på motsatta synsätt, varför man kan tala om en 

tydligare polarisering i debatten under detta årtionde. De som är kritiska till 

strängare straff, tvångsåtgärder, eller till och med beskriver droger i positiva 

ordalag är dock undantag. Även andra forskare har noterat liknande resultat 

för denna tidsperiod. Lenke och Olsson menar att man mot 1980-talets slut 

kan se en förändring i narkotikapolitiken. Där man tidigare satsat på 

förebyggande arbete, behandling av narkomaner samt repressiva inslag, 

konstaterar de att straffen och repressiviteten kom att stå i fokus. De menar 

vidare att två anledningar till detta kan spåras. För det första att de nämnda 

organisationerna tog allt större plats i debatten, och tillsammans med 

polisen lyckades göra narkotikafrågan till ”sin”, och influera politiker, media 

och andra nyckelaktörer. För det andra det ekonomiska klimatet vid denna  
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tidpunkt: De flesta former av allmänfinansierad verksamhet fann sig vara 

föremål för nedskärningar, så även behandling av drogmissbrukare (Lenke & 

Olsson, 2000, ss. 145-146). 

 

I denna diskussion om olika synsätt bör också arkitekten Allan Rubin 

nämnas. Rubin publicerade under 1980-talet ett antal debattartiklar och 

skrev även en bok om droger.128 Även om antalet artiklar är förhållandevis 

stort för en enskild debattör, bör inte Rubins inflytande överskattas. Hans 

synsätt och idéer är ett perifert inslag i 1980-talets drogdebatt, men kan 

tjäna som en illustration av den symboliska roll som droger alltmer kommit 

att spela vid denna tidpunkt. Det intressanta här är att dessa idéer 

uttrycktes, och att de till stor del fick stå oemotsagda. Möjligtvis tyckte andra 

debattörer att hans artiklar uttryckte en syn på droger som var så extrem att 

den blev närmast harmlös med sina förklaringsmodeller och 

sambandsresonemang. Men han publicerade trots allt ett flertal 

debattartiklar, varav några i Sveriges största dagstidning, och detta kan om 

inte annat tjäna som exempel på hur gränserna i drogdiskursen − gällande 

synen på droger och de människor som använder dem − förflyttades under 

1980-talet:.  

 

Centralt i Rubins resonemang är det ökade intresset i samhället för olika 

strömningar som han benämner som ”ockulta”: Österländska religioner, 

meditation, ekologi, vegetarianism etc., vilka han ansåg utgöra ett hot mot 

ungdomar. Detta kopplade han samman med en påstått ökad ”våldskultur”, 

som han menade kunde ses i till exempel hård- och punkrocken, i 

djävulsdyrkan, samt inte minst i drogkulturen – där den drog som Rubin 

främst diskuterar är hasch:  
 

Är vår kultur hotad av undergång, på samma sätt som tidigare gamla 
högstående kulturer – aztekerna, mayaindianerna, de sumeriska, 
egyptiska, trakiska kulturerna? frågar Allan Rubin och finner och får 
många belägg för sin teori: Var det inte i själva verket hasch eller andra 
haschliknande droger som utlöste och ledde till dessa kulturers 
sammanbrott?129 

 

                                                             
128 Se DN 1982-06-13, DN 1982-06-29, DN 1984-11-06, Dagen 1987-04-18, KvP 1987-06-11 och DN 1989-11 

05. Ett par av artiklarna är av typen intervju/reportage. Boken heter ”Inget är som drogen” – Hasch, anarki, 

kaos hotar oss alla (Rubin, 1982). 
129 DN 1982-06-29. 
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Rapporter kommer i dag allt tätare – från hela USA – om ungdomar 
som nattetid avhåller rituella seanser på kyrkogårdar. De gräver upp 
gravar för att komma åt kranier och andra likdelar som sedan utnyttjas 
i ritualer. Klädda i kåpor skär de upp fåglar, katter och hundar. De 
offrar blod, stympar sig själva, mördar kamrater och 
familjemedlemmar. De beskriver sig själva som djävulsdyrkare, som 
satanister [...] Många enskilda fall skildrades, och ständigt rapporteras 
om drogbruk – akut missbruk – eller droger i förgången tid. Kanske 
antyder detta tydligare än allt annat hur drastiskt narkotiska droger 
kan lyfta fram nya beteendemönster bland våra unga. För de 
hallucinationsframkallande narkotiska preparaten, hasch, LSD, ecstacy 
och andra – är inte enbart berusningsmedel. Här har vi de preparat 
som i andra kulturer har nyttjats av exotiska andebesvärjare – och av 
krigare. Våld har alltid följt dessa droger i spåren.130 

 

 

Nyckelteman i 1980-talets drogdebatt 

Analysen av 1980-talsmaterialet ledde alltså fram till en förhållandevis 

polariserad bild av en tendens till ökad repressivitet å den ena sidan, och en 

uppsättning motbilder mot denna å den andra. Vid sidan av denna dualitet 

gällande ståndpunkter, kan emellertid också ett antal ämnesmässiga 

nyckelteman i 1980-talets drogdiskurs urskiljas. Dessa är frågan om kokain, 

frågan om legalisering av eget bruk, samt de två vårdfrågor som rör 

sprutbyten respektive metadonbehandling. 

 

 

Frågan om kokain 

Det enskilda preparat som ägnas mest utrymme under 1980-talet är kokain. 

Kokainet förekommer i debatten på fyra olika sätt. För det första tas det upp 

i ett antal debattartiklar. Dessa är dock inte särskilt många till antalet. För 

det andra förekommer ett visst antal artiklar som i ganska tekniska termer 

beskriver kokainets verkningar på användaren. För det tredje – och det här 

mönstret är desto tydligare – förekommer ett större antal reportage där 

kokainet kopplas samman med nöjesvärlden. I dessa uttalar sig exempelvis 

olika artister om medlet, om hur vanligt användningen av det har blivit, om 

de risker som detta medför etc. Det fjärde och sista området där kokainet 

behandlas är de utgörs av de artiklar och reportage som skrivs om kokain i 

andra länder. Här finns två underavdelningar: kokainmissbruk i USA och 

den misär som detta medför samt artiklar om kokainproducerande länder i 

Sydamerika.  

                                                             
130 DN 1989-11-05. 
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Vad gäller debattartiklarna bör särskilt nämnas en med titeln ”Ungdomens 

idoler legitimerar kokain”, där dåvarande civilministern Bengt K Å 

Johansson menade att:  

 
Trots allt har vi i Sverige fört en relativt framgångsrik kamp mot 
narkotikan. Det är till stor del polisens förtjänst. Jag har haft tillfälle 
att följa narkotikapolisen i arbetet. Den gör ett utomordentligt fint 
jobb. Det arbetet måste fullföljas och få allt stöd. För mig som 
civilminister är det naturligt att särskilt uppmärksamma polisens 
insatser. Det finns en grupp som jag särskilt vill vända mig till: alla 
dem som aningslöst hjälper till att ”introducera” kokainet. De som 
frekventerar storstädernas inneställen och genom sin livsstil är 
förebilder för många ungdomar. Till dem vill jag säga: Legitimera inte 
kokainet! Säg aldrig: Det är inte så farligt.131 

 

I ett inlägg som detta kopplas kokainanvändning till grupper som i den 

tidigare mediediskursen inte förknippats med narkotika i lika stor 

utsträckning, nämligen kändisar, människor som besöker nattklubbar etc. 

Denna artikel möttes av ett svar cirka en vecka senare där ministern 

beskylldes för att bedriva en politik som inte bestraffade kokainanvändning 

tillräckligt hårt. Upphovsmannen till denna artikel, författaren Lasse 

Strömstedt, menar bland annat att ”Skulle varje innehav av t.ex. kokain 

straffas med, gärna ett kort, ovillkorligt fängelsestraff, skulle nyrekryteringen 

i det närmaste upphöra”.132 

 

Ett annat exempel på hur ämnet kokain behandlades i debattartiklar under 

1980-talet är ett inlägg skrivet av en moderat riksdagsman:  

 
Såväl polis som sociala myndigheter befarar nämligen att den värsta 
knarkvågen någonsin skall bryta ut i sommar [...] Kokainet har fått 
ordentligt fäste i Sverige, vilket innebär en markant upptrappning av 
narkotikaproblemet. Denna drog är farligare än andra droger, inte bara 
därför att den ofta utlöser våld utan också genom att den inte 
framkallar några egentliga abstienesbesvär. Man märker således inte 
att man är på väg in i ett beroende. Detta är också anledningen till att 
kokain i så stor utsträckning används av välsituerade människor som 
cocktail vid privata fester etc.133 

 

                                                             
131 DN 1989-11-01. 
132 DN 1989-11-09. 
133 SvD 1989-06-21. 
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Även här sammankopplas drogen med ”nya” missbrukare, dvs. människor 

eller grupper i samhället som vanligtvis inte använder droger. Artikeln 

innehåller också en kritik mot den kriminalisering av det egna bruket som 

trädde i kraft 1988. Författaren menar att denna lag är tandlös då den inte 

tillåter polisen att ta blod- eller urinprov på dem som misstänks för att vara 

påverkade av narkotika. 

 

Förutom debattartiklar förekommer alltså en rad artiklar som beskriver 

kokainet och dess verkningar.134 Typiskt för dessa är skildringar av hur 

kokainet påverkar användaren. I artiklar hörande till denna kategori sägs 

bland annat att:  

 
De första effekterna är glädjerus och därefter depression. Långvarig 
användning kan orsaka hallucinationer. Blir överkänslig för intryck och 
kan likt en telefonväxel bryta ihop vilket leder till psykoser.135 
 
Kokainmissbrukaren drabbas av många obehagliga effekter av drogen. 
Dit hör t ex depressioner, ängslan och lättretlighet.136 

 

Dessa artiklar kännetecknas av förhållandevis tekniska och detaljerade 

beskrivningar av hur kokainet påverkar användaren. Illustrationer av 

människokroppen och dess olika organ, samt information om hur drogen 

intas, varvas med bland annat historiska fakta och information om 

skådespelare och andra kända personer som har missbrukat preparatet. Som 

nämndes ovan kopplas kokainet, för det tredje, under 1980-talet starkt till 

områden som nöjesbranschen och ”innefolket”.137 I dessa reportage 

formulerar man sig på sätt som illustreras av de följande textutdragen. 

 
Att just artister och kanske musiker mer än andra skulle vara speciellt 
benägna att missbruka kokain har socialstyrelsen slagit fast redan för 
två år sedan.138 
 
[...] det handlar om socialt etablerade människor. Det är inga trasiga 
och tandlösa knarkare som gör inbrott för att få ihop till dagens dos. 

                                                             
134 Se t.ex. EX 1982-03-21, AB 1986-01-13, SDS 1986-06-26, AB 1987-07-01, GT 1987-07-12, Arbt 1987-07-18 

och SvD 1989-04-09. 
135 AB 1986-01-13.  
136 Arbt 1987-07-18. 
137 Se t.ex. Arbt 1987-02-09, 1987-02-10 och 1987-02-11, SvD 1987-07-02, Arbt 1988-04-03 och SvD 1989-

04-09. Se även Arbt 1988-04-02 och SP 1988-08-11 för exempel där kokain diskuteras i samband med ”nya” 

missbruksgrupper.  
138 SvD 1987-07-02. 
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Kokainmissbrukarna ser inte sig själva som narkomaner. De tror att de 
kan kontrollera sitt bruk.139 
 
Lyxknarket kokain håller på att få ett genombrott bland unga 
människor, som aldrig tidigare sysslat med narkotika.140 
 
Med kokainet håller vi på att få en helt ny grupp narkomaner. Det är 
inte gamla heroinister eller för den delen amfetaminister som går över 
till kokain. Det är ofta socialt etablerade yngre människor, som har 
välbetalda arbeten, kanske fortfarande bor hemma hos föräldrarna, har 
gott om pengar och trivs alltför väl ute i nöjeslivet.141 

 

Artister som Björn Afzelius, Nisse Hellberg, ”Plura” Jonsson och Mikael 

Wiehe uttalade sig vid olika tillfällen om, och tog avstånd från, kokainet. De 

intygade också faktumet att att drogen blivit alltmer vanligt 

förekommande.142 Men även om den största delen av artiklarna skildrar 

kokainet som ett förestående hot, finns några exempel på artiklar som går 

emot denna tendens. I dessa menar man till exempel att: ”[…] vi har inga 

indikationer på att kokainmissbruket spridit sig och någon kokainvåg kan 

man inte tala om. Det är amfetaminet som är vårt stora bekymmer”.143 

 

Till dessa artiklar skall även, slutligen, läggas den mängd av reportage som 

under 1980-talet skildrar kokain i andra länder. Här finns alltså två 

huvudsakliga typer: Reportage om kokain i USA, vilka ofta tar upp  

narkotikabrottslighet och missbruksproblem, samt reportage om 

kokainproduktion i Sydamerika. Artiklarna som behandlar USA,144 skildrar 

ofta den misär som följer i kokainmissbrukets spår, och här sägs bland annat 

att:  

 
[...] knarkarna som går på crack är fullständigt oberäkneliga. De kan bli 
vansinniga. Och vansinnigt starka.145 
 
Cracket förändrar dig, men du märker det inte själv. Till sist kan du 
göra vad som helst, vad som helst. Det är fruktansvärt att inte kunna 
lita på sig själv ens.146 

                                                             
139 Arbt 1987-02-09. 
140 Arbt 1987-02-11. 
141 SvD 1989-04-09. 
142 Se Arbt 1987-02-09, 1987-02-10 och 1987-02-11. 
143 HD 1987-07-11, se även HD 1989-08-19 för ett liknande exempel.  

144 Se t.ex. SDS 1987-04-19,  GP 1987-06-28, SvD 1988-06-07, Arbt 1988-12-04, HD 1989-01-03, NT 1989-

03-06, SvD 1989-09-02 och NSD 1989-11-25.  
145 Arbt 1988-12-04. 
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Ingen drog tycks vara mer beroendeskapande och våldsframkallande 
än crack.147 

 

Artiklarna om USA handlar vidare till stor del om kokainderivatet crack. 

Crack nämns emellertid sällan i samband med svenska förhållanden, dock 

finns några undantag. Ett sådant är artikeln ”Han ska stoppa 

dödsknarket”148 där crack och Europa tas upp. Även om denna artikel inte 

explicit handlar om Sverige innehåller den en intervju med en svensk 

kommissarie som bland annat säger att ”Europa kan vara förlorat på några 

år” − om crack blir en etablerad missbruksdrog.149  

 

Artiklarna om Sydamerika handlar huvudsakligen om den påverkan som 

kokainet och kokainproduktionen har på länder, städer och människor i 

Sydamerika.150 Här berättas om den makt som exempelvis narkotika-

producenter utövar med bland annat korruption, mord och miljöförstöring 

som resultat. Dessa artiklar är – i likhet med de som beskriver kokainet i 

USA − främst i reportageform. Något som kan sägas illustrera att kokainet 

under 1980-talet var det centrala preparatet i drogdebatten. 

 

Det bruk av kokain som blev tydligt i Västeuropa i början av 1980-talet, och 

några år tidigare i USA, brukar kallas för ”den tredje kokainvågen”, vilket är 

en formulering som även används i en del av artiklarna. Den första 

kokainvågen brukar anses sträcka sig från när kokainet först blev känt för 

europeer (ca år 1500) till början av 1900-talet. Under andra hälften av 1800-

talet var kokain ett medel som användes både inom medicinen som av kända 

personligheter som Sigmund Freud och den fiktive Sherlock Holmes. Drogen 

förblev dock relativt okänd i Sverige (Nordegren, Tunving, & Svensson, 1990, 

ss. 25-59). 

 

                                                                                                                                               
146 HD 1989-01-03. 
147 HD 1989-02-08. 
148 GT 1987-06-29. 
149 För ett annat exempel, se Arbt 1987-07-18: Första larmet till polisen om fruktad dödsdrog i Sverige: 

crack!, i vilken ett tips till polisen om att crack skall finnas i Sverige behandlas. Ett tredje exempel är HD 

1989-08-19: Narkotikaexperterna i Köpenhamn tillbakavisar larmen och talar om verkligheten: kokain och 

crack får inte fäste i Norden, där farhågorna kring kokain och crack tonas ned. 
150 Se t.ex. DN 1986-08-16, SvD 1986-10-12, ÖC 1987-11-27, SvD 1988-10-23, NT-ÖD 1989-08-31, ÖK 1989-

09-02, SvD 1989-09-24, KvP 1989-10-15, EX 1989-11-20, DN 1989-11-26 och GT 1989-12-09. 
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Den andra kokainvågen innefattar 1920- och 1930-talen. Under denna 

period användes kokain i europeiska storstäder och hade en stark 

subkulturell anknytning då användarna främst var till exempel musiker och 

prostituerade, men drogen förekom även i kretsar som förknippades med 

intellektuella och konstnärliga aktiviteter. Bruket blev nu också vanligare i 

Sverige, där en känd användare var skådespelaren Gösta Ekman d.ä. 

(Nordegren m.fl., 1990, ss. 60-87). 

 

Frågan om kriminalisering av eget bruk 

Det andra nyckeltemat i 1980-talets drogdiskurs utgörs av diskussionen i 

anslutning till den lagändring som trädde i kraft 1988. Denna lagändring, 

vilken var och fortfarande är mycket omdiskuterad, innebär en 

kriminalisering av själva bruket av narkotika. Inom straffväsendet hade den 

allmänna tendensen under en lång tid dessförinnan varit straffskärpningar, 

men att använda droger, att vara påverkad, hade fram till 1988 inte varit 

straffbart. Som skäl för denna nytillkomna kriminalisering åberopades det 

kraftiga avståndstagande som samhället måste visa inför narkotika, och alla 

former av hantering av den. Vidare fanns avsikten att lagen skulle fylla en 

preventiv funktion såtillvida att särkilt ungdomar skulle avskräckas från att 

använda droger då detta nu innebar en kriminell handling (se vidare 

Kriminaliseringen av narkotikabruk, 2000). Det intressanta med denna 

kriminalisering och en av de faktorer som gjorde att den kritiserades, var att 

man med den bestraffar en handling riktad mot den egna personen, något 

som kan sägas strida mot rätten till självbestämmande, och som är väldigt 

ovanligt inom straffrätten (till exempel straffas inte självmordsförsök, 

självstympning och liknande (se vidare Träskman, 2003).  

 

Förutom kriminaliseringen av olovligt bruk och så kallad olovlig befattning 

1988, skedde på den juridiska arenan förhållandevis stora förändringar 

under 1980-talet. Straffen ökade och flera nya lagar stiftades. Under 1988 

ändrades exempelvis också Lagen om vård av missbrukare, med bland annat 

vidgade möjligheter till tvångsomhändertagande. Några av de mest centrala 

förändringarna var:   
 

1980  Nya direktiv och skärpt praxis för åtalsunderlåtelse: endast 

vid ett tillfälle samt vid innehav av mindre mängd narkotika 

än tidigare. 
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1981  Fängelse vid normalt narkotikabrott höjs från maximalt 2 till 

maximalt 3 år. 

 

Fängelse vid grovt narkotikabrott höjs från minst 1 till minst 2 

år. 

 

1982  Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, träder i kraft. 

För första gången blir det möjligt att med tvång omhänderta 

narkotikamissbrukare för vård enligt en social tvångslag som 

var resultatet av den tvångsvårdsdebatt som togs upp i Kapitel 

4.  

 

Lagen om vård av unga, LVU, bl.a. med bestämmelser om 

tvångsomhändertagande av unga människor som missbrukar 

narkotika. 

 

1983  Utvidgning av straffbart område, exempelvis att förmedla 

kontakter mellan säljare och köpare. ”Vårdslöshet med 

narkotika” införs som en särskild straffbar gärning. 

 

1985  Den tidigare benämningen ”narkotikaförseelse” ändras till 

”ringa narkotikabrott”, den maximala påföljden höjs till 

fängelse maximalt 6 månader. 

 

1989  Utvidgning av LVU vad gäller missbrukare. 
 

Kraven på att det egna bruket skulle kriminaliseras växte sig allt starkare 

under 1980-talet och drevs då bland annat av RNS,151 FMN,152 samt Nils 

Bejerot.153 Inom den politiska debatten var det främst borgerliga politiker 

som stod bakom kraven på kriminalisering.154 Man menade till exempel att:   

 

                                                             
151 Se t.ex SvD 1984-11-14. 
152 Se t.ex. UNT 1984-10-27 och AB 1984-12-18. 
153 Se t.ex. DN 1984-11-29 och SvD 1987-11-26. 
154 Se SvD 1984-10-25, SvD 1984-11-10 och SvD 1984-11-18. 
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En kriminalisering av narkotikabruket skulle innebära att platser och 
vård måste finnas för dem, som polisen sedan får ta hand om och 
hjälpa och dessutom skulle det förhindra att den del ungdomar börjar 
med narkotika. Detta är bl a samtliga polischefer i Sverige överens om. 
Som det är nu så är det tillåtet att röka hasch, snusa kokain eller 
injicera amfetamin och heroin. Endast överlåtelse och innehav av 
narkotika är kriminellt.155 
 
Det viktigaste med förslaget är utan tvekan att lagen därigenom 
entydigt och klart talar om att samhället tar avstånd från alla former av 
befattning med illegal narkotika.156 
 
En av mina utgångspunkter är också att missbrukarens frihet är en 
chimär och därför är det heller ingen integritetskränkning om man 
ingriper med tvång emot en missbrukare. I varje fall är missbrukarens 
frihet synnerligen begränsad, både p g a drogens verkningar, men 
också p g a en perverterad psykologisk situation.157 

 

Sammanfattningsvis var de argument som användes framförallt: 

 

 Att kriminaliseringen av eget bruk var en viktig symbolfråga 

såtillvida att den markerar ett tydligt avståndstagande från 

droger. Olika varianter av detta argument är ytterst ofta 

återkommande i debatten. Man kan också utläsa en viss 

förvåning över att själva drogbruket vid denna tidpunkt inte var 

straffbart. Med tanke på hur oförsvarligt det ansågs vara att 

använda droger, menade vissa debattörer att det vore närmast 

absurt att inte kunna ingripa och tillrättavisa människor som 

brukar narkotika. 

 

 Att kriminaliseringen hade en viktig symbolisk roll att fylla när 

det gällde att hindra individer − kanske främst ungdomar − från 

att testa droger. Ett hot om straff för att vara påverkad av knark 

skulle därför minska rekryteringen till missbruk.  

 

 Att kriminaliseringen skulle vara en viktig länk för att få 

människor i vård. Det verkar − som också illustreras i ett av 

citaten ovan − ha funnits en förhoppning om att 

kriminaliseringen skulle ”tvinga fram” mer resurser till 

                                                             
155 Arbt 1986-05-03. 
156 GP 1987-04-18. 
157 VK 1987-06-29. 



KAPITEL 5 

113 
 

vårdsektorn, och därför på ett väsentligt sätt hjälpa till i kampen 

mot narkotika i ett större, samhälleligt perspektiv. 

 

 Att det fanns ett överväldigande folkligt stöd för 

kriminaliseringen. Börje Olsson (2000, ss. 1-2) refererar 

exempelvis till undersökningar gjorda under 1980-talet, där 46 

procent av de tillfrågade ansåg droger vara den fråga de var 

mest oroade över, och där 95 procent ansåg att användandet av 

droger utanför den medicinska praktiken borde förbjudas. 

 

De som motsatte sig en kriminalisering av det egna bruket var bland annat 

den biträdande socialministern Gertrud Sigurdsen,158 länspolismästaren 

Hans Holmér,159 samt företrädare för RFHL.160 Debattörer från denna falang 

uttryckte argument av den typ som illustreras av följande citat.  

 
En kriminalisering av bruket av narkotika blir ett slag i luften – i varje 
fall om man inte genomför drastiska förändringar av straffskalorna.161 
 
Kriminaliseringen av kan förhindra missbrukare att söka vård; de 
riskerar ju att ådömas straff. Erfarenheterna av alla missbruksproblem 
visar tydligt att hot om straff och kontroll har mycket mariginell effekt 
för missbrukarna. Deras bakgrund, problem och svårigheter är oftast 
av så sammansatt natur, att fängelsehot och tvångsvård inte alls är 
rimliga förhållningssätt mot dem.162 
 
Att göra om sociala problem till lagtekniska frågor är förödande. För 
även om vi lyckas tränga tillbaka narkotikan har vi inte kommit åt 
roten till social utslagning, missbruk och kriminalitet.163 

 

Sammanfattningsvis menade motståndarna till kriminaliseringen, till 

skillnad från förespråkarna, att:  

 

 Drogproblem till sin natur är sociala, inte juridiska. Människor 

som missbrukar behöver vård och stöd, inte repressalier och 

straff. Straffrätten är inte ett effektivt medel för att påverka 

människors beteende.  

                                                             
158 Se t.ex. SvD 1984-10-22. 
159 Se t.ex. SvD 1984-11-06. 
160 Se t.ex. AB 1984-12-18 och Arbt 1986-05-16. 
161 SvD 1984-10-22. 
162 Arbt 1984-12-19. 
163 Arbt 1986-05-16. 
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 En kriminalisering av bruket skulle hindra att missbrukare söker 

vård. Då deras bruk är olagligt, befarade man att de av rädsla för 

bestraffning inte skulle söka hjälp. 

 

 Om man skall straffa bruket med frihetsberövande, måste man 

också höja straffet för innehav, vilket i sin tur gör att straffet för 

till exempel överlåtelse borde bli ännu högre. Detta skulle 

innebära väldigt hårda straffskalor som inte motsvarar de för 

andra brott. 

 

Endast en debattör menade att en kriminalisering av bruket skulle gå emot 

den syn på självbestämmande som brukar vara vägledande inom 

lagstiftningen:  

 
[...] att kräva fängelse för handlande som enbart riktas mot individen 
själv, och att ge statsmakten tvångsmedel för att fastställa avvikande 
beteende genom analys av medborgarnas kroppsvätskor – finns det 
inga liberala riksdagsledamöter som reagerar mot detta?164 

 

Detta inlägg möttes av kritik från de som ville se en kriminalisering,165 men 

även av en annan motståndare till kriminalisering som menade att: 

 
Detta är ett märkligt ställningstagande och jag förstår dem som [...] 
anser att inställningen i fråga bara är en ohöljd cynism, nödtorftigt 
förklädd i ideologiska frihetstermer. Om en människa mot bättre 
vetande förstör sitt liv – skall vi inte ingripa även mot individens 
vilja?166 

 

Motståndet mot en kriminalisering av eget bruk utifrån vad man skulle 

kunna kalla ett individuellt rättighetsperspektiv, var alltså något som inte 

uttrycktes i debatten, ens av dem som faktiskt motsatte sig lagförslaget. 

Detta är intressant, inte minst i relation till vad som framträtt i analyserna av  

tvångsvårdsdebatten, där det inte heller förekom några motståndsargument 

baserade på tanken om att människor bör få bestämma över sitt eget liv så 

långt som möjligt. Något som måste ses som ett centralt resultat när det 

gäller analysen av 1980-talets drogdebatt är att även de som var motståndare 

                                                             
164 DN 1987-04-30.  
165 DN 1987-05-26. 
166 VK 1987-06-17. 
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till kriminaliseringen alltså i stort var anhängare av den restriktiva 

drogpolitiken. 

 

Enligt min mening visar debatten om kriminalisering på en viss diskrepans 

eller inkompatibilitet mellan förespråkarnas argument och motståndarnas 

motargument. De förra framhåller exempelvis i hög grad den symboliska vikt 

en kriminalisering skulle innebära, medan de senare menade att en 

kriminalisering skulle hindra missbrukare från att söka vård, och att 

drogproblem är sociala problem. Jag tolkar förespråkarnas symboliska 

argument som främst gällande ungdomar, vilka skall hindras från att på 

något sätt närma sig droger. De missbrukare som däremot eventuellt låter bli 

att söka vård, verkar vara mer ”traditionella” inte minst då man använder 

uttryck som ”deras bakgrund, problem och svårigheter” och ”social 

utslagning”. Förutom att man i viss mån talar om olika grupper, skulle man 

också kunna säga att argumenten – de för- och nackdelar som man 

framhåller − inte är helt jämförbara. Jag antar att man skulle kunna 

utvärdera en kriminalisering och dess eventuella effekter i termer som antal 

dömda, huruvida narkomanvården upplever en tillströmning eller 

minskning, hur stor del av befolkningen som testat eller regelbundet 

använder droger etc. Men om frågan främst handlar om ett symbolvärde, hur 

mäter man det? Går det ens att misslyckas med ett symboliskt 

avståndstagande?  

 

Vårdfrågor 

Vid sidan av frågan om kokain och frågan om kriminalisering av eget bruk 

intog alltså vårdfrågor en central plats i 1980-talets drogdebatt. Dessa frågor 

var av två typer: För det första sådana som anknöt till debatten om 

sprutbyten, för det andra sådana som hade att göra med 

metadonbehandlingens vara eller inte vara. 

Sprutbyten 

Försöken med sprutbyten för injicerande missbrukare hade sin bakgrund i 

upptäckten av HIV och den risk för spridning som finns då missbrukare 

delar sina sprutor med andra. Då det sedan 1968 är förbjudet i Sverige att 

fritt sälja injektionssprutor, startades 1986 i Lund en verksamhet där 

narkomaner fick byta sina använda sprutor mot nya. En klinik i Malmö 

startade ett liknande program året därpå, och snart debatterades huruvida 
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verksamheten skulle få omfatta hela landet. Debatten om sprutbyten 

utspelade sig under det studerade årtiondets slut samt till viss del under 

1990-talet. Den består av debattartiklar för och emot fortsättningen och 

utökningen av det beskrivna sprutbytesprogrammet, tillsammans med några 

artiklar om fenomenet i reportageform.167 Nedan redovisas de huvudsakliga 

argumenten som förekommer i denna del av debatten, tillsammans med 

exemplifierande citat.  

 

Förespråkarna för sprutbyten återfanns framförallt inom den medicinska 

praktiken − dåvarande överläkare Kerstin Tunving (som också var den som 

ansvarade för projektet i Lund) är en särskilt framträdande debattör,168 men 

även andra läkare deltog i debatten.169 Från politiskt håll förekom flera 

inlägg författade av den folkpartistiske politikern och före detta 

generaldirektören för Socialstyrelsen Barbro Westerholm,170 inlägg från 

andra företrädare för Folkpartiet,171 samt ett inlägg från en landstingpolitiker 

som företrädde VPK.172 Nils Bejerot ändrade ståndpunkt i frågan, och 

menade att sprutor borde säljas fritt för att motverka spridningen av HIV.173 

De som förespråkade sprutbyten menade att:174  

 
Det är både cyniskt och kortsiktigt att inte vilja tillåta narkomanerna 
att på ett medicinskt kontrollerat sätt söka det skydd som rena sprutor 
kan innebära. Smittskyddslagen kräver att en HIV-smittad narkoman 
inte får smitta någon annan. Då blir han föremål för rättsliga åtgärder. 
Samtidigt förbjuder samhället honom att få tillgång till rena verktyg. 
Detta är den verkligt stora och farliga inkonsekvensen i samhällets 
beteende just nu.175 

 
Det motstånd som finns mot rena sprutor kommer från 
narkomanvårdare som i första hand av ideologiska skäl motsätter sig 
rena sprutor. Vi anser att man måste ha dubbla försvarslinjer: Vi måste 

                                                             
167 Se SvD 1987-05-11, SvD 1987-06-05, SDS 1989-01-25 och SDS 1989-01-27. Dessa artiklar skildrar till 

största del sprutbytesverksamheten i positiva ordalag. 
168 Se SvD 1987-03-11, SvD 1988-03-02, SDS 1988-12-02, SvD 1988-12-04, SDS 1988-12-10, SvD 1989-01-

16, SDS 1989-01-19 och UNT 1989-12-20. 
169 Se DN 1989-04-26 och DN 1989-11-25. 
170 Se GP 1985-12-30, GP 1988-06-19, VK 1988-11-26, GP 1989-03-05, GP 1989-04-02 samt DN 1989-12-01, 

vilken är undertecknad av Westerholm och Tunving. 
171 VK 1987-06-26 och SvD 1989-12-11. 
172 AB 1988-12-10. 
173 Se SvD 1985-08-10.  
174 Se även SvD 1987-04-05, Arbt 1989-03-06 och GP 1989-12-03 för debattinlägg som är positiva till 

sprutbyten.  
175 SDS 1989-01-19. 
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både motverka narkotikamissbruket och skydda narkomanerna mot 
smitta.176 

 
Välskötta utbytesprogram av rena sprutor och kanyler för att hejda 
spridningen av HIV-virus har rekommenderats av Världshälso-
organisationen och drivs nu i många länder.177 

 

Debattörer som de ovan citerade menade att sprutbyten var en effektiv 

metod för att hindra spridningen av HIV − en metod som därför bör 

användas. Man framhåller även att sprutbyten rekommenderas av WHO, 

och åberopar framgångsrika och fungerande sprutbytesprogram som 

genomförts i andra länder. Vidare anser man att sprutbyten kan innebära att 

en värdefull kontakt etableras mellan missbrukare och vårdpersonal, en 

kontakt som sedan kan användas för att motivera missbrukaren att genomgå 

behandling för själva narkotikamissbruket. Någon motsättning fanns inte 

enligt dessa debattörer mellan sprutbyten å den ena sidan och en i övrigt 

restriktiv narkotikapolitik å den andra,. De ansåg vidare att missbrukare 

själva inser att deras missbruk inte ”godkänns” genom att de får rena 

sprutor. Det motstånd till sprutbyten som uttrycktes ansågs av förespråkarna 

vara baserat på och drivet av ideologiska övertygelser, vilka stod i vägen för 

den hjälp för missbrukare som verksamheten kunde vara.  

 

Vad gäller den andra falangen i denna debatt, så utgjordes den bland annat 

av debattörer från områden som missbruksvård,178 samt av olika 

socialsekreterare.179 Bland de organisationer som diskuterats ovan var både 

FMN samt RNS tydliga motståndare till sprutbyten.180 Även företrädare för 

Hasselakollektivet tog ställning mot projekten.181 Här menade man att:   

 
Bakom hans förslag ligger synen på narkotika och drogmissbruk. Vi 
tycker att Sverige skall befrias från knark [...] Drogmissbruket är ett 

inlärt beteende. Med den synen blir fria sprutor ingen bra lösning.182 
 
Frisläppande av sprutorna kommer av stora grupper att tolkas som 
grönt ljus för injektionsmissbruk och därmed förhöjda riskbeteenden 

                                                             
176 GP 1989-03-05. 
177 DN 1989-11-25. 
178 Se VK 1988-11-30, NA 1988-12-31 och GP 1989-01-07.  
179 Se SDS 1988-12-05, NA 1988-12-06, SvD 1988-12-12, SDS 1988-12-28 och VLT 1989-02-18. 
180 Se AB 1988-11-21, Arbt 1989-03-29 och UNT 1989-12-05. 
181 Se Ex 1988-11-23 och GP 1989-04-01. För övriga debattinlägg som tar ställning mot sprutbyten, se GT 

1987-02-20, VK 1987-07-03, SvD 1988-11-20, SDS 1988-11-24 och GP 1989-02-12. 
182 VK 1987-07-03. 
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för HIV [...] Fria sprutor är det första steget mot en uppluckring av vår 
restriktiva politik. Vilka blir konsekvenserna? Vilket budskap kommer 
det att ge?183 
 
Fria sprutor bidrar till att sudda ut gränserna för ungdomar mellan vad 
som är rätt och fel. Det skulle säkert öka nyrekryteringen till 
narkotikamissbruk eftersom det inte längre skulle upplevas som lika 
”förbjudet” att knarka. Nästa steg kunde vara att en legalisering av 
cannabis skulle börja diskuteras…184 

 

Det vanligaste argumentet mot sprutbyten som uttrycks i 1980-talets 

drogdebatt är att metoden är ineffektiv för att förhindra spridningen av HIV. 

Detta dels på grund av att tidigare försök inte varit framgångsrika, ddärför 

att missbrukare smittar varandra genom sexuell kontakt. Eftersom alla 

former av narkotikahantering vid denna tidpunkt var olagliga (innehav, 

överlåtelse etc.), samtidigt som själva bruket − som diskuterades ovan − 

också kriminaliserats, ansåg man att sprutbyten innebar att man med rena 

sprutor bidrog till brottsligt beteende. Företrädarna ansågs vara cyniska och 

verklighetsfrämmande, då man menade att de ville tillåta att människor gick 

ner sig i misär och missbruk. Sprutbyten representerade därför enligt 

motståndarna en osolidarisk narkotikapolitik och vård. Men menade också 

att verkställandet av sprutbytesprojekt i praktiken var liktydigt med att ”ge 

upp” när det gällde den traditionella missbruksvårdens målsättning: Att 

rehabilitera människor till drogfrihet. Det tydligaste argumentet var dock 

förmodligen kopplat till frågans symbolvärde, där motståndarna menade att 

man genom att ge missbrukare rena sprutor legitimerade deras missbruk, 

och skickade signaler − kanske främst till ungdomar − om att samhället 

”godkänner” injektionsmissbruk. Vid denna tidpunkt fanns som sagt en 

tydlig enighet om att Sverige borde driva en restriktiv narkotikapolitik, och 

sprutbyten uppfattades av många som ett avsteg från denna linje. 

 

En av de mest intressanta aspekterna av sprutbytesdebatten är hur den 

illustrerar två olika sätt att konstruera missbrukaren.  

 
Sprutbytesprojektet i Malmö och Lund beräknas ha nått ca åttio 
procent av injektionsmissbrukarna. De har fått, förutom rena sprutor 
och kanyler, information om HIV, säker sex och erbjudande om 
kontakter med narkomanvården. De som önskar blir HIV-testade [...] 
Narkotikamissbrukarna är [...] inte över lag driftsstyrda varelser som 

                                                             
183 AB 1988-11-21. 
184 GP 1989-02-12. 
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struntar i om de blir smittade eller ej [...]  flertalet missbrukare (är) 
måna om, som vi andra, att undvika situationer som kan leda till HIV-
posivitet. Det är just därför de gör sig besväret att gå och hämta rena 
verktyg på infektionsklinikerna.185 
 
[...] en önskedröm att missbrukarna genom diverse lock och pock 
självmant och frivilligt skall känna sig motiverade till vård. Så fungerar 
emellertid inte starkt beroende missbrukare [...] Beroendetillståndets 
styrka gör missbrukarna näst intill oförmögna att nyktert bedöma 
smittorisker i sin omgivning, att sköta sig och följa anvisningar och 
föreskrifter både vad anbelangar användningen av sprutor och sexuell 
aktivitet. Det är beroendet som styr allt detta.186 

 

Om man jämför det två ovanstående citaten framträder två diametralt 

motsatta synsätt på de narkomaner som debatten handlar om. Enligt det 

första citatet − från en förespråkare för sprutbyten − strävar missbrukare, 

som människor i allmänhet, efter att undvika risker. Här uttrycks alltså en 

föreställning om missbrukaren som en person som går att resonera med. 

Någon som man kan få att inse för- och nackdelar med olika beteenden − 

kort sagt en rationell och ”normal” människa. Enligt det andra citatet 

kommer sprutbyten inte att vara framgångsrika, bland annat därför att 

narkomaner inte kommer att kunna ta till sig informationen. Deras 

drogberoende och drogdrift har enligt denna bild av missbrukaren satt 

resonemangsförmågan och rationaliteten ur spel. Enligt ett sådant synsätt 

konstrueras alltså missbrukarna som annorlunda och avvikande.  

Metadonbehandling  

Den andra av de två vårdfrågor som debatterades under 1980-talet rörde 

behandling med metadon, vilket är en fråga som fortfarande är aktuell även 

om dagens debatt dock till viss del handlar om ett annat preparat. När detta 

skrivs (2009) är förmodligen Subutex det mest aktuella preparatet för 

behandling av tungt opiatmissbruk. För en jämförelse mellan Metadon och 

Subutex och en kritisk granskning av synen på dessa behandlingar i Sverige, 

se exempelvis Heilig (2003).  

 

Även om metadon användes tidigare, var det inte förrän 1983 som det 

började ses som en etablerad behandlingsmetod inom narkomanvården. 

Jämfört med i andra länder, har metadonbehandlingen i Sverige varit starkt 

                                                             
185 AB 1988-12-10. 
186 Arbt 1989-03-29. Flera exempel finns där denna syn på missbrukare uttrycks, se t.ex. GT 1987-02-20, VK 

1987-07-03 och AB 1988-11-21. 
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begränsad och stått för en väldigt liten del av den totala vårdinsatsen. 

Metoden, vilket kort sagt innebär att människor med ett gravt missbruk av 

opiater förskrivs doser av den syntetiska opiaten metadon. Denna hjälper till 

att motverka suget efter droger, och kan därför vara ett led i rehabilitering, 

återgång till arbete och en bättre social situation. Det bör påpekas att även 

metadon är en narkotikaklassad substans, vilket är en av de aspekter av 

behandlingen som kritiserats.  

 

Bland de debattörer som uttalade sig för metadon återfanns bland andra 

Lars Gunne187 som var överläkare vid Ulleråkers sjukhus där man bedrev 

metadonbehandling sedan 1966. Förutom honom förekommer en annan 

läkare,188 en byråchef vid socialstyrelsen,189 samt tre missbrukare.190 Två av 

de sistnämnda hade personlig erfarenhet av metadonbehandlingen, medan 

den tredje ej hade uppfyllt kriterierna för att bli antagen som 

metadonpatient. Alla missbrukare som uttalade sig var dock förespråkare för 

metadon. Här bör också nämnas Nils Bejerot, som efter att ha varit en stark 

motståndare till metadon, menade att hotet om HIV gjorde situationen 

annorlunda. Alla heroinister som så önskade skulle få metadon, hävdade 

Bejerot, och förelog även något kontroversiella metoder för att förhindra 

spridningen av HIV:  
 

När missbrukarna ställs in på metadonet kan de som inte är HIV-
smittade få vistas ute i samhället och komma till behandlingsstationen 
en gång per dygn och få sin dagliga dos.  
Och de sprutnarkomaner som är smittade? 
De måste hållas inlåsta, åtminstone tills något botemedel mot aids har 
uppfunnits. 
Det låter som en oerhört hård linje att hålla människor inlåsta, 
kanske på livstid? 
Det finns en motsättning mellan individens intresse och kollektivets. 

De friska måste ha rätt att skydda sig mot smittan.191 

 

En annan debattör, vilken själv var före detta metadonpatient,                                                                                                    

menade:  

                                                             
187 Gunne är utan tvekan metadondebattens mest förekommande aktör. För hans inlägg, se AB 1980-01-22, 

SvD 1981-12-23, SvD 1982-08-18, DN 1982-11-19, EX 1983-03-15, DN 1983-03-23, SvD 1987-05-25, SvD 

1985-08-18, SvD 1987-12-30, SvD 1987-12-31, SvD 1988-01-22, SvD 1988-06-30 och DN 1988-07-14. Gunne 

förekommer även i artiklar om metadon; se SDS 1985-08-17, UNT 1987-03-02 och SvD 1987-12-15. 
188 StT 1983-06-06. 
189 SvD 1988-01-11. 
190 AB 1980-01-22, StT 1983-07-20 och AB 1988-11-19. 
191 SDS 1987-04-22. 
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Poängen med metadonbehandling är just, att den ger en möjlighet att 
ta sig ur den onda cirkel som stölder, prostitution och langning för att 
skaffa pengar till knark innebär. Metadon innebär respekt för varje 
människas rätt att leva sitt eget liv och att bryta sina ovanor när hon är 

mogen för det.192 

 

De som förespråkade metadonet menade bland annat att behandlingen var 

en framgångsrik metod som bidrog till att man lyckades rehabilitera ett gravt 

missbruksklientel, vilka annars enligt en läkare ”[…] är dömt till kriminalitet, 

fängelse, prostitution, sjukdom och för tidig död.193 Hotet om HIV ansågs 

också ha gjort situationen mer akut, och underströk vikten av en fortsättning 

och utökning av behandlingen. På samma sätt som i debatten om sprutbyten 

beskylldes kritiker av metadonet för att vara verklighetsfrämmande och 

ideologiskt drivna. 

 

Precis som i debatten om sprutbyten fanns i 1980-talets metadondebatt − 

och finns även i dag − en stark kritik mot behandling med denna typ av 

ersättningsmedel. Bland motståndarna i det studerade materialet återfinns 

en socialläkare,194 företrädare för RFHL,195 en sjuksköterska/be-

handlingsassistent,196 samt olika företrädare för narkomanvården.197 Även 

Nils Bejerot var starkt kritisk till metadonbehandling, men som sagt ändrade 

han sig senare.198 Man menade till exempel att:  
 

För oss, som vägrar att grunda vårt arbete med svåra narkomaner på 
ett obekräftat antagande om existensen av en hopplös grupp, saboteras 
varje möjlighet att nå dessa människor med behandlingserbjudanden 

syftande till frihet från både droger och annan förmedring.199 

 
Den allvarligaste kritiken mot metadonprogrammet är att den 
legitimerar ett medicinskt förhållningssätt till heroinmissbruket. Detta 
kan lätt inbjuda missbrukaren till att tro, särskilt i ett senare skede, att 
missbruket är ett ”obotligt tillstånd” och de får ytterligare anledning att 
fortsätta. Utifrån detta synsätt ställer inte allmänheten relevanta krav 

                                                             
192 StT 1983-07-20. 
193 StT 1983-06-06. 
194 EX 1983-03-28, StT 1983-05-25 och StT 1983-06-17. 
195 Arbt 1987-12-05. 
196 StT 1983-06-27. 
197 AB 1980-01-30, AB 1980-01-31 och AB 1989-01-17.  
198 DN 1983-03-16 och DN 1983-04-19.  
199 StT 1983-05-25. 
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på missbrukaren [...] Narkotikamissbruket är ingen sjukdom utan en 

felinlärd vana som måste brytas!200 
 

Till skillnad från förespråkarna hävdade debattörer som dessa att metadon 

är ett farligt preparat som är lätt att överdosera, och som vid förskrivning 

riskerar att läcka ut till den svarta marknaden. Man menade också att 

metadon, precis som andra narkotiska preparat, leder till beroende och 

toleransökning. Vidare ansågs metadonet bekräfta bilden av missbrukaren 

som obotligt sjuk, och medan narkomanen i själva verket borde ändra sin 

livssituation, hävdade man att medlet fungerade som en anledning till eller 

ursäkt för, fortsatt missbruk. Det fanns även farhågor om att 

metadonbehandlingen skulle innebära en liberalisering av narkotika-

politiken. 

 

Precis som vissa menade att spridningen av HIV gjorde att man borde utöka 

metadonbehandlingen, hävdade till exempel Socialstyrelsens sakkunnige i 

metadonfrågan att:  

 
Det primära är inte att hindra smittspridningen. Det primära är 
narkomanin. HIV-epidemin har skärpt kravet på en effektivare 

narkomanvård.201  

 

Vad man bedömde vara viktigast påverkade således ställningstagandet, och 

samma faktorer kan ligga till grund för bägge positionerna: för eller mot 

metadon. 

 

Statsvetaren Björn Johnson har särskilt skildrat debatten om metadon i 

Sverige. Han menar att från och med 1966 skedde ett antal svängningar i 

synen på preparatet. De första åren deltog väldigt få patienter, men under 

1970-talet fanns en stark kritik mot metadonbehandling, driven av grupper 

som RNS, FMN och även RFHL. Johnson menar vidare att kritiken 

minskade under 1980-talet, inte minst på grund av hotet om HIV, vilket 

gjorde behandling av injektionsmissbrukare mer akut. Johnsons empiriska 

material utgörs av offentliga dokument, artiklar i fackpress, skrifter från 

organisationer, intervjuer etc., och ger en delvis annorlunda bild än mitt 

material (Johnson, 2003, 2005). Bland de artiklar som jag har studerat finns 

                                                             
200 StT 1983-06-27. 
201 SvD 1987-12-21. 
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som sagt ett antal artiklar där metadon förespråkas, och där behandlingen 

beskrivs i positiva ordalag. Det finns dock även en stark och tydlig kritik mot 

metadonet, en kritik som i många avseenden liknar den som uttrycks mot 

sprutbyten. Våra resultat är inte alls motstridiga, men förmodligen är detta 

ett exempel där min metod och mitt material inte gör helt och hållet gör 

debatten rättvisa. Metadonbehandling har bevisligen debatterats mer på 

andra platser, och tidigare än min redovisning ovan tar upp. 

 

 

Avslutande analys 

För att koppla ett helhetsgrepp på hur drogdiskursen tog form i det 

studerade dagspressmaterialet under 1980-talet kan man säga att en klar 

förskjutning har skett jämfört med under 1970-talet. Medan 1970-

talsdiskursen inrymde åtminstone fem olika ståndpunkter (”Droger som 

symptom”, ”Det epidemiska perspektivet”, ”Det radikala vänster-

perspektivet”, ”Hårdare tag” och ”Det avdramatiserande perspektivet”) 

smalnas fältet av under detta årtionde. Vid sidan av att en hel del 

drogdebattens olika aktörer och perspektiv kom till tals i relation till de ofta 

behandlade nyckelfrågorna om kokainet, om kriminalisering av eget bruk 

och om olika vårdfrågor, så framträder en förhållandevis polariserad bild. Å 

den ena sidan finner vi en utvecklad och accentuerad form av det tema som i 

analysen av 1970-talsmaterialet benämndes ”Hårdare tag” – alltså 

argumentationer för ökad repressivitet och en mindre förlåtande och 

tolerant hållning i drogfrågan. Å den andra finns en uppsättning motbilder, 

som ändå i slutänden måste sägas föra en ojämn kamp mot årtiondets 

dominerande tendens i det offentliga samtalet om narkotikafrågor. Jämfört 

med under 1970-talet kan alltså en tydligare positionering identifieras, där 

de som debatterar huvudsakligen kan placeras inom dessa två falanger: De 

som förespråkar mer repressivitet samt de som tar avstånd från ett sådant 

förhållningssätt. 

 

 

Med andra ord kan man säga att bilden av droger som ett allvarligt socialt 

problem, jämfört med under 1970-talet, under detta decennium blir ännu 

starkare. En kanske viktigare tendens är att många debattörer gör gällande 

att situationen hotar att bli än allvarligare om inte vissa insatser görs. 

Summariskt kan man alltså säga att den allmänna tendensen i 1980-talets 
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drogdebatt, när det gäller vilka synsätt som uttrycks, är ett förhållandevis 

tydligt fokusskifte, där repressiva inslag blir alltmer tongivande. Ett starkt 

avståndstagande från droger är en bärande tanke för många av debattörerna, 

tillsammans med en positiv syn på bland annat tvångsåtgärder. 

Iögonfallande är att när vissa frågor som skapar viss splittring diskuteras – 

exempelvis frågan om lagändringen gällande kriminalisering av eget bruk – 

så är ändå själva grundsynen på drogproblemets karaktär gemensam mellan 

företrädare för debattens olika falanger. Även om en relativt splittrad 

uppsättning motkrafter mot tendensen till ökad repressivitet finns så bör 

uttrycken av detta slag ändå ses som undantag och inte norm.  

 

Narkotikaproblemet kommer också under 1980-talet alltmer att definieras 

som ett anhörig- eller familjeproblem, en utveckling som hänger samman 

med att organisationerna FMN och RNS ökar sitt inflytande och blir 

tydligare aktörer i debatten. Denna utveckling satte också tydligt sin prägel 

på hur den typiske missbrukaren eller narkomanen konstruerades. Den 

typiske droganvändare som 1980-talsdiskursen kretsar omkring är snarast 

en ungdom som skall hindras från att använda droger. I stället för att, som 

under 1970-talet, fokusera på bilden av en socialt utslagen människa som 

behöver stöd för att rehabiliteras kom debatten under 1980-talet att handla 

om hur ungdomar skall förhindras att bli missbrukare. Denna vridning kan 

tydligt ses i de argument om vilka signaler man skickar till unga vilka 

präglade debatterna omkring sprutbyten och kriminaliseringen av eget bruk. 

I relation till sprutbytesfrågan förekommer också en debatt om huruvida 

missbrukare ska ses som rationella och tillräkneliga individer, eller som 

förtappade och omöjliga att nå fram till. 

 

De åtgärder och handlingsstrategier som främst debatterades under 1980-

talet var – som framgått tydligt – kriminaliseringen av eget bruk samt 

sprutbytes- och metadonprogrammen. Särskilt diskussionen om 

kriminalisering innebar att drogdiskursen fick en tydligare juridisk 

anknytning än tidigare, och vid slutet av 1980-talet var också alla delar och 

aspekter av missbruket straffbelagda. Det har också framgått av analyserna 

av de diskussioner som fördes i anslutning till decenniets nyckelfrågor att 

debatten om droger mer och mer kom att utspelas på ett symboliskt plan, 

där de som exempelvis är emot sprutbyten och metadon, och för 

kriminaliseringen av det egna bruket, ofta åberopar att samhället måste vara 
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tydlig i sitt avståndstagande från droger och skicka ”klara signaler”. Att 

använda droger konstruerades och förstods vid denna tidpunkt som en 

allvarlig moralisk överträdelse. 

 

I jämförelse med 1970-talet är det också intressant att konstatera att väldigt 

lite av debatten om droger handlar om orsaker till drogmissbruket, dvs. om 

den fråga som i mångt och mycket strukturerade debatten under det 

föregående decenniet. Där det tidigare fanns en livlig debatt om möjliga 

orsaker, som ofta hängde samman med en tydlig social kritik, framträder 

drogdiskursen under 1980-talet som i betydligt högre utsträckning lösgjord 

från andra diskurser. Tillspetsat skulle man kunna säga att debatten om 

droger inte längre handlade om hur samhället skall förändras utan om hur 

drogerna skall stoppas. 

 

Vad gäller formuleringen av drogproblemet under 1980-talet mer generellt 

bör också nämnas en debattartikel skriven av Gertrud Sigurdsen, 

riksdagsledamot (s), i vilken hon kritiserar krav som kommit från läkarhåll 

på utökade sprutbytesprogram. Hon skriver bland annat att:  

 
Den av regeringen nu tillsatta aktionsgruppen representerar en stor 
sakkunskap vad gäller narkotikamissbruk: socialstyrelsen, 
rikspolisstyrelsen, kriminalvårdsstyrelsen, generaltullstyrelsen osv. 
Kampen mot narkotikan är i första hand en fråga för dessa 
myndigheter; med stöd från organisationer som FMN 
(Föräldraföreningen mot narkotika). Kampen mot narkotikan är i 
mycket liten grad ett medicinskt problem.  

 

Denna syn på narkotikaproblemen och på vem som besitter definitionsrätt 

när det gäller dessa är väldigt annorlunda mot inte minst mer historiska 

studier,  där droger och missbruk närmast exklusivt var en angelägenhet för 

läkare, men även jämfört med 1970-talet. I 1980-talsdebatten är det 

företrädare för just sådana organisationer som Sigurdsen nämnder som 

främst kommer till tals. 

 

Precis som under 1970-talet kan man även under detta årtionde se hur 

språkliga uttryckssätt – de ord som väljs och de sätt på vilket 

argumentationer sätt samman – bidrar till ett förstärkande av de mönster 

som identifierats i den övriga analysen. Om man tittar lite närmare på de 

textexempel som har tagits upp i det här kapitlet så finner man, i likhet med 
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vad som är fallet för 1970-talsmaterialet, att tonen i drogdiskursen 

genomgående karakteriseras av framställningssätt som understryker att 

drogfrågan är allvarlig och utgör ett påträngande socialt problem. Under 

1980-talet skärps dock tonen ytterligare, vilket också reflekteras i den 

tidigare slutsatsen om en tongivande tendens mot ökad repressivitet. Uttryck 

med stark emotionell och retorisk laddning blir allt vanligare under detta 

årtionde. Det talas om hur ”[n]arkotikan måste bort ur hela 

samhällskroppen”,202 om ”drogsamhället”,203 om hur situationen när det 

gäller droger är en ”skam”, inte minst ”[i] ett välfärdssamhälle, som 

Sverige”.204 

 

Även inom den del av debatten som utgörs av motbilder mot de mest 

repressiva ståndpunkterna konstrueras drogerna som en obeveklig kraft. 

”Narkotikan”, som subjekt betraktad, är något som samhället ska arbeta för 

att ”tränga tillbaka”.205 Detta är en kraft som inte bara samhället utan, 

förstås mest tydligt, missbrukarna är drabbade av. Drogerna, konstruerade 

som en aktör av egen kraft, ”ödelägger unga människors liv”.206 När det 

gäller det sätt på vilket denna kategori av människor beskrivs och avbildas, 

såväl i relation till frågan om  kriminalisering av eget bruk och sprutbytes-

debatten som inom 1980-talsdiskursen i stort, är begrepp som konnoterar 

hjälplöshet och oförmåga dominerande. Dessa är individer som ”sällan […] 

förmår varaktigt bryta sin skadliga livsföring”,207 de är människor som ”inte 

kan låta bli att missbruka”,208 man säger att ”missbrukarens frihet är en 

chimär […] p g a en perverterad psykologisk situation”209 och att 

missbrukare är ”styrda” av beroendet och ”oförmögna att nyktert bedöma” 

risker.210 

 

 

                                                             
202 DN 1982-09-04 
203 ÖK 1984-12-22 
204 SkD 1987-01-21 
205 Arbt 1984-10-23 
206 DN 1989-11-01 
207 SvD 1987-10-18 
208 SvD 1988-04-23 
209 VK 1987-06-29 
210 Arbt 1989-03-29 
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6. 1990-1999: EU, ecstasy & euforisk 
dans 
 

[...] allt tal om att legalisera narkotikamissbruket med allsköns preprat 
och utrustning som hör till detta bestämt måste bemötas. Att legalisera 
är att kapitulera, och det är oacceptabelt. Helt enkelt därför att det är 
en illusorisk lösning av det svåra samhällsproblem som narkotikan 
utgör.211 

 

 

I likhet med de två tidigare kapitlen inleds detta avslutande empiriska 

kapitel, som behandlar 1990-talets drogdebatt, med en presentation av de 

mest framträdande ståndpunkterna.  När det gäller denna tioårsperiod 

struktureras diskursen fortsättningsvis utifrån en liknande uppdelning som 

under 1980-talet, nämligen den som relaterar till fortsatt repressiva 

tendenser i drogdebatten. I det avsnitt som handlar om dessa behandlas 

dock även den kritik av repressiviteten som förekom och hur den bemöttes. 

Under 1990-talet tillkom emellertid också ett nytt element som tydligt bidrog 

till de former som drogdebatten tog, nämligen de farhågor om en 

liberalisering av narkotikapolitiken som framträdde tydligast i samband med 

diskussioner om Sveriges relation till EU. Precis som i de kapitel som 

behandlat 1970- och 1980-talets drogdiskurser tar även detta kapitel upp 

nyckelteman som särskilt satte sin prägel på debatten under årtiondet, och i 

relation till vilka företrädare för de inledningvis identifierade 

ståndpunkterna delvis var aktiva. De nyckelfrågor som framträder som 

tydligast i 1990-talsmaterialet berör preparatet ecstacy och ravekulturen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion och återkoppling till 

avhandlingens forskningsfrågor. 

 

 

Drogdebattens struktur och ståndpunkter under 1990-talet  

De pläderingar för ”hårdare tag” som utgjorde en argumentationslinje i 

1970-talsdiskursens relativa marginal, och som under 1980-talet seglade upp 

som ett dominerande repressivt tema i 1980-talets drogdebatt får också sin 

fortsättning under 1990-talet. I det första av de två följande avsnitten 

diskuteras denna utveckling. Den främsta arenan i 1990-talets drogdebatt 

                                                             
211 iDAG 1990-02-26. 
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öppnade sig dock i anslutning till den rädlsa för en liberalisering av 

narkotikapolitiken som väcktes i anslutning till debatten om Sveriges 

relation till EU och om ett eventuellt svenskt EU-inträde. De positioner och 

argument som kom till uttryck rörande detta är ämnet för det andra av de 

två följande avsnitten. 

 

(a) Fortsatt debatt om repressivitet 

Den repressiva tendens som inleddes för cirka trettio år sedan med en kraftig 

skärpning av straffvärdet för narkotikabrott, kan sägas ha nått sin kulmen 

1993 då straffet för eget bruk av narkotika skärptes. Från och med detta år 

blev det möjligt att döma fängelse som påföljd för konsumtion eller eget bruk 

av narkotika. Straffskärpningen angav fängelse i högst sex månader i 

straffskalan och gav polisen möjlighet till så kallad kroppsbesiktning, det vill 

säga att mot individens vilja kontrollera urin eller blod vid misstanke om 

påverkan av narkotika. En annan konsekvens av straffökningen var att den 

möjliggjorde utdömandet av påföljder inriktade mot vård vid konsumtion av 

droger. Skärpningen motiverades bland annat med en förhoppning om att 

man skulle kunna ingripa tidigt och hindra unga människor från att etablera 

ett missbruk (Kriminaliseringen av narkotikabruk , 2000, ss. 13-14). 

 

Kriminaliseringen av eget bruk samt faktumet att man har prioriterat tillslag 

mot ringa narkotikabruk har fått till följd att den egna konsumtionen och det 

egna innehavet har stått för en avgörande del av den totala polisiära insatsen 

mot narkotika. Omkring sjuttio procent av alla ärenden där narkotika är 

huvudbrott rörde vid början av 2000-talet ringa brott, vilka till allra största 

del handlade om innehav för egen konsumtion eller eget bruk. Bekämpandet 

av narkotika har också blivit en allt större del av polisens verksamhet totalt 

sett: Under 1980-talet stod området för cirka tre procent av polisens 

kostnader, kring millenieskifte var siffran den dubbla (Granath, Svensson, & 

Lindström, 2003, ss. 6, 16). Som ett annat exempel på utvecklingen kan 

nämnas att det för narkotikabrott under perioden 1973-75 utdömdes 7000 

månader fängelsetid per år, medan siffran för åren 1990-93 var 14000 

månader per år (Hörnqvist, 2003, s. 48). Under den tidsperiod som jag 

studerar skedde en slutlig straffskärpning 1999, då kriminaliseringen av 

syntetiska droger utvidgades, och en nollgräns för narkotika i trafiken 

infördes (Basfakta om narkotika, 1996; Johanson, 1989). Mot denna 
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bakgrund är det intressant att se hur fortsatta krav på straffökningar, ökade 

polisbefogenheter och liknande debatterades under 1990-talet.  

 

I det studerade materialet finns nämligen ett antal exempel där tankar om 

straffskärpningar, ökade polisbefogenheter och andra sådana åtgärder förs 

fram. De två citaten nedan – i vilka skärpningar av straffen efterfrågas – 

illustrerar ett förhållningssätt som satte sin prägel på drogdiskursen under 

1990-talet. 

 
Fängelse i straffskalan för eget bruk skulle också ha en preventiv 
funktion, särskilt bland människor som befinner sig i riskzonen för att 
bli narkotikamissbrukare eller som överväger att använda narkotika av 
okunnighet eller obetänksamhet [...] Utrymmet för att bedöma 
narkotikabrott som ringa måste begränsas kraftigt. Beteckningen 
”ringa” är dessutom olycklig, eftersom den kan ge intrycket att 
samhället i viss utsträckning bagatelliserar narkotikahantering.212 

 
Som en eftersläpning från sextiotalets omedvetna hållning till hasch 
har svenska domstolar en låg straffmätning för haschbrott [...] Senare 
års vetenskapliga rön om farorna med hasch [...] måste leda till 
straffskärpningar [...] Böter är i dag den vanligaste påföljden för 
missbrukares olagliga narkotikahantering. Men böter avhåller inte från 
fortsatt missbruk. I stället bör påföljden och samhällsingripandet 
utformas så att de leder till varaktig drogfrihet [...] Lagen om vård av 
missbrukare (LVM) bör ändras så att ingripandena kommer tidigare 
och tydligare.213 

 

När repressivitetsdebatten som präglade 1980-talet nått fram till 1990-talet 

kan man dock se en viss avtagande tendens när det gäller den utsträckning i 

vilken ”hårdare tag” efterfrågas. Efter den straffskärpning som beskrivits 

ovan fanns alltså fängelse i straffskalan för eget bruk, och kanske kan man 

tolka denna tendens som att ytterligare repressivitet av många därefter inte 

ansågs nödvändig, åtminstone uttrycktes inte sådana krav i lika stor 

omfattning som tidigare.  

 

Inte desto mindre förekom  i 1990-talets drogdiskurs en hel del uttryck för 

kritik av narkotikapolitiken. En stor del av denna kritik kom från den 

akademiska världen, men även andra deltog i debatten. Textutdraget nedan 

kommer från ett debattinlägg skrivet av en lagman:  

                                                             
212 SvD 1990-12-03. Detta var alltså innan denna straffskärpning genomfördes. 
213 DN 1993-03-18. Se även t.ex. BT 1990-08-06, GP 1990-01-02, GP 1990-01-15, GD 1990-01-22, SvD 1992-

11-16, DN 1996-07-17, AB 1997-03-13 och GP 1998-06-19 för liknande exempel. 
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Mest uppseendeväckande är straffmätningen vid narkotikabrott. Här 
utdömer domstolarna enligt en ganska fast praxis fängelse i relation till 
antalet gram narkotika som den dömde tagit befattning med. Inte 
sällan är det fråga om 5-10 års fängelse eller rentav mer – straff som 
annars är reserverade för mycket allvarliga våldsbrott som mord och 
dråp [...] vad är följderna av den osedvanligt hårda straffmätningen? 
Begås det färre narkotikabrott? Återanpassar de mycket långa 
fängelsestraffen de dömda till ett laglydigt liv? Avskräcker de andra 
från att ge sig in i en lukrativ narkotikahantering? Svaret är med stor 
sannolikhet nej på alla frågorna.214 

 

I en annan artikel frågar sig en debattör:  

 
Varför vågar man inte låta debatten om den svenska narkotikapolitiken 
löpa fritt? Varför skall den, år efter år, styras av [...] RNS, FMN, 
Hassela-profeterna och olika social- och justitieministrar med samma 
repressiva värderingar oavsett politiska förtecken? [...] Nej, det är nog 
hög tid för Sverige att börja samarbeta med länder som Schweiz, 
Holland och Danmark. Det är helt enkelt för många missbrukare som 
dör i Sverige – alldeles i onödan trots den svenska modellen som dett 
ut alltför länge.215 

 

Ett svar på det närmast ovan citerade inlägget publicerades i samma tidning 

den 24 juli 1998. I detta menade två författare  att en liberalare politik 

bygger på en cynisk inställning till missbrukare och andra. Man hävdar 

vidare att Sverige och ett av de nämnda länderna, Holland, är två  kulturellt 

väldigt olika länder: 

 
Holland är ett land som ytligt sett kan likna Sverige, men som trots 
detta har stora skillnader i sin kulturella bakgrund. Detta påverkar 
både mentalitet, lagstiftning och uppföljning av denna. I flera 
århundraden har holländare varit mångkulturella både religiöst och 
nationellt [...] Detta är en bidragande orsak till den tolerans och 
liberalisering som finns i Holland och som gör att man låter sin nästa 
göra vad han vill med sitt liv. I Sverige har vi tills för några årtionden 
sedan varit en mycket homogen nation med inte bara koll på vår nästa, 
utan också med en åsikt om hur han bör leva för att må bra i 

samhället.216 

 

Vad gäller kritiken från den akademiska världen, företräds den av ett antal 

forskare vars synpunkter återfinns i artiklar där man sammanfattningsvis 

                                                             
214 DN 1993-07-22. Se även t.ex. DN 1990-04-02, DN 1994-09-15, DN 1997-07-24, Arbt 1998-11-02 och SvD 

1998-12-11 för artiklar där man kritiserar ”hårda tag”: bristen på solidaritet med missbrukare, ökad 

kontrollpolitik, tvångsvård etc. 
215 Arbt 1998-07-16. 
216 Ett svar av den första debattören återfinns i Arbt 1998-08-01. 
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menar att den hittills förda narkotikapolitiska linjen har lett in i en 

återvändsgränd.217 Man menade att en god narkotikapolitk inte kunde föras 

utan hänsyn till kostnaderna för narkotikans bekämpande. Vidare ansåg 

man att kontrollkostnaderna i Sverige hade skjutit i höjden utan att någon 

positiv effekt på missbruket kunnat beläggas. En rimligare politik än den 

som fördes beskrev man enligt följande förslag:  

 

 Avkriminalisera konsumtionen av narkotika.  

 Inför ett utrymme för åtalsunderlåtelse vid innehav för eget bruk. 

 Avskaffa tvångsvård för vuxna missbrukare. 

 Halvera fängelsestraffen för narkotikabrott. 218 
 
Kritik mot vad man menade var ett förlegat och skadligt synsätt på droger 
och droganvändare är ett återkommande tema i materialet:  
 

Problemet med den svenska narkotikapolitiken är att den fortfarande 
bygger på ett moralistiskt perspektiv där poliser och åklagare är 
spjutspetsar i kampen mot narkotikan. Med facit i hand visar det sig 
emellertid att den politiken inte lyckats stoppa det ökande 
drogmissbruket [...] Handen på hjärtat så tror jag att många redan 
förstått att den svenska narkotikapolitiken slutat fungera. Men för att 
vi skall kunna gå vidare och förnya oplitiken måste vi ha en saklig och 
vederhäftig analys av vad det är som inte fungerar. Hur skall vi annars 

kunna bygga vidare på nuvarande politik?219 

 
I det övriga Europa har både forskare och politiker sedan länge förstått 
att nya tider kräver nya lösningar. Det går inte att grunda en human 
och livräddande narkotikapolitik på moral och bestraffningar som vi 
gör i Sverige. Det från USA importerade kriget mot narkotikan har 
visat sig skada samhället mer än vad själva missbruket gör. En annan 
oacceptabel utveckling är att människor dör i allt större omfattning av 
sitt missbruk. I sverige har narkotikadödligheten fyrdubblats sedan 
början av 1970-talet [...] Narkotikamissbruk är i grunden inte ett 
kriminellt problem, utan har sina rötter främst i sociala 

förhållanden.220 

 

Den debattartikel ur vilken det sista citatet ovan är hämtat inledde en serie 

av inlägg som omfattade åtta artiklar. I dessa kritiseras förslagen på en 

                                                             
217 Det bör dock påpekas att vissa av dessa debattörer deltog i drogdebatten även under 1980-talet, se t.ex. 

den replikserie som börjar med StT 1981-11-02. Här bör också framhållas att kritiken från den akademiska 

världen är just en kritik; det vill säga: man vänder sig mot vad man menar är nackdelar med den restriktiva 

narkotikapolitiken, ingenstans beskrivs dock droger eller droganvändning positivt.  
218 AB 1997-04-29. Se även SvD 1998-08-16 samt DN 1995-04-26, där kritiker av narkotikapolitiken menar 

att de utmålats som ”liberaliseringsanhängare”. 
219 SDS 1998-01-08. Samma debattör återkommer i SDS 1998-01-20 och kritiseras i SDS 1998-01-30. 
220 SDS 1997-09-03.  
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förändring av narkotikapolitiken,221 bland annat av före detta justitie-

ministern Gun Hellsvik, den förste debattören återkommer,222 och får stöd i 

sin kritik av den restriktiva drogpolitiken.223 
 

Denna del av 1990-talsdebatten illustrerar att den kritik som dessa forskare 

framförde mot narkotikapolitiken bemöttes tydligt och kraftfullt, ofta av 

högt uppsatta politiker och andra aktörer med en viss status. Ett annat 

exempel som illustrerar denna tendens mot att argument för en uppluckrad 

repressivitet kraftfullt avfärdas är när docenten i socialt arbete Ted Goldberg 

kritiserade budskapen i drogpolitiken. Budskap som enligt honom inte 

stämmer överens med verkligheten:  

 
I cirka två decennier har den svenska narkotikapolitiken inriktats på 
att hamra in budskapet att allt icke-medicinskt bruk av narkotika är 
missbruk. Med andra ord har alla konsumenter dragits över en kam 
[...] Av detta kan man grovt uppskatta att cirka 95 procent av 
individerna som prövat narkotika inte är aktuella som tunga 
missbrukare [...] Om vi vuxna vill ha en rimlig chans att påverka våra 
ungdomar i narkotikafrågor, gäller det för oss att sluta försöka 
skrämma ungdomar till avhållsamhet, och i stället inleda en sansad 
dialog där vi tar ungdomarnas erfarenheter på allvar, och appellerar till 
det vuxna i tonåringen.224 

 

En av de tankar som Goldberg för fram här är alltså att det är väldigt få av de 

som testar narkotika som i själva verket går vidare till ett tungt missbruk. 

Detta är en ovanlig ståndpunkt i den svenska drogdebatten, då en central idé 

i drogpolitiken har varit att minska antalet som prövar narkotika. Denna 

kritik och dessa idéer möttes dock följdriktigt av stark kritik. I ett inlägg 

undertecknat av bland annat en överläkare och sjukvårdspolitiker sägs: 

 
Att det är förbjudet att knarka i Sverige har att göra med att man 
sparar liv och hälsa för den unga generationen på det sättet. Därför får 
de välartade invånare som utan större risk kanske kan experimentera 
med narkotika avstå från detta nöje för att skydda dem som inte är lika 
lyckligt lottade [...] Om man vill minimera antalet tunga 
narkotikamissbrukare i ett samhälle måste narkotikapolitiken sikta på 
att minimera bruket, och så länge vi inte har en socialt accepterad 

                                                             
221 SDS 1997-09-06, SDS 1997-09-09, SDS 1997-10-04 och SDS 1997-10-25. 
222 SDS 1997-09-06. 
223 SDS 1997-10-09. Inlägget i SDS 1997-09-30 intar en en mer försiktig ställning och menar att 

narkotikapolitiken måste kunna diskuteras och problematiseras. En viss kritik av den restriktiva politiken kan 

dock utläsas. Detta inlägg bemöts för övrigt i SDS 1997-10-04, vilket förandleder en kort kommentar från 

författaren i SDS 1997-09-30. 
224 DN 1999-06-22, se även DN 1999-08-29. 
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drogkultur i landet är totalförbud det mest effektiva sättet att hålla 
bruket nere. Det finns ingen logik i Ted Goldbergs tänkande på 
drogområdet. Hans inlägg framstår mest som en semantisk dimridå. 
Han har inte heller någon annan narkotikapolitik att föreslå.225 

 

I ett annat exempel säger en företrädare för FMN:  

 
Än en gång är docenten Ted Goldberg ute med sitt budskap [...] Och än 
en gång ”måste” jag svara! Jag är inte akademiker eller titelbehängd 
specialist. Jag är en mamma som efter egna, tuffa erfarenheter sökt 
kunskap om vad narkotikamissbruk och drogberoende innebär [...] 
Goldberg och hans likatänkande ”knarkliberaler” ger felaktiga signaler 
både till ungdomar som aldrig testat en drog, och till dem som 
missbrukar eller är beroende, liksom till föräldrar.226 

 

Här betonas alltså ”folkligheten” hos debattören, det vill säga frånvaron av 

akademisk titel eller yrkesprofession, och den personliga kunskap som 

författaren har på grund av förekomsten av missbruk i den egna familjen. I 

samband med detta bör också ett antal debattinlägg från juni och juli 1998 

nämnas. Dessa har sin upprinnelse i ett upprop riktat till FN:s 

generelsekreterare  i samband med en session om narkotika i New York i 

juni 1998. Uppropet kritiserar den globala narkotikapolitiken, vilken man 

menar åstadkommer stor skada världen över: Sjukdomar hejdas inte, 

mänskliga rättigheter kränks, fängelserna fylls av människor dömda för 

narkotikabrott etc. Uppropet undertecknades av 650 personer, däribland ett 

tiotal svenskar (forskare, hovrättsråd etc).  

 

Detta upprop föranledde dåvarande socialminister Margot Wallström att 

publicera en debattartikel där hon menade att de deltagande svenskarna 

måste förklara sig.  

 
Jag anser att de tolv (eller elva!) svenskar som skrivit under uppropet 
ska träda fram tydligare och redovisa vad de egentligen är ute efter. 
Genom att den drogliberala organisationen Lindesmith Center står 
bakom uppropet föds naturligt misstanken att alternativet de 
förespråkar är en mer liberal inställning till droger [...] Det kan tyckas 
som det är en lång väg att vandra – att besegra narkotikan. Målet för 
den svenska narkotikapolitiken ligger dock fast: ett samhälle fritt från 
narkotika. För mig finns inget annat mål. Vi ska inte tillåta en 
legalisering av vissa droger. Som politiker och beslutsfattare måste vi 

                                                             
225 DN 1999-10-17. 
226 EX 1999-07-07. Se även AB 1997-05-04, GP 1998-06-15, DN 1998-07-06, DN 1998-09-14 och DN 1999-

06-30 för liknande kritik mot Goldberg och andra.  
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vara mycket tydliga i vårt budskap – illegala narkotiska preparat kan 
inte och ska inte accepteras i samhället.227 

 

Denna artikel möttes av ett svar undertecknat av åtta personer, där de bland 

annat säger att: 

 
Vad gäller legalisering så tas denna fråga alls inte upp i uppropet. 
Frågan om man är för eller mot legalisering av narkotika är för övrigt 
ointressant så länge Margot Wallström inte preciserar vad hon menar. 
Ingen kräver kokain på Konsum. I Sverige förekommer 
legalförskrivning av metadon och fram till 1988 var själva 
konsumtionen av narkotika straffri. Innebär detta att vi har eller har 
haft legalisering i Sverige och att riksdagen är eller har varit 
”drogliberal”? [...] Under parollen ”ett narkotikafritt samhälle” har i 
Sverige sedan 80-talets början tvångsvård för missbrukare införts, över 
40 000 tvångsmässiga urin- och blodprov tagits och fängelsestraffen 
för narkotikabrott mer än fördubblats. De svenska forskare som skrivit 
under uppropet kan i sin forskning inte se att denna typ av politik varit 
framgångsrik.228 

 

Ett par ytterligare artiklar relaterade till denna fråga förekommer också. En 

av dessa bar titeln ”Wallström alltför okritisk. Socialministern är försynt i 

sitt avståndstagande från knarkliberaler”, och i denna kritiserade en 

representant för världsläkarförbundet samt två debattörer vilka benämns 

dogexperter, uppropet. Men de gav  också uttryck för åsikten att 

socialministern borde distanserat sig ännu mer från det. Angående 

uppropets syn på narkotikapolitiken säger man bland annat:  

 
Vi är för vår del övertygade om att en liberaliserad narkotikapolitik 
skulle medföra ett mera omfattande missbruk och en ökning av det 
medicinska, sociala och mänskliga elände som följer i missbrukets 
spår.229  

 

Även i en annan artikel kritiserades uppropet och dess krav på en 

uppluckring av den repressiva drogpolitiken.230 

                                                             
227 DN 1998-06-21. 
228 DN 1998-06-29. 
229 DN 1998-07-05. 
230 DN 1998-07-06. Se även AB 1998-07-07 för en kommentar till denna debatt (som också kritiserar 

uppropet).  
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(b) EU- och liberaliseringshot231 

Frågan om huruvida Sverige skulle ansluta sig till EU eller inte föranledde 

många att befara en kris i drogpolitiken. Slopade gränskontroller 

aktualiserade hotet om massinförsel av narkotika, men även på ett mer 

kulturellt plan identifierade vissa ett hot. Detta i form av möjligheterna för så 

kallade drogliberala idéer från den europeiska kontinenten att etablera sig i 

Sverige. I det  följande kommer jag först att visa på hur dessa hot 

formulerades. Vad man såg som faror och hur dessa faror uttrycktes. 

Därefter redovisas exempel på hur EU enligt vissa debattörer kunde 

innebära fördelar på narkotikaområdet, till exempel genom nya möjligheter 

för politiska samarbeten genom vilka man skulle kunna påverka andra 

länder. 

 

En narkotikapolitik influerad av andra länder i Europa var något som väckte 

stora farhågor hos många i Sverige. I materialet förekommer följaktligen ett 

stort antal artiklar som ger uttryck för detta förhållningssätt. Citaten nedan 

exemplifierar hur farhågorna uttrycktes: 
 

 
Hur blir det då med våra barn och barnbarn [...] Till vilket land I 
Europa skall vi kunna skicka dem för att studera, nu när vi fått den 
möjligheten? Var kan vi vara någorlunda säkra på att de inte kommer i 
kontakt med narkotika? Slutligen, vad händer med Sverige och 
inställningen här hemma?232 
 
Europas knarkliberaler påstår att legalisering av droger löser alla 
möjliga problem. Allt från brottslighet och prostitution till maffians 
inflytande ska minska i och med att man släpper knarket fritt. Men 
vilka signaler ger samhället till unga människor när man säger att vi 
inte längre kan bekämpa narkotikan? Knarka är okey – bara ni sköter 
er själva och inte stjäl ifrån oss andra. Att ge upp inför ett stort 
problem – som narkotikamissbruket är – är ett stort misslyckande. I 
Sverige har vi under en lång tid haft en mycket restriktiv linje i 
narkotikafrågan [...] Men det var inte en slump att drogproblematiken 
var en stor fråga inför EU-omröstningen. Vi vill inte ha in knarket i 
landet och vi vill inte att svenska ungdomar ska kunna köpa det fritt i 

europeiska städer.233 
 

                                                             
231 Till redovisningen nedan skall även läggas ett flertal artiklar av reportagetyp eller kommentarer, se t.ex. 

DN 1992-01-09, DN 1994-10-23, DN 1995-04-23, DN 1995-04-24, DN 1995-04-25, SvD 1995-09-12, AB 1995-

08-23, DN 1996-02-15, AB 1998-01-09, DN 1998-11-29, DN 1999-01-11, SvD 1999-04-19 och SvD 1998-11-29.  
232 EX 1995-01-17. 
233 AB 1995-02-14. 
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Allvarligast är dock tendenserna till resignation. På många håll är man 
nu beredd att ge upp kampen och tillåta fri handel med bl a hasch. 
Utan ett kraftfullt och samordnat agerande riskerar den internationella 
narkotikakontrollen att sättas ur spel. Resultatet kan bli en reträtt från 
ett århundrades diplomatiska och sociala strävanden att tränga tillbaka 

krafter som förslavar, förnedrar och fördummar.234 

 

I artiklar som dessa målas alltså skrämmande scenarier upp. Dels sådana 

enligt vilka narkotikamissbruket och den misär som är kopplat till detta ska 

komma att öka. Dels sådana enligt vilka tankar och idéer om en 

liberalisering av politiken på drogområdet skall få fäste i Sverige. Sverige − 

ibland tillsammans med andra nordiska länder − och Europa framställs som 

två i det närmaste diametrala motsatser, där den svenska politiken och det 

svenska synsättet är det som skall ”räddas”, det vill säga få hjälp att stå emot 

trycket utifrån.235 Liberaliseringstankar beskrivs som kan ses i citaten ovan i 

termer av att ”ge upp”, ”resignera” och så vidare. En tydlig koppling kan ses 

till det som i kapitel 5 diskuterats som  ett behov av ”klara signaler”. Citaten 

ger uttryck för förhållningssättet att en förändring i drogpolitiken skulle 

uppfattas som att samhället accepterar narkotika och användningen av den. 

Detta skulle innebära att fler ungdomar börjar använda droger, vilket i sin 

tur ger oss fler människor med grava missbruksproblem. 
 

Men även om dessa farhågor var tongivande i 1990-talsdiskursen, finns i 

också en rad artiklar där de som menar att EU innebär narkotikapolitiska 

fördelar kommer till tals. De följande textutdragen utgör exempel på sådana. 
 

Knarket är ett jätteproblem. Ingen har rätt att tona ner det. Själv leder 
jag en regering som på viktiga punkter skärpt politiken mot knark, till 
exempel genom att ge möjlighet att till fängelse för innehav av knark. 
Vår stenhårda knarkpolitik kommer vi att fortsätta med som 
medlemmar av EG. Den kan eller vill ingen rubba [...] Jag ser 
samarbetet med andra länder i Europa inom EG som en hjälp att 
bekämpa knarket. Det tror jag alla som satt sig in i frågan också gör 
[...] Är vi inte med i EG ställs vi utanför det allt viktigare europeiska 
samarbetet mot knark som nu växer fram.236 
 
Samarbetet mellan den svenska polisen och polisen i enskilda länder, 
liksom den nya samordnade polisverksamheten Europol, som främst 
skall koncentrera sig på den internationella narkotikahandeln, kommer 
att utvecklas och fördjupas när Sverige blir medlem I EU. Ett svenskt 

                                                             
234 SvD 1997-05-16. 
235 För en diskussion av hur narkotika under de senaste decennierna setts som ett hot mot svenska 

värderingar i debatten om droger, se Tham (1992). 
236 EX 1993-08-03. Författare till artikeln är Carl Bildt, dåvarande statsminister.  
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medlemskap öppnar således nya möjligheter för oss att påverka den 
internationella utvecklingen på kriminalpolitikens område. Sverige 
betraktas idag som ett föregångsalnd när det gäller kampen mot 
narkotika. Vi har anledning att vara stolta, men vi har också anledning 
att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter på detta område. 
Det ligger ju onekligen även i Sveriges intresse att narkotikabekämp-
ningen inom EU är framgångsrik.237 
 
Bland EU:s medlemsländer pågår just nu en viktig diskussion om hur 
vi tillsammans ska kunna skärpa insatserna mot narkotikamissbruket. 
Jag och många med mig tror på det europeiska samarbetet som ett 
viktigt instrument i detta arbete [...] Avslutningsvis något som jag 
hoppas är en självklarhet, men som ändå tål att upprepas: Den svenska 
regeringen kommer inte under några omständigheter att överge vår 
restriktiva narkotikapolitik. I stället ska vi tillsammans med 
likasinnade i övriga EU driva på för att göra EU till ett ännu effektivare 
medel i kampen mot narkotikan.238 

 

Under 1990-talet förelåg med andra ord en samsyn enligt vilken EU och 

liberaliseringidéer innebär ett hot mot svensk narkotikapolitik. Tvistefrågan 

gäller handlade alltså inte om detta, utan snarare om huruvida relationen till 

EU skulle innebära att svensk politik måste ändras, eller om det europeiska 

samarbetet var en bra arena för att fortsätta hävda den restriktiva synen på 

droger. Intressant att notera i det sista citatet är formuleringen ”något som 

jag hoppas är en självklarhet”. Författaren till denna artikel anar alltså att 

synen på narkotika är välkänd, men vill ändå i försäkrande ton understryka 

den. 

 

Även om debattinlägg som förhåller sig till liberaliseringshotet är tydligast i 

samband med EU-frågor, finns också en rad exempel där liknande idéer 

uttrycks även utan att Europa står i fokus. Ett exempel är denna artikel, 

skriven av före detta utrikesministern Anna Lindh, då förbundsordförande i 

SSU och ordförande i regeringens aktionsgrupp mot droger:  

 
Narkotikadebatten verkar stå inför en långsam kantring i vissa 
grupper. Så skilda debattörer som extrema nyliberaler och trött 
uppgivna drogliberaler har börjat finna varandra i en gemensam sak 
för liberalisering av drogpolitiken [...] Kravet på legalisering borde vara 
uppenbart vansinnigt. Det ger signaler till ungdomarna att narkotika är 
tillåtet.239 

 

                                                             
237 GP 1994-07-05, artikel skriven av Gun Hellsvik, vid tillfället justitieminister.  
238 SvD 1996-07-18, bakom artikeln står Margot Wallström, dåvarande socialminister. För fler liknande 

artiklar, se t.ex. EX 1993-07-21, EX 2995-02-27, SvD 1996-07-16, EX 1996-07-18 och SvD 1997-12-02. 
239 SvD 1990-06-12. 
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Liknande förhållningssätt uttryck i debattartikeln ”Nej tack till legalisering – 

Hasch är ingen harmlös grönsak” som är skriven av ordförandena i FMN och 

RNS:  

 
Alltså knarkarens rätt att knarka måste i den meningen begränsas av 
hans familjs rätt till ett anständigt liv och skattebetalarnas rätt att 
slippa betala kostnaderna för hans vård och destruktiva livsstil i det 
oändliga. Varje försök att driva någon annan hållning kommer 
obönhörligen att leda till reaktionsbildning med allt vad det innebär av 
ökade klassklyftor, boendesegregation, medborgargarden och ett 
oförsvarligt resursslöseri.240 

 

Även här återfinns högt uppsatta politiker i debatten. Det nedanstående 

citatet är hämtat från en artikel skriven av dåvarande statsministern Ingvar 

Carlsson tillsammans med ministrarna Anna Hedborg och Laila Freivalds, 

vilka menade att:  

 
Som ansvariga statsråd i Sverige kan vi inte ställa oss bakom en 
narkotikapolitik som innebär en kapitulation inför narkotikan. Vi kan 
inte acceptera att unga människor i vårt land hänvisas till ett 
missbrukarliv som vi inte ett ögonblick skulle gå med på om det gällde 
våra egna barn eller barnbarn [...] Just nu finns en oroande tendens till 
en mera drogpositiv hållning och ett ökat experimenterande med 
narkotika i vissa ungdomsgrupper. Vi kommer att möta dessa 
tendenser med aktiva insatser i Sverige och söker också internationellt 
samarbete. Vi erkänner aldrig slaget förlorat när det gäller narkotika 
och kommer inte att tillåta öppna drogscener där missbruket får pågå 
ostört.241 

 

I flera av dessa citat illustreras även den självklara koppling mellan 

narkotika och ungdomar som genomgående kännetecknar drogdebatten vid 

denna tidpunkt. Som jag diskuterade i föregående kapitel, så blev denna 

koppling tydlig under 1980-talet, och den snarast förstärks under detta sista 

studerade decennium. Tillsammans med artiklarna gällande EU ovan så 

visar den här typen av inlägg också på hur ledande politiker blivit allt 

tydligare aktörer i drogdebatten. Bland de etablerade politiska partierna 

råder en total samsyn omkring narkotikapolitiken och omkring att den 

måste försvaras mot hot om liberalisering, såväl i Europa som nationellt. 

Formuleringar som ”Vi erkänner aldrig slaget förlorat” visar också hur 

                                                             
240 AB 1990-07-03.  
241 DN 1995-06-26. För fler debattartiklar som vänder sig mot en liberalisering av drogpolitiken, se t.ex. Arbt 

1990-01-04, GP 1992-03-22, DN 1992-12-09, SvD 1993-01-04, DN 1993-05-26, AB 1995-05-16, GP 1995-07-

12, GP 1998-06-03, DN 1998-06-21, DN 1998-07-05 och AB 1998-07-07. 
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narkotikapolitiken konstrueras med hjälp av en terminologi som konnoterar 

krigföring. 

 

Vid sidan av detta massiva motstånd mot liberalisering finns några enstaka 

exempel i debatten där legalisering av droger eller en liberalisering av 

drogpolitiken förordas, eller beskrivs i positiva termer.  
 

Vi skall här försöka förklara varför polischefer, socialarbetare och 
politiker runt om I Europa blir allt mer positiva till olika former av 
legalisering: En legalisering skulle leda till mindre social misär bland 
missbrukarna och färre dödsfall genom överdoser [...] Vid en 
legalisering skulle inbrott och rån minska och missbrukare skulle 
slippa prostituera sig [...] En legalisering skulle beröva den 

organiserade brottsligheten dess främsta inkomstkälla.242 

 
Som liberal tycker jag att det är oförsvarligt att straffa människor med 
fängelse eller tvångsvård pga sin livsstil. Så länge man inte skadar eller 
hotar någon annan än sig själv har man rätt till frihet, också om det 
gäller så destruktivt och farligt beteende som drogbruk. Vid en 
legalisering skulle priserna sjunka dramatiskt [...] Vid en laglig 
situation skulle de som behöver hjälp kunna söka den hjälpen utan att 
riskera fängelse eller tvångsvård. I dag drar sig många från att söka 

hjälp i exempelvis metadonprojekten just av de skälen.243 

 

Att som i dessa artiklar explicit använda orden legalisering eller 

liberalisering på ett positivt sätt är dock väldigt ovanligt. Det är därför 

nödvändigt att särskilja dessa exempel − vilka går att återföra till en handfull 

debattörer − från de uttalanden från aktörer som kritiserar 

narkotikapolitiken och av andra benämns ”drogliberaler” och 

”legaliseringsanhängare”. 
 

 

Sammanfattande diskussion 

Den ovanstående presentationen och analysen av kritiken mot 

narkotikapolitiken och av hur den bemöttes illustrerar några centrala 

poänger när det gäller drogdiskursen vid denna tidpunkt. 

 

                                                             
242 SvD 1994-05-14. Denna artikel bemöttes i samma tidning 1994-05-24, 1994-05-26, 1994-06-01 och 1994-

06-09 av bland andra dåvarande rikspolischefen Björn Eriksson och dito socialminister Bengt Westerberg. 

Författarna till den citerade artikeln återfinns igen i SvD 1994-06-07. 
243 NWT 1995-05-10, den organisation som denna debattör tillhörde hade innan detta inlägg kritiserats: 

NWT 1995-04-25, och bemöttes i samma tidning 1995-05-10 och 1995-05-16. Se även SvD 1990-07-07,  SvD 

1992-12-09, GP 1993-02-12, Bar 1995-01-12 och SvD 1995-12-05 för fler exempel där legalisering och 

liberalisering beskrivs i delvis positiva ordalag. 
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 För det första att den restriktiva politiken hade ett stort stöd bland 

många inflytelserika aktörer (politiker, representanter för FMN och 

RNS etc.). 

 

 För det andra att kritik mot den restriktiva politiken uppfattades 

som ett allvarligt hot mot det svenska samhället, varför kritiken 

genomgående bemöttes kraftfullt. De som kritiserar den förda 

politiken benämns ofta ”knarkliberaler”, ”liberaliseringsanhängare” 

och likande även om ord som legalisering eller liberalisering inte 

används av kritikerna själva. 

 

 För det tredje att drogebatten i vissa avseenden är mer personifierad 

och individcentrerad än tidigare. Med detta menar jag att enskilda 

personers åsikter under 1990-talet kom att väcka stor 

uppmärksamhet. Ett exempel på detta är debattinläggen i anslutning 

tillTed Goldbergs syn på drogmissbruk. Ett annat är det ovan 

beskrivna uppropet där de som stod bakom det uppmanades att 

”träda fram tydligare och redovisa vad de egentligen är ute efter”.  
 

Drogforskarna Leif Lenke och Börje Olsson menar att perioden omkring 

slutet av 1980- och början av 1990-talet kännetecknas av ett trendbrott inom 

drogpolitiken och synen på droger och missbrukare. De exemplifierar detta 

med hjälp av ett citat från en rapport från regeringens aktionsgrupp mot 

narkotika vilken de menar 

 
[…] illustrates how the focus had been systematically shifted from a 
perspective of drug misuse as a social problem with social roots to a 
substance-fixated approach where the police organization naturally 
was – and should be – given the central role in the new drug policy 
(Lenke och Olsson 2002:65). 

 

Lenke och Olsson menar att det samhälleliga klimat som omgett droger, där 

den borgerliga regeringen under 1990-talet med utlovade och infriade 

straffhöjningar för narkotikakonsumtion är ett exempel, kan tolkas som att 

de konservativa ”lämnade över” drogområdet till polisen. I stället för att som 

tidigare betrakta och hantera alkohol- och narkotikafrågor som 

sammankopplade sociala problem, har fokus nu förflyttats till själva 

drogerna och den repressiva kampen mot dem (Lenke och Olsson 2002:74-

75). Den nolltolerans mot droger som utkristalliseras allt tydligare hänger 

tätt samman med den moraliska hållning som varit en del av debatten 
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alltsedan problemet formulerades. Bengt Svensson, forskare i socialt arbete, 

uttrycker det på följande sätt:  
 

Varför är just narkotikafrågan så fylld av paradoxer. Finns det något 
gemensamt mellan dessa dilemman, dessa tvetydigheter, dessa 
skenbara orimligheter. Ja, de präglas samtliga av den moraliska och 
politiska ställning som narkotikan har i samhället (Svensson, 2000, s. 
36). 

 

Det mest centrala i drogdebatten under 1990-talet i det material jag studerat 

är farhågorna om en liberalisering av drogpolitiken. Den nolltolerans och 

repressivitet som nämns ovan är under 1990-talet ständigt aktuell med 

anledning av att den upplevs som hotad. Liksom under 1980-talet finns en 

förhållandevis tydlig polaritet i debatten, där den restriktiva politiken är 

förankrad dels politiskt, med en bred samsyn mellan olika partier, men även 

i olika folkrörelser. De som kritiserar denna politik − en grupp som till stor 

del utgörs av forskare inom den akademiska världen − möter snabbt ett 

mobiliserat och tydligt motstånd. 

 

Jämfört med under tidigare decennier är högt uppsatta politiker under 1990-

talet mer deltagande i drogdebatten. Två statsministrar samt flera statsråd 

återfinns som aktiva debattörer i materialet. Dessa politiker kommer till tals 

dels i debatten om EU, där man försäkrar att kampen mot narkotika 

kommer fortsätta bedrivas i Europa i vissa fall till och med bättre där, dels 

kan de hittas på andra ställen i materialet, till exempel bemötandes kritiker 

av drogpolitiken. 

 

 
Nyckelteman i 1990-talets drogdebatt 

Vid sidan av de frågor om repressivitet och hotande liberalisering som satte 

sin prägel på 1990-talsdiskursen, framträder också två delvis relaterade men 

ändå distinkta frågor. Den första av dessa handlar om preparatet ecstasy, 

vilket debatterades flitigt under perioden. Den andra handlar om det så 

kallade ravefenomenet eller ravekulturen. 
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Frågan om ecstasy  

 
Den svenska polisen satsar nu på en offensiv för att stoppa ecstasy från 
att breda ut sig och bli en dominerande, etablerad drog i hela Sverige, 
från storstädernas inneställen och ravepartyn till diskotek och pubar i 
landsortsstäderna.244 
 

Ecstasy − eller metylendioximetylamfetamin (MDMA) som den kemiska 

beteckningen är − framställdes för första gången 1914, men användes knappt 

på femtio år. I slutet av 1960- och början av 1970-talet började en frekvent 

användning av medlet noteras i USA, och tillgängligheten fortsatte öka under 

1980-talet. I Sverige var drogen aktuell i ett tingsrättsmål 1986, där den 

åtalade frikändes då ecstasy inte var narkotikaklassat vid tidpunkten. Från 

och med 1989 började preparatet bli allt mer förekommande, främst i 

Stockholm och Göteborg (Hartelius, 1990, s. 15; Hammersley, Khan, & 

Ditton, 2002; Collin & Godfrey, 1998; Shapiro, 2003). Drogen har sedan den 

blev uppmärksammad haft en tydlig koppling till ravekulturen och så kallade 

ravefester. 
 

Ett av de mest framträdande dragen i debatten om ecstasy är hur drogen 

kopplas till en påstått ”ny” typ av missbrukare, det vill säga individer eller 

samhällsgrupper som inte tidigare använt narkotika. Tendensen mot att 

beskriva de som använder droger på detta sätt, i anslutning till just 

preparatet ecstasy, illustreras av citat som de följande. 

 
En rundringning till Sveriges samtliga länsnarkotikarotlar som SvD 
gjort ger en tydlig bild av en ny drogkultur. Missbrukarna har blivit 
yngre, ofta mellan 15 och 20 år. De kommer från ekonomiskt 
välmående medelklassfamiljer. De är skötsamma, prydliga och har 
aldrig haft med vare sig polis eller sociala myndigheter att göra. – Det 
handlar om en ny grupp missbrukare som är svåra att komma åt. 
Tidigare såg man snabbt vilka som var flummare. Nu kan det vara i 
stort sett vem som helst, säger Ulf Strand, länsnarkotikaroteln i Falun. 
Liknande beskrivningar hörs från Malmö i söder till Sundsvall i norr 
[...] Det handlar om ungdomar som har gott om pengar, är mycket ute i 
svängen och har en väldigt liberal inställning till droger.245 
 
De Nya Narkomanerna möter du utan att märka det. För de är 
välanpassade. Välklädda. Du möter dem i storstäderna. På de hetaste 
krogadresserna i city. Men det finns LSD och ecstasy också i Värnamo, 

                                                             
244 SvD 1996-11-04, citatet illustrerar hur preparatet sågs som ett hot, inte bara i storstäderna utan över hela 

Sverige. Liknande resonemang återfinns i fler artiklar, se t.ex. DN 1992-08-21, SvD 1996-02-16 och SvD 1996-

07-16. 
245 SvD 1996-04-14.  



  1990-1999: EU, ECSTASY OCH EUFORISK DANS 

143 
 

Oxelösund, i Eslöv Borlänge eller Sandviken [...] Ofta ostraffade, alltid 
unga. Det är dem vi presenterar idag.246 
 
Gustaf är 16, men ser ut som en fjunigt fjortonårig konfirmand i sin 
välstrukna märkesskjorta [...] Gustaf har rökt hasch regelbundet i två 
år, tagit ecstasy ett tiotal gånger, lika mycket LSD och dessutom 
amfetamin cirka trettio gånger. Han skulle ändå kunna passera för ett 
kungabarn. En späd…elevkårsordförande. Verserad och artig. Han 
kommer från ett övre medelklasshem där dyra sportnöjen och täta 
utlandsresor varit självklarheter. Ingen skulle kunna ana sanningen.247 
 
En stor del av förklaringen till det ökade missbruket av i synnerhet 
syntetiska droger – som exempelvis ecstasy – ligger i en ny syn på 
droger. Många unga människor – främst i västvärlden – hävdar i dag 
att narkotika inte är så farligt, att det inte skadar någon att använda 
narkotika då och då på fritiden, att var och en tar ansvar för sin kropp 
och att samhället inget har att göra med om ”jag stoppar i mig en 
tablett för att få lite roligare”.248 

 

I textutdragen ovan kopplas med andra ord användningen av ecstasy tydligt 

till ungdomskategorin. Denna koppling utgör också ett av de huvuddrag som 

är typiska för hur drogen skildras i dagspressen. Vidare är intressant att 

notera hur användarna av den beskrivs i en vidare mening. Några 

återkommande teman för dessa beskrivningar är : 

 

 Användarnas unga ålder.  

 

 Användarnas sociala bakgrund − det vill säga att de kommer från 

familjer utan vare sig ekonomiska eller sociala problem. Vidare att 

de inte har någon anknytning till kriminella kretsar eller ”typiska” 

missbrukare, det vill säga socialt marginaliserade individer.  

 

 Att användarna framstår som välartade gällande exempelvis klädsel, 

och uppförande − att de inte ser ut som droganvändare. 

 

 Användarnas syn på droger, det vill säga att de har en tillåtande 

attityd till droganvändning. 

 

                                                             
246 EX 1997-02-15.  
247 EX 1997-02-16. 
248 GP 1997-09-28, artikeln är skriven av dåvarande statsråden Laila Freivalds, Pierre Schori och Margot 

Wallström. För fler liknande exempel på hur ecstasy diskuteras i samband med ”nya” missbrukare, se t.ex. DN 

1992-08-21, GP 1994-03-31, SvD 1996-04-15, SvD 1996-11-04, EX 1997-02-16, EX 1997-02-18 och DN 1997-

05-26. 
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 Användarnas aktiva livsstil med resor, krogbesök, ett brett umgänge 

etc. 

 

 Frånvaron av typiska diskursmarkörer som till exempel 

”knarkarkvartar” i sammanhang där ecstasy används nämns.249 

 

Även när skador som kan uppstå vid användning av ecstasy beskrivs är det 

unga människor som står i fokus: ”Även de doser som svenska ungdomar tar 

på ravefester kan vara tillräckliga för att ge kroniska hjärnskador och svåra 

symtom senare i livet, visar brittiska studier”.250 Samma sak gäller för de 

sammanhang när smuggling av droger beskrivs: 

 
Den snabba ökningen av syntetiska droger i Europa har överraskat 
svenska myndigheter. Under senare tid har vi fått höra om att 
ungdomar som smugglat in nya droger undgått straff och dessutom fått 
tillbaka drogerna. Drogerna har nämligen inte varit narkotika i lagens 

mening.251 

 

Den sammankoppling mellan ecstasy och ungdomar som görs i diskursen är 

alltså omedelbar och framstår som självklar. Oavsett vilka aspekter av 

medlet som diskuteras är det genomgående unga människor som står i fokus 

för de analyserade tidningsartiklarna. Förutom detta starka samband finns 

också vissa aspekter i skildringarna av drogen som gör att den framstår som 

en tidstypisk drog − ett preparat som fungerar som ett slags tecken i tiden 

vilket illustrerar andra, mer långtgående, samhälleliga tendenser. Bland 

sådana aspekter kan särkilt tre nämnas. Dessa är:  

 

 Drogens ”globalitet”, det vill säga ett fokus på hur användningen i 

Sverige hör samman med liknande bruk i andra länder. I många av 

artiklarna nämns även resor, och intrycket som ges är alltså att den 

typiske ecstasyanvändaren är en ung människa som är väl 

uppdaterad när det gäller populärkultur, mode, trender etc. 

 

 Drogens koppling till liberaliseringsidéer. Ett återkommande tema i 

diskussioner om ecstasy är att drogen används i sådana kretsar där 

                                                             
249 Se t.ex. AB 1996-05-12. 
250 SvD 1996-10-28, se även SkD 1992-11-03 och DN 1998-12-18 för liknande exempel.  
251 AB 1997-04-07, se även t.ex. DN 1992-08-21 och SvD 1996-02-16 för fler artiklar där ecstasy och 

ungdomar behandlas. 
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förespråkare för en mer tolerant narkotikapolitik återfinns. Detta 

inte minst på grund av: 

 

 Drogens koppling till den nedan diskuteraderaverörelsen där den 

tillsammans med en viss musikstil, ett visst klädmode etc. bildar en 

sammanhängande subkultur.  

 

Den syn på ecstasy som är dominerande i 1990-talsdiskursen sammanfattas 

väl i nedanstående citat:  

 
Varje tid har sin drog, 80-talets stora ”egobooster” kokainet har bytts 
ut mot socialare substanser – ”rekreationsdroger” som LSD och ecstasy 
[...] Ecstasy är 90-talsdrogen framför alla – intimt förknippad med den 
likaledes syntetiska dansmusiken house och techno [...] Det handlar 
om vanliga ungdomar med magra framtidsutsikter som försöker 
förbättra möjligheterna att komma överens – umgås med varandra 
utan stress, hämningar och bakfylla [...] Effekterna liknar i hög grad ett 
annat populärt piller: prozac. Båda preparaten syftar till att öka 
mängden serotonin i hjärnan – en naturlig signalsubstans som bland 
annat reglerar stämningsläget. Mer serotonin ger en känsla av eufori; 
tvångsföreställningar och sociala hämningar försvinner – man känner 
att man ”är sig själv”.252 

 

 

Ravekulturen 

Drogdebatten fick, som framgått av föregående avsnitt, under 1990-talet 

hela den studerade trettioårsperiodens tydligaste populärkulturella 

anknytning. Under 1996 kom nämligen det mediala genombrottet för den så 

kallade ravekulturen i Sverige. I det offentliga samtalet var kopplingen 

mellan rave och droger omedelbar. Den mediala bilden av rave var också tätt 

sammankopplad med en särskild klubb, och även om klubben i fråga 

startade året innan, var det 1996 som fenomenet uppmärksammades massivt 

i media.253 Efter ett antal razzior grundades i november 1996 en särskild 

polisinstans, den så kallade ravekommissionen, vilken hade som sitt främsta 

syfte att upptäcka och motarbeta narkotikaanvändning bland unga (Tops, 

2001). Fenomenet rave och dess koppling till droger väckte stark kritik, 

vilket kan ses i denna artikel, undertecknad av representanter för FMN & 

RNS:  

                                                             
252 EX 1997-02-14. 
253 Som synes i artikelhänvisningarna nedan förekommer dock rave i dagspressen innan 1996. 
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Fritt forum är föreningen bakom raveklubben Docklands. Föreningen 
styrs av personer med starka band till Frihetsfronten, en organisation 
med nyliberal ideologi som vill legalisera narkotika och bryta sönder 
välfärdssamhället. Nu har personerna bakom Frihetsfronten och Fritt 
Forum bestämt sig för att spräcka den narkotikapolitiska fronten i 
Sverige. Sedan länge råder i Sverige enighet om att alla ska dra mot 
samma mål: ett narkotikafritt samhälle. Ingen får använda narkotika 
som privat rusningsmedel [...] Vad ska då göras för att stoppa 
Frihetsfrontens försök att få narkotika legaliserat i Sverige? 
Omedelbart handlar det om att allmänhet och politiker måste ge de 
ansvariga myndigheterna sitt fulla stöd när de försöker förhindra 
etableringen av marknader för narkotikaförsäljning [...] Regeringen 
kan inte abdikera i en så viktig fråga som narkotikamissbruk bland 
ungdomar. Nu måste den ta initiativ, ge resurser och mobilisera 
kompetens för att dra igång en nationell motståndsrörelse bland 
ungdomen mot narkotikan. Skulle Frihetsfronten lyckas göra 
ravepartyn till ”fria zoner” för narkotikahandel och missbruk är vi 
riktigt illa ute.254 

 

I det ovanstående citatet fokuseras på kopplingen till drogliberala idéer, ett 

tema som alltså är återkommande i de här delarna av debatten: 

 
Samhället med polisen i spetsen har målats upp som den stora fienden 
medan drogliberalerna försöker få sig själva att framstå som den 
fredsälskande och kärleksspridande räddaren. Strategin är välkänd och 
välanvänd. Jag hoppas att dessa ungdomar inser att de utnyttjas av 
utomstående krafter som inte på något sätt har deras bästa för ögonen. 
De unga måste själva ta makten över sin framtid för att kunna stå emot 
de yttre påverkningar som alltid kommer att finnas. Vår roll som 
vuxna, föräldrar, politiker, myndigheter etc är att skapa 
förutsättningarna för att dagens barn och ungdomar kan få växa upp i 
ett samhälle utan droger. Vi måste stå enade i kampen mot 
användandet och legalisering av droger. Samarbetet över 
sektorsgränserna måste öka för att bilda det skyddsnät som unga 
människor behöver.255 

 

Även här är det alltså ungdomar som står i fokus för resonemangen, och de 

beskrivs då snarast som brickor i ett spel i vilket de används av drogliberaler 

för att dessa skall kunna sprida sitt budskap. Med en formulering som ”Vår 

roll som vuxna” ger man också uttryck för en känsla av samhörighet. 

Vuxenvärlden och det etablerade samhället framställs som en enhet som 

måste vara enad och tydlig i sitt avståndstagande från droger. Farhågor 

                                                             
254 AB 1996-02-23. För liknande artiklar, se t.ex. DN 1996-02-19 och SvD 1996-03-14. För mer om nämnda 

organisationers syn på rave, se Johansson (1996). 
255 SvD 1996-02-25, se även DN 1996-02-23 och AB 1996-05-11. 
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relaterade till ravefenomenet, och negativa perspektiv på kulturens yttringar 

uttrycktes alltså:  

 
Väl inne på Docklands rådde i mina ögon kaos. Det var en blanding av 
människor, de flesta mycket unga, som med tom blick och likt robotar 
rörde sig till musiken. Detta var bland det hemskaste jag upplevt.256 

 

Men inte desto mindre inrymmer 1990-talsdiskursen också en hel del 

uttryck som strävar efter att försvara ravekulturen.  

 
Rave framställs ibland i medierna som inkörsporten till tungt 
narkotikamissbruk. Men hur är det med tennisträning? Eller 
börsspekulation? Vad skulle razzior på Café Opera, Sturecompagniet 
eller nattklubben Gilda ge i form av plastpåsar med vitt innehåll som 
smusslats omkring på toaletterna? Mycket tyder på att rave bara är vår 
tids dansbaneelände. Visst finns knarket – på de mest oväntade ställen 
– och visst bör det bekämpas - Men det är inte säkert att det görs bäst 
genom att polisen stormar in på Docklands.257 
 
Som oroliga och upprörda föräldrar har vi försökt ta reda på lite mer. 
Vi har deltagit i möten och träffat andra föräldrar och personer med 
olika anknytningar till och erfarenheter av raverörselsen. Vi har besökt 
Docklands och vi blev inte skrämda. Höga ljudvolymer, intensiv dans 
och flimrande ljus är inget farligt i sig och vi kan förstå att ungdomar 
dras till denna okonventionella miljö, med en ljudnivå de inte kan ha 
hemma och där ingen bryr sig om hur de dansar. Ingen sprit och inget 
bråk utan en vänlig stämning. Det känns tryggare när man sett. Det är 
bra med kommunikation. De flesta ungdomar som går på rave 
upplever sig inte alls som representanter för den drogromantik det 
talas om. I stället känner de sig förolämpade och attackerade av den 
hetskampanj som bedrivs mot deras livs största intresse – musiken. 
Ibland vill de träffa andra och vara med i den fantastiska dansen där de 

får utlopp för all den energi de har.258 

 

Viktigt att poängtera i samband med detta är att ingenstans i materialet 

finns ett försvar av drogerna. Även de debattörer som kritiserar polisen och 

på andra sätt försvarar ravefesterna tar genomgående avstånd från narkotika 

och bruket av den. Man säger till exempel att ”[f]örekomsten av narkotika i 

ungdomsmiljöer ska bekämpas”259, ”[j]ag har under mina tio år som 

                                                             
256 SvD 1996-05-09. 
257 EX 1996-02-19, artikeln är skriven av Expressens ledarredaktion. 
258 SvD 1996-05-28, artikeln har titeln ”Våra barn är ravare men inte knarkare”. För fler artiklar där 

raverörelsen försvaras eller beskrivs i positiva ordalag, där polisingripanden kritiseras etc., se exempelvis. DN 

1993-07-16, GP 1994-01-16, EX 1996-02-20, DN 1996-02-21 (två artiklar), EX 1996-02-25, DN 1996-02-26, 

AB 1996-02-27, EX 1996-02-27, EX 1996-02-28, AB 1996-02-29, SvD 1996-03-03, AB 1996-03-22, AB 1996-

04-27 och AB 1996-05-10. 
259 AB 1996-02-29. 
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drogdebattör aldrig romantiserat droger”260, eller ”[v]i anser givetvis att 

missbruk av droger är dåligt”.261 Konsensus finns alltså omkring en negativ 

syn på droger. Skiljelinjen går mellan dem som vill förbjuda eller ”gå hårdare 

åt” fenomenet å den ena sidan och de som menar att rave är eller kan vara 

något i grunden positivt å den andra.  

 

Ett intressant stickspår i debatten om ravekulturen handlar om politikern 

Gudrun Schyman. Den dåvarande partiledaren för Vänsterpartiet besökte i 

mars 1996 Docklands, den klubb som alltså stod i fokus för en stor del av 

debatten. Detta besök uppmärksammades i media och kritiserades av 

många. I redovisningen nedan – som förvisso handlar specifikt om 

Schymans agerande − kan också några av de centrala tendenserna i det 

offentliga samtalet om droger mer allmänt vid denna tidpunkt ses.  

 

En av Schymans kritiker var den moderata politikern och före detta 

justitieministern Gun Hellsvik. I en debattartikel publicerad i Aftonbladet 

den sjätte mars 1996 gick hon till angrepp mot Schyman och skrev bland 

annat:  

 
Hade det inte varit på sin plats om Schyman ägnat en tanke åt alla 
föräldrar som är oroliga för att deras barn ska råka illa ut innan hon 
bestämde sig för att stödja Docklands? Föräldrar som blivit uppringda 
av polis eller socialarbetare fram på småtimmarna och ombetts hämta 
sina tonåringar i mer eller mindre drogat skick. Vilket stöd upplever 
dessa familjer att de får av Schyman? Även om endast få av de 
ungdomar som besöker Docklands använder droger så kan det aldrig 
bli ett argument som biter på föräldrar som bryr sig [...] Något annat 
än moralisk härdsmälta kan detta inte kallas! 

 

Formuleringen ”moralisk härdsmälta” illustrerar tydligt den moraliska 

särställning som droger har i debatten. Även om man instämmer i Hellsviks 

kritik av Schyman skulle man kunna tänka sig alternativa uttryckssätt − till 

exempel ”juridisk härsmälta” på grund av de olagligheter som begicks på 

nämnda ställe, ”solidarisk härdsmälta” med tanke på eventuella människor 

med missbruksproblem som kan ha upplevt att Schyman gav legitimitet åt 

en drogkultur etc. Fokus i framställningssättet ligger dock på den moraliska 

                                                             
260 AB 1996-03-22. 
261 AB 1996-04-27. 
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dimensionen. Schyman bemötte kritiken i samma tidning tre dagar senare, 

och menade då att:  

 
Hellsvik har själv inte besökt Docklands. Det borde hon göra. Prata 
med arrangörerna, med polisen med socialarbetarna och ungdomarna. 
Ta sig tid att diskutera med de berörda, ta  reda på läget [...] 
Narkotikaproblemet är framför allt ett socialt problem med sin 
bakgrund i hög arbetslöshet, bostadssegregation, marginalisering av 
ungdomar, kommunala nedskärningar och utslagning. Det måste lösas 
med sociala insatser. Polisen har sin roll att sköta men vi kan inte 
överlåta hela narkotikaproblemet på polisen och tro att lösningen 
ligger i kollektiv bestraffning av ungdomar.  

 

I detta citat uttrycks också en syn på drogmissbruk som blivit mindre 

tongivande under 1980- och 1990-talen, nämligen det som i kapitel 4 

diskuterades under rubriken ”symptomteorin”. Med detta menas alltså att 

drogmissbruk är en manifestation av underliggande problem, ofta sociala, 

och att bekämpningen av narkotikaproblem bör syfta till att undanröja 

dessa.262 Efter detta svar kritiserade Hellsvik återigen Schyman:  

 
 

Gudrun Schyman är i sin fulla rätt att anse att polisen agerar fel, men 
som ansvarskännande vuxen har hon ingen rätt att förvirra de unga, 
genom att sabotera för dem som anstränger sig att ge det klara 
beskedet: Vi accepterar inte knark.263  

 

Även andra kritiserade partiledaren. Lena Nyberg, socialborgarråd i 

Stockholm, uttryckte en kritik liknande Hellsviks,264 och en företrädare för 

Hassela menade att:  

 
Vänsterpartiet försöker nu att normalisera språket om missbruk samt 
tillåta ravepartyn, vilket leder till harm reduction (minska 
skadeverkningarna vid ett missbruk). Här förenas nu 
narkotikalegaliserarna och vänsterpartiet i sina yttranden; rave är 
kultur och dans. Det experimentella missbruket är 90-talets farsot med 
de nya missbruksgrupperna. Historien upprepar sig. Nu igen är det 
medelklassens och överklassens ungdomar som väljer den kortaste och 
farligaste vägen till ”lycka”. Därför är krogmiljön alltid en risk [...] 
Drogliberalernas och vänsterpartiets partnerskap är ett hot mot den 
svenska restriktiva narkotikapolitiken. Falsk propaganda ingår där 
man förnekar sammankopplingen mellan rave och droger. Detta 

                                                             
262 Se även DN 1996-03-10 för en annan artikel av Schyman, där liknande tankegångar uttrycks. I denna 

artikel tar Schyman även tydligt avstånd från tanken om liberalisering av narkotikapolitiken och säger bland 

annat att: ”Vänsterpartiet vill inte legalisera narkotika och vi vill ha en restriktiv alkoholpolitik.”  
263 AB 1996-03-12.  
264 SvD 1996-03-12.  
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självbedrägeri ska inte leda till att vi accepterar fler missbrukare i 
Sverige oavsett techno på klubbat och krogar. Är vänsterpartiets väljare 
medvetna om det framtida samhälle som deras barn riskerar att växa 
upp i?265 

 

Även denna kritik bemöttes av Schyman. I sitt svar säger hon bland annat 

att: ”Vänsterpartiet och jag själv är helt emot droger. Jag har på nära håll 

sett exempel på vad droger har för inverkan på enskilda och på familjer.”266 

Liksom i föregående artikel menar Schyman vidare att drogproblemen måste 

lösas med ”inte bara en bra narkotikapolitik utan också en god social 

välfärdspolitik”. I denna senare artikel kritiserar Schyman även polisen, som 

hon vid ett tillfälle menar har använt onödigt brutala sätt att handskas med 

besökarna på Docklands. Detta svar följdes i sin tur av en replik där 

föregående debattör skrev att:  

 
Blir nästa teoretiska förklaringsmodell (om rave) liknande de 
tongångar som gäller i Europa, dvs att detta är mänskliga rättigheter 
enligt FN-konventionerna, vilket innebär en normalisering och 
liberalisering av den svenska narkotikapolitiken? Just detta är en av 
käpphästarna när det gäller analysen av narkotikapolitiken. Detta 
försvar för ungdomars kulturyttringar är den allvarligaste kritiken jag 
har mot Gudrun Schymans agerande. Tyvärr så väljer Gudrun 
Schyman att inte besvara och förklara hur dessa kulturyttringar bör 
upphöra.267 

 

Om den påstådda polisbrutaliteten sägs vidare i samma inlägg: ”Jag anser att 

polisen gjorde rätt, och polisen bör också avväga vilka metoder som är 

lämpliga, när situationer urartar. Hellre legitimerar jag polisen än rave-

partyn, som är knarkarfester”.268 

 

Denna rad av artiklar visar tydligt hur laddad frågan om droger kommit att 

bli vid den här tidpunkten.269 Trots att den person som stod i fokus för 

kritiken vid upprepade tillfällen sade sig vara emot droger samt för en 

fortsatt restriktiv narkotikapolitik, uttrycktes en mycket hård kritik och man 

drog långtgående slutsatser om hennes eventuella samhörighet med 

människor som ville liberalisera narkotikapolitiken. Formuleringar som 

                                                             
265 GP 1996-03-16. 
266 GP 1996-03-22. 
267 GP 1996-03-30. 
268 GP 1996-03-30. 
269 För fler artiklar där Schyman kritiseras, se t.ex. DN 1996-03-03, SvD 1996-03-04 och SvD 1996-05-09. 



  1990-1999: EU, ECSTASY OCH EUFORISK DANS 

151 
 

handlade om att Schyman inte hade någon ”rätt att förvirra de unga” ger 

intrycket av debattörer, och människor generellt, i det närmaste har en 

skyldighet att dela vissa ståndpunkter och hålla med om vissa föreslagna 

lösningar.270 

 

Även här kan tendenser, liknande de tidigare diskuterade, till personifiering 

av drogdebatten ses. Schymans besök föranledde en mängd artiklar, och min 

poäng är här att oavsett hur man såg på besöket så är formuleringar som 

”det framtida samhälle som deras barn riskerar att växa upp i” apropå 

vänsterpartiets väljare illustrativt för hur allvarligt många såg på en offentlig 

persons handlande, då handlandet uppfattades som ett avsteg från den 

fastslagna narkotikapolitiken. 

 

 
Avslutande analys 

Om bärande tankar i 1970- och 1980-talens drogdebatt var att samhället 

skulle förändras respektive att samhället skulle skicka klara signaler och 

tydligt ta avstånd från droger, uttrycker drogdiskursen under 1990-talet 

snarast en strävan mot att ordningen skall bestå. Detta i bemärkelsen att 

man ska fortsätta bedriva en restriktiv narkotikapolitik. Farhågorna rörande 

en hotande liberalisering gällande synen på droger eller lättnader i 

drogpolitiken är centrala i debatten under årtiondet. Detta hot, och 

förhållningssätt till det, framträder tydligt i diskussionerna om Sveriges 

förhållande till EU, men kopplas även till användningen av preparatet 

ecstasy och till ravekulturen. Den svenska narkotikapolitiken beskrivs i dessa 

sammanhang som en framgång vilken har gjort att missbruksläget här är 

bättre än i många andra länder, och som en politik som står inför allvarliga 

och reella hot. 

 

Kritiken av den förda politiken har en tydlig anknytning till den akademiska 

världen och forskarsamhället. Under årtiondet kommer ett antal forskare till 

tals och menar sammantaget att den restriktiva politiken innebär en rad 

nackdelar. Även i denna del av debatten framträder rädslan inför en 

liberalisering, då dessa forskare − och även andra som ger uttryck för 

                                                             
270 En liknande formulering kunde ses i ett av citaten angående EU: ”Knarket är ett jätteproblem. Ingen har 

rätt att tona ner det”: EX 1993-08-03 (min kursivering). 
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liknande synsätt − av meningsmotståndare kallas för ”drogliberaler”, 

”legaliseringsanhängare” och liknande. De starka reaktioner som dessa 

kritiker framkallar kan tolkas som att drogdiskursen vid denna tidpunkt var 

ännu mer sluten än tidigare. Detta i bemärkelsen att en stark konsensus 

rådde omkring den förda politiken på narkotikaområdet, och att de som tar 

avstånd från den snabbt möter snabbt ett massivt och mobiliserat motstånd. 

En annan illustration av denna slutenhet framträder i två fall där ordet ”rätt” 

(som i ”rättighet”) används i negativ bemärkelse. Debattörer säger i dessa 

sammanhang explicit att man inte får inta vissa ståndpunkter eller synsätt. 

 

Under 1990-talet blir drogdebatten också i vissa avseenden mer 

personifierad än tidigare. Vissa individers handlande och ståndpunkter 

väcker stor uppmärksamhet, och ifrågasätts och kritiseras. Även om det även 

under de två tidigare analyserade decennierna gått att urskilja centrala 

aktörer i drogdebatten, är den ökade tyngd och betydelse som vissa 

människors handlande tillskrivs under 1990-talet iögonfallande i jämförelse. 

 

Kopplingen mellan ungdomar och droger blir under 1990-talet − om möjligt 

− ännu starkare än tidigare. Den typiske individ som drogdiskursen 

konstruerar är, liksom under 1980-talet, en ung människa som skall hindras 

från att använda droger. Denna fokusering är kanske tydligast i 

skildringarna av ecstasy och ravekulturen, men ungdomar är ett ständigt 

återkommande tema även på andra håll. Detta exempelvis i anslutning till 

EU-frågor. Detta kan exemplifieras av uttalanden som ”Men vilka signaler 

ger samhället till unga människor när man säger att vi inte längre kan 

bekämpa narkotikan?”,271 eller när statsministern tillsammans med två 

andra ministrar menar att ”[vi inte kan] acceptera att unga människor i vårt 

land hänvisas till ett missbrukarliv som vi inte ett ögonblick skulle gå med på 

om det gällde våra egna barn eller barnbarn”.272 Kanske skulle man kunna 

säga att kopplingen mellan droger och ungdomar framställs som  självklart 

på ett annat sätt under 1990-talet, det behöver under detta årtionde inte 

längre förklaras eller motiveras. 

 

                                                             
271 AB 1995-02-14. 
272 DN 1995-06-26. 
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Den populärkulturella diskurs som aktualiseras i och med ravekulturens 

inträde i drogdebatten är kanske mest intressant därför att den ger uttryck 

för ett sådant starkt försvar för rörelsen. Även om kritik förekommer på flera 

olika plan − mot de förmodade ravearrangörerna, mot den koppling som 

man menade fanns till liberaliseringsidéer etc. − så uttrycks i materialet 

också ett starkt motstånd mot denna kritik. Föräldrar, journalister och andra 

aktörer tog fenomenet i försvar och menade bland annat att narkotika för-

modligen förekommer även i mer etablerade kretsar. Droger och 

droganvändning försvaras dock aldrig.  

 

När det gäller vilka aktörer som kom till tals inom ramen för drogdebatten 

under 1990-talet återfinns politiker i en ännu större grad än tidigare. 

Artiklar signerade av såväl statsministrar som statsråd återfinns i materialet, 

men organisationerna FMN och RNS vilka diskuterades särskilt i kapitel 5, 

fortsätter vara tongivande. Den i tilltagande grad viktiga roll som 

ungdomstematiken kom att spela innebar också att föräldrar och  olika typer 

av ungdomsarbetare tog mer plats i debatten än tidigare. 

 

När det gäller språkbruket i 1990-talet drogdiskurs kan man konstatera att 

uttryckssätt som understryker drogfrågans akuta och allvarliga karaktär är 

fortsatt centrala under även detta årtionde. Om möjligt accentueras detta nu 

ännu mer, och till sin form kan accentueringen förstås i termer av John B. 

Thompsons diskussion av de ideologiskt präglade symboliska 

framställningssätt som han kallar för ”rationalization” och ”universalization” 

(Thompson, 1990, s. 61). Rationaliseringsstrategin åsyftar situationer då 

avsändaren av ett medierat uttryck – genom ordval och 

argumentationsstrategi – konstruerar en orsakskedja som tvingande och av 

naturen given. Man skriver exempelvis om hur ”[a]tt legalisera är att 

kapitulera, och det är oacceptabelt”,273 att ”[s]enare års vetenskapliga rön om 

farorna med hasch [...] måste leda till straffskärpningar”274 och att ”illegala 

narkotiska preparat kan inte och ska inte accepteras i samhället”.275 

Thompsons poäng är att även om det kan vara rimligt att instämma i de 

åsikter som uttalas, så finns på den rent filosofiska eller språkliga nivån inga 

samband som är så självklara som talaren vill göra gällande. Exempelvis 

                                                             
273 iDAG 1990-02-26.. 
274 DN 1993-03-18. 
275 DN 1998-06-21. 



KAPITEL 6 

154 
 

skulle man enligt detta perspektiv kunna säga att det inte är av naturen givet 

att legalisering är liktydigt med kapitulation. Vissa skulle förstås mena att 

det var liktydligt med något positivt, och andra att det var liktydigt med 

något negativt men kanske inte just med ”kapitulation”. Likaledes kan det 

finnas många möjliga synsätt på vad ”senare års vetenskapliga rön” bör leda 

till, men debattörens retorik verkar för att framställa en av dessa 

konsekvenser som självklar och oundviklig. 

 

Universaliseringsstrategin handlar om den typ av maktimpregnerat 

språkbruk som leder till att ”institutionella arrangemang” – som Thompson 

kallar det – vilka gynnar vissa grupper i samhället framställs som om de vore 

allmängiltiga och omfattade av alla. Det handlar med andra ord om den 

symboliska konstruktionen av konsensus. Sådana uttryckssätt kan 

exemplifieras med hjälp av citat som ”Varför vågar man inte låta debatten 

om den svenska narkotikapolitiken löpa fritt?”, 276 ”Hur skall vi annars 

kunna bygga vidare på nuvarande politik?”277 eller formuleringarna om att 

”[i]ngen har rätt att tona ner [drogproblemen]”278 och att Schyman saknar 

”rätt att förvirra de unga”.279 På ett sätt liknande det ovan beskrivna skulle 

dessa yttranden kunna problematiseras med utgångspunkt i Thompsons 

perspektiv. Uttryckssätten verkar för att konstruera frågan om 

narkotikapolitiken som frågan som att ”våga” driva en restriktiv politik, inte 

som frågan om den restriktiva politikens vara eller inte vara. De framställer 

det som något självskrivet att man faktiskt ska bygga vidare på den 

nuvarande politiken, och som att ingen har ”rätten” att ifrågasätta detta”. 

 

                                                             
276 Arbt 1998-07-16. 
277 SDS 1998-01-08.  
278 EX 1993-08-03.  
279 AB 1996-03-12.  
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7. Avslutande diskussion 
 

The analysis of discourse […] is the domain of ’statements’ – 
that is, of texts, and of utterances as constituent elements of 
texts. But that does not mean a concern with detailed analysis of 
texts – the concern is more a matter of discerning the rules 
which ’govern’ bodies of texts and utterances (Fairclough, 2003, 
s. 123). 

 

I detta avhandlingens sista kapitel är målet att i summerande termer 

diskutera resultaten av de olika empiriska kapitlen. Precis som 

Fairclough skriver i det ovanstående citatet, är ambitionen nu att 

försöka blottlägga de olika mönster som har format drogdiskursen 

under den studerade tidsperioden. När det gäller de tre olika 

frågedimensioner som introducerades i avhandlingens inledande delar 

bör det understrykas att det är den första och bredaste av dessa – som 

handlar om ”drogdebattens uppbyggnad” − vilken i huvudsak bildar 

grund för detta avslutande diskussionskapitel.  

 

När det gäller de två andra frågedimensionerna underströks redan 

inledningsvis att de är av sekundär betydelse för avhandlingens 

slutsatser.  Inte desto mindre är de av betydelse för den totala 

inramningen av drogdiskursen från 1970- 1999. Frågor som rör 

dimensionerna ”drogdebattens aktörer” och ”drogdebattens 

språkbruk” har därför hanterats systematiskt i de avslutande 

analysavsnitten inom ramen för varje enskilt empiriskt kapitel. 

Slutsatserna från de delarna av analysen är att såväl galleriet av 

aktörer som den språkliga repertoaren genomgående återspeglar de 

resultat som funnits rörande debattens uppbyggnad i stort. Med 

avbrott för ett fokus på specialiserade intresseorganisationer under 

1980-talet och med undantag för den större roll som föräldra-

perspektivet spelade i delar av 1990-talsdebatten, har drogdiskursen 

genomgående präglats av en bred mobilisering av politiker, läkare, 

åklagare och andra ”tunga” aktörer. Vidare, när det gäller språkbruket, 

karaktäriseras retoriken i drogdebatten i stor utsträckning av sådana 

”laddade” uttryckssätt som vid ett flertal tillfällen låtit sig beskrivas i 

termer av Thompsons (1990) ideologiteori. 
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Jag kommer i det följande att ta upp de generella, och för 

avhandlingens vidkommande mest intressanta, frågorna som rör hur 

drogdiskursen konstituerats under de tre decennierna. Målet är att ge 

en bild av vilka ståndpunkter, aktörer, uttryckssätt, aktuella teman 

och nyckelfrågor som bidragit till att debatten har sett ut som den har 

gjort. I anslutning till detta kommer jag inledningsvis att fokusera 

diskussionen på fyra dimensioner: Hur ”drogfrågan” i allmän mening 

konstrueras och angrips, vilka hotbilder som man identifierar och 

förhåller sig till, vilken bild av den typiske narkomanen (och, i 

anslutning till detta, vilken människosyn mer allmänt) som uttrycks 

samt slutligen – och även det relaterat till det föregående – vilka 

åtgärder och handlingsstrategier som föreslås och debatteras.  

 

Drogdebattens diskursiva sammanhang 

Fairclough menar att ett sätt att analysera en diskurs är att se vilka 

olika andra diskurser som finns kring omkring den, och hur den 

relaterar till dessa:  

 
[D]iscourses […] can themselves be seen as combinations of 
other discourses articulated together in particular ways. This is 
how new discourses emerge – through combining existing 
discourses together in particular ways (Fairclough, 2003, ss. 
126-127). 

 

På ett likartat sätt framgår det av analyserna i de tre empiriska 

kapitlen att drogdiskursen många gånger relaterar till, och bygger på 

andra diskurser – det vill säga på ståndpunkter och polemiker som är 

relaterade till andra ämnen eller sektorer i samhället. Ibland anlitas 

exempelvis argument från medicinsk diskurs, ibland från olika former 

av politiska diskurser (radikal vänster, EU-frågan etc.), ibland från 

mer tidlösa perspektiv på ungdomskultur, och så vidare. Formu-

leringen av narkotikaproblemet under de studerade decennierna har i 

detta avseende genomgått en rad olika förändringar. En tematisk 

sammanställning återges i figur 1 nedan. 
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Figur 1. Huvuddrag i drogdebatten 1970 – 1999 

 

 Drogfrågan Hotbilder Narkomanen Åtgärder 

1970-talet 
Stark samsyn om att 

droger är ett stort sam-

hällsproblem. 

 

Ett påstått 
felaktigt och 
bristfälligt 
samhällssystem. 
 

Offerperspektiv. 
Socialt utslagen och 
marginaliserad individ 
som behöver hjälp. 
Dock ingen konsensus 
om vilken typ av hjälp. 
 

Förändra 
samhället 
fundamentalt. 
Dock ingen 
konsensus om hur. 

1980-talet 
Allt starkare samsyn. 
Droger är ett stort 
socialt problem som 
kan bli värre om inte  
insatser sätts in. 
(Särskilt fokus på 
droger som ett  
familje- och 
anhörigproblem). 
 

”Fel signaler” och 
liberalisering. 

Mindre fokus på 
orsakerna. Måste 
rehabiliteras. 
Irrationell (ung) 
person som inte vet 
sitt eget bästa 

Repressivitet. 
Totalt avstånds-
tagande från 
narkotikan och 
dess användare. 
Starkare och 
tydligare tendens 
mot ”hårdare 
tag”, tvångsåt-
gärder etc. 
 

1990-talet 
Fortsatt stark samsyn  
och uppslutning 
omkring den restriktiva 
politiken. Men också 
en tilltagande kritik 
mot denna. (I vissa 
avseenden en personi-
fiering av debatten). 
 

Liberalisering. 
Tydligt kopplat till 
EU-frågan. 

Ungdomar. 
Förstärkning av 
tendenser från 1980-
talet. 

Fortsätta bedriva 
en restriktiv 
narkotikapolitik. 
Kraftfullt 
motarbeta 
tendenser mot 
liberalisering. 

 

Under 1970-talet är det tongivande uttrycket i relation till drogfrågan 

präglat av en tidstypisk samhällskritisk diskurs. Samhället, eller 

samhällssystemet, skildras i detta sammanhang som varande mer eller 

mindre felaktigt och i behov av olika former av förändring. Vidare 

även en mer specifikt antikapitalistisk diskurs, som är särskilt 

framträdande i diskussionen om bensodiazepiner. I framställningen 

av den typiske narkomanen under 1970-talet anspelar man ofta på en 

solidaritetsdiskurs, inom vilken droganvändaren anses behöva hjälp 

eller stöd. Narkomanen som offer är en återkommande tanke, under 

tidsperioden. 

 

Under 1980-talet däremot kommer drogdebatten alltmer att baseras 

på positioner och argument med stark anknytning till såväl en polisiär 

som en  juridisk diskurs. Detta framträder med särskild tydlighet i en 

av de nyckelfrågor som debatterades under årtiondet, nämligen 

kriminaliseringen av eget bruk. Men krav på en ökad grad av 
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repressivitet riktad mot droganvändare är något som också mer 

allmänt kännetecknar debatten under hela årtiondet. En annan tydlig 

tendens under 1980-talet är att drogdiskursen från och med detta 

årtiondes början alltmer kommer att relatera till en ungdoms- eller 

fostransdiskurs. Den typiske narkomanen konstrueras nu inte som en 

socialt marginaliserad individ, utan i stället som en ung människa som 

skall förhindras att använda droger. Detta skifte av fokus kan tydligt 

iakttas på flera olika nivåer i debatten. Dels i diskussioner om 

narkotikaproblemets omfattning och vad som bör göras, dels kopplat 

till specifika frågor som exempelvis kriminaliseringen av eget bruk, 

där ett tydligt avståndstagande från droger argumenteras fram som ett 

det mest överordnade målet . En annan diskurs som blir mer 

tongivande under detta decennium är ett slags familje- eller 

anhörigdiskurs som hänger samman med att organisationerna FMN 

och RNS blir centrala aktörer i debatten. Förespråkare för dessa 

organisationer nämner ofta sin utgångspunkt som drabbade anhöriga/ 

familjemedlemmar, och menar att denna situation innebär en viss 

kunskap om och förståelse för narkotikaproblem, kunskap som 

beslutsfattare och andra bör ta till vara på. 

 

Slutligen innebär 1990-talet i flera betydande avseenden en 

förstärkning av tendenser som tagit form under 1980-talet, samtidigt 

som debatten också kom att anknyta till några ytterligare diskurser. 

Ungdomsdiskursens närvaro i drogdebatten blir ännu tydligare – och 

nu också i en utvidgad mening där det handlar mer om ungdoms- och 

populärkulturella aspekter än bara själva fostransfrågan. Kanske 

skulle man kunna säga att ungdomar på ett mer ”självklart” sätt är det 

som drogdebatten centrerar sig omkring under detta årtionde. I 

samband med den uppmärksamhet som riktades mot ravekulturen 

och mot den relaterade användningen av ecstasy blir kopplingen till 

den tidigare nämnda populärkulturella diskursen som allra tydligast.  

 

Det mest kännetecknande för drogdebatten under 1990-talet är dock 

uppmärksammandet av och relaterandet till ett hot om − och en stark 

mobilisering inför − en potentiell liberalisering av den svenska 
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narkotikapolitiken. I diskussionerna om detta framträder en nationell 

diskurs, eller om man så vill, en diskurs om ”svenskhet”. Inflytelserika 

röster – från både politiska partier och olika folkrörelser − arbetar 

under årtiondet förhållandevis intensivt för att konstruera och 

uttrycka en känsla av bred konsensus omkring ”det svenska” och den 

svenska drogpolitiken. Detta svenska beskrivs i termer av något som 

måste försvaras från yttre hot. Avslutningsvis kan nämnas den 

tendens till personifiering av drogdebatten som under 1990-talet 

illustrerar att en diskurs om personligt ansvar – en form av moralisk 

diskurs − blivit allt tydligare mot slutet av den studerade tidsperioden 

som helhet. 

 

Alla dessa olika artikulationer (Fairclough, 2003, s. 127; Laclau & 

Mouffe, 1985, s. 113) av narkotikaproblemet − alla de olika diskurser 

som förs samman med olika effekter i drogdebatten − kan också bilda 

utgångspunkt för en förståelse av den inkongruens som kan noteras på 

vissa ställen i debatten. Som ett exempel kan vi återvända till en av de 

nyckelfrågor som togs upp i kapitel 5, den som handlade om 

sprutbyten, och två av de citat som återgavs där:  

 
Det är både cyniskt och kortsiktigt att inte vilja tillåta 
narkomanerna att på ett medicinskt kontrollerat sätt söka det 
skydd som rena sprutor kan innebära. Smittskyddslagen kräver 
att en HIV-smittad narkoman inte får smitta någon annan. Då 
blir han föremål för rättsliga åtgärder. Samtidigt förbjuder 
samhället honom att få tillgång till rena verktyg. Detta är den 
verkligt stora och farliga inkonsekvensen i samhällets beteende 
just nu.280 
 
Frisläppande av sprutorna kommer av stora grupper att tolkas 
som grönt ljus för injektionsmissbruk och därmed förhöjda 
riskbeteenden för HIV […] Fria sprutor är det första steget mot 
en uppluckring av vår restriktiva politik. Vilka blir 
konsekvenserna? Vilket budskap kommer det att ge?281 

 

I det första citatet menar alltså en förespråkare för sprutbyten att 

detta är en bra metod, därför att den förhindrar spridningen av HIV. 

                                                             
280 SDS 1989-01-19. 
281 AB 1988-11-21. 
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Formuleringen ”ett medicinskt kontrollerat sätt” illustrerar poängen. 

Det vill säga att narkotikaproblemet, genom sprutbytesdebatten, här 

formuleras som ett medicinskt problem. Ett problem som kan 

behandlas inom den medicinska praktiken, av läkare och sjukvårds-

personal. I det andra citatet återfinns inte detta synsätt alls. Man 

anlitar inte den medicinska diskursen i sin argumentation. Här 

motsätter man sig istället sprutbyten utifrån ett symboliskt eller 

moraliskt perspektiv. De negativa effekterna av sprutbyten menas här 

vara att metoden kommer att uppfattas som att samhället accepterar 

narkotikamissbruk, vilket i sin tur kan medföra en ökning av 

droganvändningen och relaterade problem. Man kan också anta att 

debattörerna talar om två olika grupper av människor. Medan 

förespråkaren fokuserar på de missbrukare som injicerar och med 

sprutbyten kan få ett drägligare liv med mindre risk för smittspridning 

− vilket är helt i linje med ett medicinskt synsätt – avser motståndaren 

däremot förmodligen människor (främst ungdomar) som inte har ett 

etablerat missbruk. Tendenser liknande dessa kan också ses i 

metadonfrågan. 

 

Utvecklingstendenser: Repressivitet, koncentration 

och ungdomsfokus 

 
Discourses not only represent the world as it is (or rather is seen 
to be), they are also projective, imaginaries, representing 
possible worlds which are different from the actual world, and 
tied in to projects to change the world in particular directions 
(Fairclough, 2003, s. 124). 

 

Vad Fairclough menar med formulering ovan är alltså att diskurser 

inte bara utgör förslag på hur världen och verkligheten ska uppfattas, 

när det gäller olika frågor, utan att de också kan vara delar av projekt 

som handlar om att förändra världen och verkligheten i bestämda 

riktningar. När det gäller mina resultat är det möjligt att identifiera 

två sådana förändringsprojekt under de studerade decennierna. För 

det första ett projekt som visar på en förskjutning mot mer repressiva 

förhållningssätt gentemot droger och droganvändare. Detta är ett 
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mönster som har illustrerats och exemplifierats på ett flertal ställen i 

kapitel 5 och 6.  

 

För det andra att drogdebatten har koncentrerats. Som nämndes i 

kapitel 4 pågick under 1970-talet en förhållandevis omfattande debatt 

om narkotikamissbrukets orsaker, i vilken en rad olika synsätt 

uttrycktes. Som framgått var emellertid inte debatten alls lika 

mångfacetterad och omfattande under de två därpå följande 

årtiondena. Något som man skulle kunna spekulera om när det gäller 

detta är huruvida droger som företeelse under 1970-talet fortfarande – 

i vissa betydande avseenden – uppfattades som ett relativt nytt 

fenomen. I det exemplifierande resultat som inledde kapitel 4 sades ju 

exempelvis att ”narkomanvården […] fortfarande befinner sig på 

upptäckar- och uppfinnarstadiet”,282 och frågan är hur mycket detta 

gällde även för drogdebatten som sådan. Det stora antal artiklar som 

publicerades vissa år skulle också kunna användas som en indikation 

på att så var fallet. Men drogfrågan har trots allt en mycket lång 

historia (jfr kapitel 1). Vidare handlade också mycket av 1970-talets 

debatt om förhållandevis specifika och tidstypiska frågeställningar – 

snarare än om en allmän förundran inför droger som sådana. 

Följaktligen kan man nog med relativt stor säkerhet påstå att 

utvecklingen från 1970-talets diversifierade debatt till 1990-talets mer 

enkelspåriga sådana representerar något mer än faktumet att droger 

kommit att bli ett alltmer känt fenomen. 

 

Under 1980- och 1990-talen hamnar orsaksfrågorna i marginalen, 

medan ett större fokus istället läggs på hur droger ska motarbetas och 

hur missbrukare ska åtgärdas eller hjälpas. Som jag också visat (jfr 

även figur 1) finns det under 1980- och 1990-talen en rörelse mot en 

allt starkare konsensus omkring den förda narkotikapolitiken. I alla 

fall som det hela framträder genom yttranden i den offentliga 

debatten. Argument om att samhället måste visa en ”enad front”, och 

liknande, i drogfrågan blir centrala. Detta illustreras inte minst i 

                                                             
282 DN 1972-05-07. 
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relation till de vårdfrågor som tagits upp, i frågan om 

kriminaliseringen av eget bruk och i diskussionerna om Sveriges 

relation till EU. En av de allra mest tydliga tendenserna i materialet är 

alltså att man under 1970-talet såg allvarligt på bruk av narkotika, och 

att detta förhållningssätt skärptes under 1980- och 1990-talen.  

 

När det gäller bilden av den typiske narkomanen i drogdebatten från 

1970-1999 är alltså en uppenbar tendens en förskjutning från ett 

solidariskt och allmänt samhällskritiskt offerperspektiv mot ett allt 

tydligare fokus på ungdomar och ungdomskultur. Faktumet att 

studien når sin kronologiska slutpunkt just i samband med den 

intensiva ravedebatten kan eventuellt bidra till att förstärka intrycket 

av att fokuset på unga ökar så markant under trettioårsperioden. Men 

trots detta kan diskussionerna under 1990-talet, och kanske också 

tendensen att tillmäta ravefrågan så stor vikt, sättas i relation till en 

gradvis accentuering av unga i relation till droger som tar sin början 

redan i 1980-talets debatt. 
 

Att drogdiskursen kommit att centrera alltmer omkring ungdomar och 

att både drogdebatten och den konkreta drogpolitiken har blivit mer 

repressiva bör nog ses som två sammanhängande fenomen. Inte för 

att ungdomar generellt bestraffas hårdare än andra grupper i 

samhället, men ungdomar och talet om dem aktualiserar mer generellt 

teman som hot, kontroll, och att något måste göras. Sociologen Erik 

Höjdestrand säger i sin diskussion om videovåld:  

 
Konsten att sätta ungdomar på plats har en rik tradition av det 
enkla skälet att ungdomen i sig är en problematisk kategori. 
Åtminstone sedan den konstituerades som relativt självständig 
och inte bara en förberedelseperiod har den utgjort en källa till 
oro och bekymmer. Ungdomen har i allmänhet varit sämre än 
förr, bångstyrig och i behov av ledning och förmaning […] 
Strävan att disciplinera ungdomen kan alltså ses som en omsorg 
om kulturella gränser. Till skillnad från barn har ungdomar en 
tendens att trotsa och utmana den mening de tillskrives, vilket 
gör dem till återkommande objekt för kontroll och begreppslig 
korrektion. Det finns alltid ett intresse av att disciplinera dem 
(Höjdestrand, 1997, s. 203). 
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Detta är också i linje med Lindgrens (2002) tanke om att medierade 

bilder av ungdomskultur ofta används inom debatter som i huvudsak 

handlar om något annat än ungdomsfrågor, just på grund av 

ungdomskategorins retoriska symbolkraft.  

 

I drogdiskursen blir ungdomarna och drogerna sammankopplade på 

olika sätt. I till exempel skildringarna av rave framställs 

droganvändande ungdomar som ett hot − mot sin egen hälsa, mot 

narkotikapolitiken, mot den sociala ordningen och så vidare. Den 

allmänna tendensen är dock inte att ungdomar som använder droger 

konstrueras som ett hot mot samhället, utan snarare att drogerna är 

ett hot mot ungdomen. Under 1980- och 1990-talen blir formuleringar 

av typen ”Vad kommer hända med ungdomarna om…?” allt oftare 

förekommande. Detta illustrerar närvaron av ett förutsägelseelement i 

diskursen. Något som är karaktäristiskt för starkt moraliskt präglade 

mediedebatter där ungdomsbilder mobiliseras. 

 
As a result of the prediction element […] the deviance was not 
only magnified, but seen as certain to recur and, moreover, 
likely to get worse. The tone of some opinion statements was 
that of Old Testament prophets prediciting certain doom and 
then following with exhortations about what could be done to 
avert the doom (Cohen, 1972, s. 53). 

 

Formuleringen av narkotikaproblemet som ett ungdomsproblem kan 

kanske också förklara den i drogdebatten utbredda bristen på 

förståelse inför den tanke om att människor bör få bestämma över 

sina egna liv så långt som möjligt vilken uttrycktes av vissa 

oppositionella debattörer. Två exempel kan nämnas här. För det första 

att det i tvångsvårdsdebatten (1970-talet, kapitel 4) inte förekom 

något direkt motargument till förespråkarnas ståndpunkt att 

samhället har rätt att sätta sig över individen och omhänderta denne 

mot sin vilja. För det andra de reaktioner som en debattör i frågan om 

kriminalisering av eget bruk (1980-talet, kapitel 5) väckte när denne 

menade att narkotikaanvändning är ett beteende som riktas mot den 

egna personen, och därför inte bör straffbeläggas. Som nämndes i 
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kapitel 5 väckte detta sätt att resonera kritik även från andra 

motståndare till kriminaliseringen. 

 

Goda fiender och folkdjävlar 

Vid ett antal tillfällen i den här avhandlingen har jag refererat till såväl 

Bruuns och Christies (1985) bok om Den goda fienden som till Cohens 

(1972) bok om ”folkdjävlar och moralpaniker”. Med ”en god fiende” 

kan avses en slags hotbild som används i ställföreträdande syfte. I 

stället för, eller för att dölja, andra former av sociala problem eller 

motsättningar. På ett liknande sätt är ”folkdjävlarna” grupper av 

individer som används symboliskt och i avskräckande syften. Cohen 

skriver: 

 
In the gallery of types that society erects to show its members 
which roles should be avoided and which should be emulated, 
these [deviant] groups have occupied a constant position as folk 
devils: visible reminders of what we should not be. The 
identities of such social types are public property and they 
[often symbolize] social change (Cohen, 1972, s. 10). 

 

Som ett av de främsta resultaten av mina analyser framträder insikten 

om att drogdebatten – bortom specifika kontexter, sakfrågor och 

argument – också fyller en vidare symbolisk funktion. I den svenska 

medierade drogdebatten under 1970-, 1980- och 1990-talen har 

definitionsmönster av just det ovan beskrivna slaget ofta varit i arbete.  

Med andra ord: Droger har fått agera ”goda fiender”, det vill säga 

allmänt gångbara hotbilder, och deras användare har fungerat som 

”folkdjävlar” – påminnelser om vad vi inte bör vara.  

 

Även om förhållningssättet till droger och de människor som 

använder dem genomgått förvandlingar, så är en förutsättning för 

drogdebatten under hela den studerade tidsperioden att narkotika och 

narkotikabruk aldrig varit en accepterad del av samhället. En tydlig 

gränsdragning har alltid funnits, där narkomaner utdefinierats från 

samhällsgemenskapen. Under 1970-talet var den dominerande 

strategin för att handskas med deras olyckliga position dels att 

förändra samhället, och på så sätt undanröja förutsättningarna för 
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drogmissbruk, dels att visa solidaritet med och återföra missbrukare 

till samhällsgemenskapen. Denna strategi kom alltså under de senare 

decennierna alltmer att överskuggas av tankar om att markera och ta 

avstånd från drogerna.  

 

Forskaren Dolf Tops (2001) menar att narkotikaproblemet sedan det 

uppmärksammades i stor skala ofta framställts som en fara − en 

epidemi som hotar att drabba oss och ödelägga delar av samhället. 

Detta är en analogi som också återfinns hos Cohen (1972, ss. 51-53), 

som går så långt som att dra paralleller mellan moralpaniker och 

reaktioner på naturkatastrofer. En trend i svensk narkotikadebatt och 

politik har också varit att placera orsaken till problemet utanför 

Sverige, en farsot som drabbar oss utifrån: 

 
When Sweden determined its policy, drugs were depicted as an 
external threat to the nation and their very existence as the root 
of the problem. The image of all good forces joining in the 
struggle against the bad forces (whatever those may be) had to 
be kept together against the intruder. The raison d’être for this 
project can be derived from the history of Sweden as a 
homogenous society with a strong national identity. Subcultures 
in Sweden are also welcome to participate in policy networks, 
but not in all issues. The drug problem is a telling example of a 
field in which the target group for governmental actions is 
excluded from the policy domain (Tops, 2001, s. 207). 

 

Ett sätt att tolka detta totala avståndstagande från droger är att söka 

dess grund i den historiska roll nykterhetsrörelsen och dess ideologi 

spelat i Sverige. Den dominerande synen på droger som vuxit fram där 

är att all användning av droger är fel och måste motarbetas. Denna 

princip var tidigare ett viktigt krav i vissa gruppers kamp för ett 

alkoholfritt samhälle, och narkotikapolitiken drivs idag i stor 

utsträckning med samma hållning (Lenke & Olsson, 2003, s. 59ff).  Ett 

totalförbud mot narkotika har som jag visat i de empiriska kapitlen 

drivits av organisationer som Riksförbundet för ett narkotikafritt 

samhälle, Föräldraföreningen mot narkotika och Hasselarörelsen. 

Dessa intresseorganisationer har aktivt arbetat för att påverka 

narkotikapolitiken och utmana den dominanta ställning som läkare 

och den medicinska professionen tidigare hade inom drogområdet 
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(Lenke & Olsson, 2000, ss. 147-148). Deras syn – vilket är en något 

vansklig formulering då även många andra delar denna åsikt − på 

droger och drogproblem har fått en stor genomslagskraft, och den 

politik som bedrivs på narkotikaområdet är i många avseenden den 

som dessa organisationer propagerat för. 

 

Drogdebatten som gränssättningskris 

Klara likheter kan också ses mellan kampen mot alkohol och arbetet 

mot narkotika. Nykterhetsrörelserna i Sverige, Norge och Finland 

valde att försöka stoppa konsumtionen av all sorts alkohol. Där man i 

länder som Frankrike, Holland och Danmark betonade spritens 

farlighet, men inte såg lika allvarligt på öl och vin, var synen i de 

övriga nordiska länderna att alla alkoholhaltiga drycker var lika 

förkastliga. Ölet var kanske till och med ännu farligare, då det kunde 

fungera som ett första steg, det vill säga som en inkörsport till 

missbruk. Under viss tid har därför starköl varit förbjudet i till 

exempel Island och Sverige, samtidigt som sprit varit tillåtet. Vissa 

europeiska länder har på liknande sätt haft en tillåtande attityd till 

cannabis, medan man hävdat att de så kallade tyngre drogerna, som 

heroin och kokain, skall motarbetas. Detta synsätt har inte fått något 

genomslag i Sverige, där ett av argumenten mot cannabis varit att det 

är just en inkörsport till gravt missbruk.  

 

De nordiska, mer fundamentalistiska nykterhetsrörelserna gällande 

både sprit och narkotika, har också haft ett större folkligt genomslag, 

och varit mer av massrörelser än de kontinentala (Lenke & Olsson, 

1998, s. 99). Den fundamentalistiska och radikala grenen av 

nykterhetsrörelsen och synen på total sprit- eller drogfrihet bygger på 

värderingar omkring vad som utgör ett socialt problem. I stället för att 

försöka begränsa eller motverka till exempel våld och medicinska 

skador till följd av alkoholkonsumtion, mäts framgången i termer av 

antal konsumenter och total konsumtion av alkohol. Det finns alltså 

inget bra måttligt eller ”lagomt” sätt att dricka, ett resonemang som 

går att se tydligt även inom drogområdet (Lenke, 1991, s. 39ff).  
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För arbetarrörelsen innebar det bland annat att man kämpade både 

mot arbetsgivarna och bättre villkor för arbetarna, men även mot 

medlemmar i den egna klassen som inte levde rättrådigt 

(Ambjörnsson, 1988, ss. 71-83, 252-269). Att inte vara påverkad av 

sprit har därför en varit en viktig del av att vara en moralisk människa, 

en god medborgare. Detta ideal, som också innefattar egenskaper som 

disciplin, renlighet och självkontroll, har av vissa tolkats som 

sammanhängande med framväxten av det moderna Sverige. I ett 

modernt och rationellt samhälle finns ingen plats för droger, och den 

nykterhetskultur som växte fram under början av 1900-talets kan ses 

som en aspekt av folkhemsbygget (Frykman & Löfgren, 1985, ss. 54-

64; Hilte, 1990, s. 174).  

 

Alkoholen har, trots de problem den förknippas med, blivit en 

kulturellt accepterad drog, där ritualer och traditioner som anses 

rumsrena och sofistikerade har etablerats. Detta har inte skett när det 

gäller andra droger, och förespråkandet eller användandet av dem 

fungerar därför symboliskt som ett tydligt avståndstagande från 

samhällets värderingar (Lalander, 2001, s. 17ff).  

 

Andra forskare har menat att narkotika i det svenska samhället ses 

som någonting grundläggande fel, ett större hot än alkoholen, bland 

annat därför att det saknas traditioner för hur man kan handskas med 

den. Drogerna har blivit ett slags symbol för det okända, och 

avståndstagandet från dem något att enas kring (Goldberg, 2000, ss. 

18-19). 

 

Vid sidan av denna mer historiskt kontextualiserande förklaring om 

nykterhetsrörelsers roll, kan man emellertid också se en annan 

förklaring till många av studiens resultat. Nämligen en förklaring som 

är relaterad till den diskursiva roll som drogerna spelar som symbol 

för det okända (jfr den tidigare diskussionen om drogerna som god 

fiende och droganvändare som folkdjävlar). Kopplingen till detta har 

också att göra med en av de övergripande frågor − centrala för kritisk 

diskursanalys enligt Fairclough – som diskuterades i kapitel 2. Detta 
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är frågan om huruvida den sociala ordning i vilken diskursen ingår 

kan sägas ”behöva” problemet i fråga. Den här frågan handlar med 

andra ord om huruvida drogproblemet är något som behövs för att 

upprätthålla social ordning. 

 

Det tycks onekligen i många avseenden förhålla sig på det sättet. Detta 

dock inte bemärkelsen att drogfrågan inte inrymmer någon förändring 

under den studerade tidsperioden – och att argument kopplade till 

droger används för att bevara status quo i samhället. Snarare 

framträder drogfrågan som en moralisk fråga av sådan karaktär som 

innebär att den kan anlitas och åberopas i många andra samhälleliga 

debatter och diskussioner. Likt exempelvis ungdomsfrågan (Boëthius, 

1995; Lindgren, 2002) eller frågor om brottslighet (Ferrell & Sanders, 

1995; Hall, Critcher, Jefferson, Clarke, & Roberts, 1978; Wykes, 2001) 

är drogfrågan en fråga som är ständigt närvarande i offentligheten, 

och genom vilken social förändring förhandlas och medieras. 

 

Detta illustreras för det första av att drogdiskursen genomsyras av en 

lång rad exempel på sådana definitionsprocesser som i Thompsons – i 

denna avhandling vid en rad tillfällen refererade – ideologiteori kallas 

för ”symbolization of unity” och ”expurgation of the other” 

(Thompson, 1990, ss. 64-65). Den förstnämnda typen av symboliska 

konstruktioner handlar enligt Thompson om: 

 
[…] the construction of symbols of unity, of collective identity 
and identification, which are diffused throughout a group or 
plurality of groups. […] [S]ymbolization of unity may be 
interwoven with the process of narrativization, as symbols of 
unity may be an integral part of a narrative of origins which 
recounts a shared history and projects a collective fate 
(Thompson, 1990, s. 64). 

 

 Medan den andra handlar om: 

 
[…] the construction of an enemy, either within or without, 
which is portrayed as evil, harmful and threatening and which 
individuals are called upon collectively to resist or expurgate. 
This strategy often overlaps with strategies oriented towards 
unification, since the enemy is treated as a challenge or threat, 
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in the face of which individuals must unite (Thompson, 1990, s. 
65). 

 

Dessa processer av kunskapsproduktion − som alltså i stor 

utsträckning utgör två sidor av ett och samma mynt − framträder 

särskilt tydligt i den diskurs om ”svenskhet”, och i den moraliska 

diskursen om uppslutningen kring den svenska narkotikapolitiken, 

som diskuterats tidigare i detta kapitel. I relation till globalisering, 

EU-anpassning, ungdomskultur och liberaliseringstendenser har 

drogfrågan historiskt omväxlande tillhandahållit den offentliga 

debatten med råmaterial för konstruktionen av såväl inre som yttre 

hotbilder. Kanske inte så överraskande, men inte desto mindre 

påtagligt, förstärker alltså min studie av drogdiskurs från 1970-1999 

flera av de mer generella insikter som gjordes i Sven-Åke Lindgrens 

studie av drogdiskurs 1890-1970. Särskilt tydlig blir parallellen till 

Lindgrens diskussion av narkotikadebatten under sent 1950- och 

tidigt 1960-tal. Under denna period tolkar han nämligen narkotika-

debatten som en del av en bredare social och politisk förändring. Att 

så är fallet illustrerar han genom att visa på hur exempelvis konflikter 

mellan generationer, och frågor om solidaritet och formell kontroll 

kommer till uttryck i drogfrågan (Lindgren, 1993, ss. 156, 190). 

 

Allt detta har att göra med att de i det moderna samhällets historia 

ständigt närvarande drogproblemet kan tolkas som en ständigt 

pågående serie av ”gränssättningskriser” (Cohen, 1972, ss. 192-193; 

Erikson, 1966). Alla de olika drogdiskursens nyckelfrågor som har 

behandlats i den här avhandlingen kan nämligen ses som relaterade 

till olika former av osäkerhet – osäkerhet inför ”nya” 

missbruksgrupper och ”nya” droger, osäkerhet inför vad som ska 

hända med ungdomen, osäkerhet inför av ett eventuellt EU-

medlemskap ska komma att innebära, osäkerhet inför olika politiska 

beslut eller åtgärdsprogram, och osäkerhet inför olika 

behandlingsmetoder. I relation till sådana ”gränssättningskriser” 

menar den amerikanske sociologen Kai T. Erikson att samhället som 

kollektiv, i en till betydande delar omedveten process, riktar fokus mot 

reella eller imaginära hotbilder. Dessa bilder, menar Erikson, har en 
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förmåga att dramatisera vad som står på spel i det givna 

sammanhanget. I ungdomens moraliska förfall, i olika ”brottsvågor” 

eller – för den här avhandlingens vidkommande – i olika aspekter av 

drogfrågan, kan normativa gränser klargöras i sammanhang präglade 

av kulturella anspänningar och instabilitet. 

 

Med andra ord är handlar detta inte nödvändigtvis om att olika 

intressegrupper medvetet väljer ut vissa grupper eller beteenden som 

lämpliga objekt för olika kampanjer. Den centrala poängen är snarare 

att det i tider av förändring, och i tillstånd av ambivalens – och båda 

dessa är ju ofrånkomliga inslag i samhällslivet (Bauman, 1991) – finns 

ett behov av att klargöra gränser och markera hur mycket avvikelse 

från normen som kan tolereras. Moralpanikerna och objekten för dem 

– de goda fienderna och folkdjävlarna − fyller då ett slags terapeutisk 

funktion för samhälle och kollektiv. De tillhandahåller en arena där 

olika politiska och moraliska dilemman mer handfast kan artikuleras 

och hanteras. 
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8. Summary 
 

Speaking of drugs.  

Drug debate in the Swedish press 1970-1999. 
 

Background, aim and research questions 

During the last half of the previous century, a political struggle 

towards drugs was carried out in Sweden, both through legislation, 

lobbying and opinion making. At the time of writing, Swedish law 

prohibits any use or handling of narcotics outside of professional 

medical practice. Being under the influence of substances classed as 

narcotics may lead to a prison sentence. The public debate about drugs 

highlights a number of sociological key themes and issues: 

governance, social control, subcultures and youth cultures, crime and 

criminality, marginalization and stigmatization, issues of care and 

medicine, etc. A large part of the above mentioned struggle is taking 

place on a symbolic level, and in the mass media where a dramatic 

vocabulary is often employed. This thesis aims to map out and analyze 

the discourse on drugs in a large number of Swedish newspapers from 

1970 to 1999. 

 

The main focus is on debate articles and editorials. The research 

questions are concerned with: (1) how the drug problem has been 

articulated, and with (2) what the representational patterns found say 

about Swedish society, its social relations and social history on a 

higher level of abstraction. The practical analysis is oriented towards 

discerning (a) major themes, standpoints and controversies, (b) major 

views on people using drugs, and (c) major ideas about what should be 

done and how, within the drug discourse of Swedish media during 

three decades. Parts of the analyses are also devoted to finding out 

which actors have been influential in the debate on drugs, and what 

type of rhetoric has been employed. 
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Theoretical and methodological framework 

As is common within studies based on discourse analysis, there is no 

clear line of demarcation in this thesis between theoretical and 

methodological tools. Instead, there is a constant interplay between 

methodological, theoretical, and analytical considerations. In chapter 

1, the general ideas of social constructionism are presented. These 

entail assuming a critical stance towards any claims to “obvious” 

knowledge. Knowledge is seen as being related to power structures 

and relations and domination. Knowledge is always historically and 

culturally specific, and there is always a relation between social 

processes of knowledge production and social action. Using the basic 

assumptions of social constructionism as a starting point, a number of 

preliminary research questions are formulated.  

 

In the next step, the “critical discourse analysis” (CDA) of Norman 

Fairclough is introduced as the specifically chosen framework of 

discourse analysis for this thesis. For the purpose of analysis, then, the 

preliminary research questions have been reformulated to fit better 

with the way in which the five step model for discourse analysis 

proposed by Fairclough is structured. In practice, this means a 

division of the preliminary research questions into three dimensions 

with questions concerning: (1) the structure of the discourse in terms 

of patterns, controversies, themes etc., (2) the actors represented in 

the discourse (who speaks and how?), and (3) the use of language. The 

presentation of the empirical materials and the analysis and 

discussions of them throughout the thesis, follow these three 

dimensions. 

 

Aside from this general theoretical and methodological framework 

permeating the thesis, a smaller number of other theories and 

perspectives are introduced in the analyses presented in the empirical 

chapters. Some of these perspectives, such as John B. Thompson’s 

theory of ideology and Stanley Cohen’s theory of so called moral 

panics, also come to play an important part in the concluding 

discussion. 
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Research method 

The more hands-on aspects of dealing with the empirical data have of 

course also followed a method – as distinguished from the more 

theoretically imbued methodology. The work with collecting, working 

through, and coding the large number of, mainly, editorials and 

debate articles from Swedish newspapers283 has moved through two 

main phases. The first step entailed manually going through the 

indexes over newspaper articles from 1970-1999 provided by BTJ 

(Sweden’s leading provider of library and media information). The 

main purpose of this first step was to get an idea of where in these 

indexes articles relevant for this thesis were to be found. The sections 

proving to be the most interesting were O: Social sciences and law 

and V: Medicine.  

 

I then moved on to close readings of these particular sections in order 

to generate a list of articles. Since the indexes have not been digitized, 

further delimitations needed to be made in order for the task of 

manually working through the volumes to be manageable. Therefore 

certain sub sections considered to be of particular relevance have been 

studied more closely than others, considered to be more marginal.284 

Once the list of articles to be included in the study was created, I 

moved on to the second step. 

 

In this step, all of the articles on the list were collected. This was done 

by looking the articles up on microfilm at Umeå University Library – 

some rolls of film needed to be ordered from other libraries − and 

printing them out. From around the mid-1990s, articles from some of 

the newspapers are available in electronic form from the online full 

text databases Mediearkivet and Presstext. 

 

                                                             
283 For the exact articles (around 2000 of them) and newspapers (42 different ones), see Appendix 

A. 
284 For a list of these sections, see Appendix B. 
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All of the collected articles were then coded using the so called 

constant comparative technique. In practice, this means that all of the 

articles have been read and categorized. Then partly reread in a 

process aiming to refine preliminary codes and grouping codes 

together in themes. The final step consists in bringing the themes 

together as a structured whole, and it is the resulting image which is 

given in the three empirical chapters of the thesis. 

 

The 1970’s 

Looking closer at the articles from the 1970s, one finds that the public 

debate on drugs in Sweden during this decade included five major 

standpoints: 

 

(a) Drug use seen as a symptom of social problems 

(b) Drug use symbolically constructed as an epidemic 

(c) Drug use seen as an expression of capitalist oppression 

(radical left perspective) 

(d) Calls for stricter laws and harder sentences 

(e) Attempts to claim that the drug problem is 

exaggerated 

 

Beside these five lines of argument, which – in spite of their varying 

degrees of impact – together form the drug discourse of the 1970s, two 

key issues can be identified: the one about benzodiazepines and the 

one about custodial care. This pattern, where both certain key 

positions and certain key issues emerge from the analysis is to be 

found during all three decades. There is, of course, some conceptual 

overlap here, as advocates of the various positions voice their opinions 

in relation to the key issues of the time period. Similarly, the overviews 

of the key issues include some repetition of the arguments previously 

introduced. In spite of this overlap, both the more static positions and 

the more dynamic, heated topics of the decades under study need to 

be addressed in order for the image of the drug discourse to be 

complete. This is how the drug discourse is actually structured, that is: 

not in an entirely clean-cut and unambiguous way, but multi leveled. 



  SUMMARY 

175 
 

 

When it comes to general patterns regarding how the drug problem 

was constructed and conceptualized in the debate of the 1970s, there is 

an almost total consensus on that drugs and the use of them is an 

urgent social problem that needs to be dealt with. This impression is 

further underlined by the fact that a number of socially influential 

actors are mobilized (politicians, attorneys, doctors and other “moral 

entrepreneurs” take center stage in the debate). However, there is 

really no consensus about what should be done about the drug 

problem. Still, proponents of both the “symptom” perspective and the 

radical left perspective seem to agree that society needs to be changed 

at its very foundations. The typical image of the average drug user 

appearing in the 1970s discourse is the image of a down-and-out social 

outcast who is in dire need of help and guidance. The above discussed 

ways of understanding drugs, as well as drug use and users, are 

further emphasized at the very linguistic level of the 1970s discourse. 

Throughout the decade, the debate on drugs is characterized by 

dramatic rhetoric. The drug problem is articulated − through the ways 

in which arguments are composed, and by the choice of certain words 

− as a relentless (natural) force besetting society. This is particularly 

obvious in relation to the “epidemic” metaphor. 

 

The 1980’s 

In comparison to the patterns during the 1970’s, the 1980’s drug 

discourse represents a change. While the previous decade’s discourse 

comprised at least five different lines of argument, the field was 

narrowed down during the 1980’s. Aside from some parts of the drug 

debate revolving around the key issues concerning cocaine, the 

criminalization of private use, and various treatment issues, the 

debate was quite polarized. 

 

On the one hand, there exists a developed and accentuated form of the 

calls for stricter laws and harder sentences identified during the 

1970’s. On the other, a set of counter-images and counter-arguments 

to this can be found. Still, the dominant tendency is the one towards 
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increased repressivity. Compared to the 1970’s, the positioning of 

actors in the debate on drugs is now clearer: Those that are for versus 

against dealing with the drug problem in a tougher way. 

 

The image of drugs being a serious social problem gets stronger and 

stronger during this decade. Many debaters also claim that the 

situation may become even worse if not certain measures are taken. In 

summary, the general tendency during the 1980’s is that – even 

though different opinions exist regarding issues of treatment, etc. – all 

actors agree that drugs constitute a major social problem that must be 

urgently dealt with. 

The drug problem was also increasingly defined, during the 1980’s, as 

a family problem. This development is parallel to organizations such 

as FMN and RNS becoming more influential in the debate. The typical 

drug user in the 1980’s discourse was a young person that was to be 

prevented by society to use drugs. This differs from the 1970’s image 

of the drug user as a social outcast lying in the gutter.  

 

The strategies most discussed during the 1980’s were criminalization 

of private use, and the methadone and syringe exchange programs. 

Especially, the debate on criminalization of private use lead to the 

drug debate having more connections to legal discourse than before. It 

is also interesting to note that causes of drug use – a key issue during 

the 1970’s − was seldom discussed in the 1980’s. Instead of discussion 

how to “change society”, one was now more concerned with “stopping 

drugs”. 

 

Similar to during the 1970’s, the language use of the drug debate of the 

1980’s was of a dramatizing character. In fact, this decade marks an 

increase in the use of formulations about drugs “infecting society”, 

about them being “a disgrace” that needs to be “removed”, etc. 

 

The 1990’s 

While the drug debate of the 1970’s was marked by calls for changing 

society, and while the 1980’s represented a move in a clearly 
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repressive direction, the 1990’s drug debate illustrates a continued 

tendency towards the promotion of restrictive drug policies. 

 

Fears of developments in the direction of liberalization – especially in 

relation to the Swedish EU membership, and to ecstasy and rave 

culture – were prominent during this decade. In these cases, Swedish 

drug policy is described as a success that has lead to the situation in 

this country being better than in many others. The debate is also 

marked by a concern that this policy is threatened. 

 

However, the policies are also criticized by some researchers and 

academics who claim that all too restrictive policies also may have 

downsides. The previously mentioned fear of liberalization also comes 

into expression in this part of the debate where anyone expressing a 

different view risks being called “drug liberals”, “legalization 

promoters” etc. Such reactions illustrate that the drug discourse, at 

this point in time, had become more closed and less tolerant to a 

multitude of standpoints. Looking at the 1990’s material, one gets the 

impression that there was a strong consensus about the restrictive 

policies – and that those not sharing this idea are quickly and 

massively corrected. 

 

During the 1990’s, the drug debate also becomes more personified 

than before, as actions and attitudes of certain individuals (politicians, 

celebrities, etc.) are increasingly discussed. Also, the symbolic 

connection between drugs and young people is now even stronger 

than before. This becomes most obvious in the reporting concerning 

ecstasy and rave culture, but young people are a recurring theme also 

in a more general sense. When it comes to the question of who is 

taking part in the drug debate, the role of politicians becomes 

increasingly important during the 1990’s. And the growing focus on 

young people also meant that parents and youth workers of various 

kinds appeared more often than before. 
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On the level of language, ways of speaking that underline the acute 

and serious character of the drug issue continue to be prominent. Such 

modes of expression that can be described as ideological (cf. 

Thompson, 1990) become easier and easier to find. 

 

Concluding discussion 

In the concluding part of this thesis, the findings summarized above 

are discussed in relation to three theoretical perspectives.  

 

Firstly, they are discussed from a discourse theoretical perspective 

with a focus on identifying the relations between the drug discourse 

and other discourses that surround it and which it relates to. 

Chronologically, I discuss how Swedish drug discourse has related to a 

number of other discourses: legal discourse, family discourse, 

discourses of social critique, of anti-capitalism, of solidarity, of youth 

and popular culture, of personal responsibility, of Swedishness, etc. 

The drug problem is sometimes articulated as a medical issue, 

sometimes as a moral issue, sometimes as a question of national 

identity, etc. My argument is that the tensions, incongruences, and 

contradictions within drug discourse need to be understood in terms 

of these patterns of shifting referential discourses and varying 

articulations.  

 

Secondly, the findings are addressed from the perspective of the 

sociology of deviance. Analysing drugs as a “good enemy” (cf. Bruun & 

Christie, 1985) and drug users as “folk devils” (cf. Cohen, 1972) I 

discuss the drug debate as fulfilling a wider symbolic function. The 

drug issue is an issue in relation to which various social actors may 

express ideas about what a good society is, or should be. 

 

Finally, I use the concept of “boundary crises” (cf. Erikson, 1966; 

Cohen, 1972) to illustrate that the drug problem could be said to be 

“needed” by the social order. In relation to threats, such as drugs, the 

“other” may be symbolically expurgated while unity – among “us” – is 

promoted. Moral panics, such as the ones often surrounding drugs, 
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can supply society with the opportunity to concretely deal with more 

abstract political and moral dilemmas in times of constant social 

change. 
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Appendix A: Studiens datamaterial 
 

Tidningar 
 
AB Aftonbladet, socialdemokratisk   Stockholm 
Arbbl Arbetarbladet, socialdemokratisk   Gävle  
Abrt Arbetet, socialdemokratisk   Malmö 
Bar Barometern, moderat   Kalmar  
BLT Blekinge Läns Tidning, folkpartistisk  Karlskrona 
Bohusl Bohuslänningen, liberal   Uddevalla 
BT Borås Tidning, moderat   Borås 
DNS Dagbladet Nya Samhället, socialdemokratisk  Sundsvall 
Dagen Dagen, oberoende   Stockholm 
DN Dagens Nyheter, oberoende   Stockholm 
EK Eskilstuna-Kuriren, liberal   Eskilstuna 
EX Expressen, liberal   Stockholm 
FK Falu-Kuriren, oberoende liberal   Falun 
GD Gefle Dagblad, liberal   Gävle 
GHT Göteborgs handel- och sjöfartstidning, liberal 
GP Göteborgs-Posten, liberal   Göteborg 
GT Göteborgs-Tidningen, liberal   Göteborg 
HP Hallandsposten, oberoende liberal   Halmstad 
HD Helsingborgs Dagblad, oavhängig/icke socialistisk Helsingborg  
Hbl Hufvudstadsbladet, oberoende borgerlig frisinnad Helsingfors  
iDAG GT Kvällsposten iDAG, oberoende liberal  Göteborg/Malmö 
JP Jönköpings-Posten, folkpartistisk   Jönköping 
KvP Kvällsposten, oberoende liberal   Malmö 
NA Nerikes Allehanda, liberal   Örebro 
NT-ÖD Norrköpings Tidningar – Östergötlands Dagblad, moderat Norrköping 
NSD Norrländska Socialdemokraten, socialdemokratisk Boden 
Ny Dag Ny Dag, kommunistisk   Stockholm 
NWT Nya Wermlands-Tidningen, moderat  Karlstad  
SDS Sydsvenska Dagbladet Snällposten, oberoende liberal Malmö 
SkD Skånska Dagbladet, centerpartistisk   Malmö 
SP Småladsposten, moderat   Växjö 
ST Sundsvalls Tidning, liberal   Sundsvall 
StT Stockholms Tidningen, socialdemokratisk  Stockholm 
SvD Svenska Dagbladet, oberoende moderat  Stockholm 
Tempus Tempus, obunden   Malmö 
UNT Uppsala Nya Tidning, liberal   Uppsala 
Vbl Vasabladet, frisinnat oberoende   Vasa 
VLT Vestmanlands Läns Tidning, liberal   Västerås 
VärmF Värmlands Folkblad, socialdemokratisk  Karlstad 
VästerbF Västerbottens Folkblad, socialdemokratisk  Umeå 
VK Västerbottens-Kuriren, folkpartistisk  Umeå 
VD Västgöta-Demokraten, socialdemokratisk  Borås 
ÖK Örebro-Kuriren, socialdemokratisk   Örebro 
ÖP Östersunds-Posten, centerpartistisk   Östersund 
ÖC Östgöta Correspondenten, moderat   Linköping 
 
 
1970 
Vad ska vi göra med modsen?  SkD 7.1 
Har samhället glädje av hasch?   DN 23.1  
Den nya medicinen (Marijuana)  HP 5.2 
Narkotikaproblem – en ljusare bild  Arbt 8.2 
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Verkningslös skrämselpropaganda (narkotikaproblemet)  GT 9.2 
Alternativrus   DN 10.2 (med  
  anl. av  
  23.1), diskussion: 
   18.2 
Byter knarkmissbruket form?  GP 15.2,  
  diskussion: 25.2 
Viljan är god men profiten ond. Försök att stoppa  GT 18.2 
opieproduktionen 
RFHL:s försvar av knarkliberalismen   SkD 24.2 
Giftmissbruket, ett bristsymptom   JP 6.3 
Giftfri miljö – en utopi?   JP 25.3 
Inte längre fredslösa – hippies får hjälp från advokater   GP 28.3 
Varför knarkar USA-desertörerna?   SvD 21.5  
Rädda Bålbäcken!   DN 6.6 
Apropå TV-programmet om opium igår: Vem  DNS 23.7 
tjänar på opiumtrafiken? 
De märkliga haschdomarna  Arbbl 18.8 
Botar omvändelse narkomani?  GP 27.8 
Botar Gud narkomani?  Dagen 12.9 
Elit av andliga sökare går under som knarkare (1-2)  SvD 15.11 & 29.11 
Narkotika på väg bli USA:s värste fiende   SvD 6.12 
Ett hopp för USA:s heroinister   GHT 21.12 
Hopplösa finanser och heroinepidemi pressar Newarks   SvD 30.12 
svarte borgmästare 
 
 
1971 
Behandling av narkomaner    SDS 3.1 
Knarkmissbruket i mörkt skeende    NSD 11.2 
Narkomani som artificiell drift    SkD 18.2 
Realism och narkotika    SvD 1.3, 
     diskussion: 7.3 
Vad vet vi om hasch?   JP 5.3 
Ölbruket börjar tidigt. ”Till narkotika via mellanöl.”    ST 9.3 
Ungdom och narkotika    Hbl 14.3 
Narkotikaproblemen ökar    DNS 19.3 
Att kämpa mot narkotika    AB 21.3 
Det fattiga svarta Newark bryts ner. Priset på narkotika SDS 28.3 
sjunker medan matpriserna stiger 
Driften till narkotika   SvD 14.4 
Narkotikaeländet    BT 21.4 
Larmsignal på narkotikafronten    HP 3.6 
Hejda narkotikavågen!    GHT 17.6 
Narkotikaproblemet bara växer    NSD 30.6 
Narkotikan igen     BT 2.7 
Problem och profil. Ut med rattfylleristerna. Narkotikan SvD 18.7 
blir största problemet 
Generalläkaren som knarklangare?   AB 7.10 
S:t Lars och knarkarna    SDS 23.10 
Narkotikaläget förvärrat. Pessimism inför framtiden  NWT 4.11 
Knarklangarna försöker nu återerövra förlorad mark!  VLT 18.11 
Sociala aspekten viktigast i debatten kring cannabis   NSD 19.11 
Internationella ganstersyndikat dominerar omfattande  EK 6.12 
narkotikasmuggling till Sverige 
Bruk och missbruk av berusningsmedel  Hbl 10.12 
Sniffningen, inkörsport till narkotikamissbruk. Förekommer NT-ÖD 30.12 & 
mest bland håglösa och sysslolösa yngre tonåringar (1-2) 31.12 



APPENDIX A 

 

190 
 

Ångestmiljonärerna   DN 31.12 
 
 
1972 
Narkotikaproblemet (3-8)  NT-ÖD 3.1, 4.1,  

5.1, 7.1, 8.1 & 10.1 
Svar från Hoffmann-La Roche: ”Valium och librium  DN 8.1 (med anl.  
utomordentligt värdefulla av 31.12 –71),  

diskussion: 8.1, 
13.1 & 15.1  

Alkoholmissbruk mest utbredd form av narkomani  SkD 14.1 
Ungdomarna och drogerna   DN 21.1 
Församlingen och giftmissbrukarna: Vården är viktigast Dagen 5.2 
Narkotikaeländet    BT 24.2 
En vanlig fredag     DN 10.3, 

diskussion: 16.3 & 
23.3 

Straffskärpning för 2.281.250 kr per år   AB 14.3 
Skall narkomaner få vård eller bli bestraffade?  Hbl 15.3 
Stoppa knarkreaktionärerna!   AB 21.3 
Seg, dyrbar men hoppfull kamp mot narko-morfinister  Vbl 24.3 
 – Statsråd, riksdagsmän, poliser har länge bett oficiella SvD 26.3 
Holland om hjälp mot knarksmugglare. Nu vill Hollands  
föräldrar hjälpa 
Kan en knarkare bli botad?    EX 27.3, 

diskussion: 30.3 
Krafttag mot narkotikan?   DN 29.3 
Informationen hittils om knark har varit av intet värde Arbt 30.3 
Stoppa den socialreaktionära egoismen AB 4.4 (med anl.  

av 21.3) 
Narkomanerna ska räddas även om de inte vill! DN 5.4 (med anl. 

av 29.3),  
diskussion: 12.4, 
26.4 & 27.4 

Holländsk expert angriper ”knarkhysterin”: Barnsligt  DN 6.4 
öka straffen. Brottsligheten förstärks 
Indoktrinera barnen att nobba knark!  Arbt 6.4,  

diskussion: 21.4 
Öppet brev till knarkmaffian: Jag vill vara ifred.   SDS 20.4 
Gör skitjobbet själv! Narkomanin i Europadebatt   SvD 22.4 
Fel information om hasch bakom knark-tragedier  Arbt 5.5 
 
Tummen opp för Hassela  AB 5.5 (kommen-

tar till 4.4) 
Forser frågar Hjörne: Var går gränsen? GP 28.5 (med 

svar) 
Fräsch narkomanvård på upptäckarstadiet   DN 7.5 
Narkotikan, resignationens triumf   SvD 16.5 
Hjälptvång mot narkotikaslavar    SDS 28.5 
Narkotikan – ett socialt problem   GHT 13.6 
Knarkproblem? Utan arbete? ”Mjuk hjälp” åt unga i Holland DN 18.6 
I dag är det bevisat: Lugnande medel hjälper inte   AB 22.6 
mot dåliga nerver 
Narkotikamissbruket ökar    HD 2.7 
Narkomanproblemet: Både vård och profylax   Hbl 11.7 
Valium och annat gott    AB 15.7 
Hejda drogutflödet på institutionerna   VK 17.7 
Blir man hjälpt av valium?    GT 31.7 
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Korruption hjälper opimsyndikat. USA-agent i ojämn kamp SvD 7.8 
Brev till en läkare  AB 11.8 (med anl. 

av 15.7), 
diskussion: 24.8 

Utopiskt samhälle i narkomanvården   DN 26.8 
Svårt fly undan Interpol. Narkotikajakten i centrum  FaluK 25.9 
Medicinmissbruk – ny folksjukdom   VK 6.10 
Globalt krig mot narkotikan enda sättet stävja missbruk GP 7.10 
Maffian fyller 700 år – och dör i brist på ”hederliga” brott SDS 8.10 
Narkotikahandeln blir maffians fall 
Läkemedelsmissbruket    VK 23.10 
Vad kan man göra åt narkomanvården?  SvD 26.10 
Transitoland för narkotika   FaluK 1.11 
Ligor begår de flesta rånen. Narkotikan måste stoppas! SkD 19.12 
 
 
1973 
Meditation – medicin mot stress och knark  Hbl 20.3 
Narkomanvård i Malmö PR för religiös sekt? (1-3) SkD 17.4, 18.4, 

19.4 
Gissel och välsignelse kring olika narkotika   VästgD 18.4 
Krig mot knark    DN 21.4 
Ungdomens narkotikabruk ett problem som angår alla Hbl 15.5 
Detta är en hjälp för mig och många andra obotliga morfinister EX  8.6, 

diskussion: 21.6 
Brist på trygghet, sympati och mening orsak till missbruk GT 28.6 
”Bristen på samarbete stjälper narkotikavård” SvD  11.8, 

diskussion: 23.8 
Tullstorp – en plats som räddat många unga   SDS 12.8 
Narkotika för barn som bråkar    AB 17.8 
Medicinsk expertroll motarbetad i narkomanvården SvD 3.9 

(kommentar till 
23.8 & 11.8) 

Narkotikabehandling av barn   HP 24.9 
Politiker, håll i nattmössan, för nu kommer knarkarna AB 11.12,  
    diskussion 3.1 -74 
    (*2) 
 
 
1974 
Kontaktförsök på missbrukarens egna villkor  DN 2.2 
Kontakt bot mot knark på kollektivet Sörgården  SvD 21.3 
Saknar vi viljan att lösa narkotikaproblemet? GP 25.4, 

diskussion: 8.5 & 
24.6 

När får vi statliga bordeller, betjänade av kvinnliga  EX 10.6, 
narkomaner som är beroende av statligt förskrivet knark? diskussion:  

AB 12.6 
Nya ”narkotikan” ökar självmordsrisk  SvD 14.10 
Vi resonerar helt fel om ungdom och knark  Arbt 15.11 
och fängelserna fylls av narkomaner   GT 19.11 
Därför fungerar inte narkomanvården  SvD 2.12 
Narkotika-problem även i öst    SvD 4.12 
Narkotikamissbruket tränger på. Nuvarande vårdform bristfällig. EK 12.12 
Opium även politiskt problem   BL 14.12 
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1975 
Tro och övertro i narkomanvården   DN 19.4 
Knarkmissbruket ökar i landsorten    SvD 27.5 
Andra intressen än alkohol och knark räddar missbrukare NA 23.6 
Knark för miljarder   DN 21.11 
 
 
1976 
Vi behöver Christiania    Vbl 23.1  
Christianias sista strid?   NA 5.3 
Klockan klämtar för Christiania    GP 14.3 
Slaget om Christiania    SvD 14.3 
Christiania farlig pesthärd eller mänskligt alternativ?  Hbl 21.3 
Artikelserie: Nålen som dödar GP 4/4, 5/4, 11/4, 

12/4, 19/4, 20/4, 
25/4, 30/5, 7/6, 
13/6, 20/6, 27/6, 
4/7, 11/7 & 18/7 

Vanskött narkomanvård DN 21.4,  
diskussion: 29.4, 
15.5 

 
Daytop Village – ett terapeutiskt samhälle: Nästan  DN 23.9 
alla bryter sitt knarkmissbruk 
Narkotika på anstalter   DN 17.10, 

diskussion: 4.11 & 
10.12 

Socialminister Rune Gustavsson (cp). Ingen tvångsvård, tack!  EX 3.11,  
diskussion: 9.11 

Poliserna i vår bil struntar i heroinhandlarna i hörnet  KvP 7.11 
Gillar ej vårdtvång men ibland nödvändigt  SvD 10.11 
Vad skall man säga om en socialdemokrati som lät EX 14.12,  
det växa fram ett knarkträsk?  diskussion: 27.12 
Har inte narkomaner rätt till vård?   GT 15.12 
Hur minska tvånget i vårdapparaten?  Arbt 22.12 
 
 
1977 
Narkotikan i skolorna    SDS 5.1 
Vad skall man säga… (fortsättning från 1976) EX 7.1 (*3), 13.1 &  

18.1 
Drogkulturen     DN 10.1, 

diskussion: 20.1 
(*4) 

Dom vill släppa haschet fritt   GT 10.2,  
diskussion: 15.2 

Brottslighet och narkotika   SvD 26.2,  
diskusion: 7.3 

Heroinet     SvD 6.3 
Frihet från narkotika!    DN 10.3, 

diskussion: 10.3 & 
5.5  

Vi kan klara knarkarna. Ge oss bara resurserna   Arbt 11.3 
Hassela – alternativ narkomanvård   Ny Dag 23.3 
Hur vi skall ta itu med knarket   EX 5.4 
Kamp mot knark     SvD 9.4 
Bejerot och Jan Myrdal leder kampen för mer tvång   AB 19.4,  

diskussion: 28.4 
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Barn och narkotika    DN 28.4 
Spriten är ett större problem än knarket   AB 8.5 
Varför knarkar inte Bror Rexed?   GT 11.6 
Viktig kriminalvårdssatsning: Fängelser utan narkotika SDS 23.7 
Vem tjänar på knark i fängelserna?   GP 6.8 
Ingen tar sig an missbrukarna   AB 30.8 
Vad skall vi göra med missbruksproblemen?  VästerbF 3.10,  

4.10 & 6.10,  
diskussion: 26.10 

Ta en lektion i drogpolitik    DN 12.11 
 
 
1978 
Fristaden Christiania   UNT 8.2 
Utväg för knarkare?    Arbt 14.2 
Synanon-samhällets gruppspel: Ny identitet mot knarket SvD 22.2 & 24.2 
Socialporr i ”Studio S”? ”Vi visade vardagen”  DN 25.2 
”En realistisk bild”    DN 25.2 
Fängelset ger inte bot för missbruket   VK 1.3 & 3.3,  

diskussion: 14.3 
(*2), 25.3, 31.3, 
10.4 & 29.4 

Mina fördomar om narkomaner   AB 10.3 
Bejerots kaffedrickande gör att han förstår narkomaner AB 10.3 
Utväg för knarkare?    Arbt 11.3 
Missbruket i Sverige: Ge oss ett forskningscentrum!   DN 11.3,  

diskussion: 25.3 & 
9.4 

Studio S och knarket: Sensationsjournalistik!   DN 16.3,  
diskussion: 31.3 

Narkoman kräver tvång utifrån för att klara kris  SDS 2.4 
Hur skall vi tackla knarkmissbruket?   Arbt 3.4,  

diskussion: 3.4 
Narkotikapolitiken orealistisk!  SvD 29.4, 

diskussion: 18.5, 
1.6, 6.6, 13.6, 
29.6, 1.7, 8.7, 13.7, 
19.7, 22.7, 29.7, 
7.8, 16.8, 3.9, 6.9, 
21.9, 9.10 & 15.10 

Ämbetsmän i moralisk panik   DN 5.5 
Vi behöver både Hassela och frivilligvården  VästerbF 11.5 
Samhällsproblem kan inte vårdas bort Ny Dag 26.5, 

diskussion: 2.6, 
7.6, 16.6 (*2), 7.7, 
21.7, 28.7 (*2), 
11.8, 18.8  (*2), 
23.8 (*2), 1.9, 6.9, 
8.9, 13.9, 22.9, 
29.9 & 6.10 

Tvångsvård – ett nödvändigt ont    DN 19.6 
Var ska vi dra gränsen för tvångsvården?  VK 26.7 
Försörjning av missbrukare: Arbete i stället för sjukpensionering!  GP 1.8,  

diskussion: 18.8 
Rättsosäkerhet för missbrukare    KvP 1.9,  

diskussion: 6.9 & 
8.9 

Stängningarna drabbar missbrukarna värst  GP 7.9 
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Inga fler utredningar!   SvD 15.12 (*2),  
diskussion: 30.12 

Chefen för Mariapol. optimist trots allt: ”Låt vård  DN 6.11 
av missbrukare ingå i läkarutbildningen” 
Heroinet kommer!    AB 19.11 
 
 
1979 
Hassela – här fostras unga knarkare till medvetenhet   Dagen 2.1 
och en värdig tillvaro 
USA och marijuanan    DN 4.1 & 5.1 
Skapade ett drogfritt samhälle    SDS 7.1,  

diskussion: 26.1 
(*2) 

Här hjälper knarkarna sig själva tillbaka till livet  DN 14.1 
Välordnad heroinmarknad   DN 20.1 & 22.1 
Så får knarkaren ett värdigt liv: Inte vård – men fostran, VLT 3.2 & 6.2 
utbildning, upprättelse 
Hassela-pedagogiken starkt ifrågasatts  VLT 21.2,  

diskussion: 3.3 
(*2), 8.3 & 9.3  

Skallerorm i brevlåda slutet för Synanon  DN 22.2 
Kontraktsvård på Ulleråker. Ny tvångsvård på väg   DN 1.3,  
för narkomanvården   diskussion: 15.3 
Tvånget, tredje ronden    DN 18.3 
Vård i stället för fängelse   SvD 27.3,  

diskussion: 2.4, 
7.4 (*2) & 12.4 

Hon slutade knarka – frivilligt    DN 10.4 & 12.4,  
diskussion:  19.4 

Öppen protest mot lagförslaget om tvångsvård:   DN 18.4 
”Jag väljer att bli lagbrytare” 
Tvånget och vårdbehovet    DN 27.5 
Kontraktsvården hotar rättssäkerheten   DN 6.6 
”Ska du följa med och röka gräs?”   SvD 8.7 & 9.7 
Skärpt straff för narkotikabrott    SvD 26.7  
Kriminalpolitik med snedtändning    FK 3.8 
Tvång är nödvändigt    DN 4.8 
Drogmissbruket ökar    Vbl 23.8 
På Hassela härskar hårdhandskarna   DN 19.9 & 27.9 
Dödligheten kommer att öka kraftigt. Sveket mot missbrukarna. DN 28.9 
Vem får förtur?    SvD 16.10,  

diskussion: 16.10, 
23.10, 29.10, 7.11 
& 11.12 

Lagförslaget om psykiatrisk vård, LPV,  döms ut:  DN 20.10 
”Ett hot mot narkomanvården” 
Tvånget behövs inom socialvården!   DN 15.11,  

diskussion: DN 
15.11, AB 19.11, 
DN 20.11, AB  
21.11, AB 21.11, 
DN 28.11, AB 
29.11, AB 29.11, 
DN 3.12, GP 3.12 
& AB 8.12 

Knarkspaning     SvD 30.12 
 



STUDIENS DATAMATERIAL 

195 
 

1980 
Knarkspaning     (SvD 30.12 1979),
    diskussion: 13.1 &  

9.4 
Arbetarrörelsen och socialtvånget   ÖK 3.1,  

diskussion: 16.1 
Tvånget behövs inom socialvården (forts. från 1979) diskussion: DN 

4.1, 11.1, 12.1, 15.1, 
5.2 & 7.3 

Vem får förtur? (forts. från 1979)   diskussion: SvD  
6.1, 22.1, 6.2 &  
28.3 

Metadon är en farlig genväg!    AB 14.1,  
diskussion: 22.1, 
22.1, 30.1, 31.1 & 
5.2 

Fritt hasch är omöjligt!   Arbt 28.1 
Du knarkare, det finns en räddning – men det beror på dig! EX 4.2 
Grundlagen och vårdlagen   DN 5.2 
Politikerna sviker    DN 12.3 
Avvisa socialtjänstlagen!   DN 13.3 
Orimligt att ”vänta ut” knarkarens eget beslut:   DN 29.4 
Tvång är nödvändigt i missbrukarvården! 
”Frivilligt tvång” bör prövas   DN 13.5 
Föråldrad socialtjänstlag   DN 13.5 
Landet där brott lönar sig    UNT 22.5 
Hård kritik från nykterhetsfolket: Uppskjut beslutet  DN 1.6 
om socialtjänstlagen! 
”En systemproducerad ökning av drogproblemen.”   DN 2.6 
Missbedömningar ökade missbruket 
Ge missbrukaren lagstadgad rätt till vård  DN 3.6 
Nya socialtjänstlagen: Barnen först i svår balansgång! GT 4.6  
Socialtjänstlag med förhinder    SkD 4.6  
DN och socialtjänstlagen   DN 6.6 
Fanatism eller narkomanvård   Nfl 27.6 
Tvång i vården    SvD 30.6  
Knark är gift     SvD 15.7 
Kriminalvård och drogmissbruk    UNT 17.7 
Narkotika i fängelserna ett minoritetsproblem: Symptom DN 18.7 
åtgärdas – grundproblem döljs 
Hjälp min son    SvD 19.7 
Kontroll behövs    SvD 24.7 
Dags att välja sida! Mot knark-kulturen  AB 24.9 
Om hasch     DN 19.11, 20.11

   21.11, 22.11, 24.11, 
25.11 & 27.11 

Vettlösa och brutala aktioner SDS 23.11, 
diskussion: 25.11, 
28.11, 29.11, 8.12 
(*2), 9.12 & 12.12 
(*2) 

Nej till vårdtvång    Arbt 4.12 
Kampen mot narkotikabrottsligheten: ”Polisens   DN 13.12 
eget eviga Vietnamkrig” 
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1981 
Fler knarkbrott     SvD 7.1 
Kampen mot missbruket måste föras i alla led!  ÖP 9.1 
Om missbrukare och tvång   AB 17.1, 
    diskussion: 24.1 & 
    30.1 
Nils Bejerot, vad menar du egentligen?   EX 4.2, 
    diskussion: 9.2 
    (*2) 
Narkomanerna måste ta ansvar   HD 12.2, 
    diskussion: 24.2, 
    27.2, 10.3 & 17.3 
Två steg tillbaka – ett steg framåt   DN 18.3 
Åtalet mot Narconon: Maktmissbruk mot missbruksbot DN 7.5 
Internerna har haschpartyn medan personalen läser  GT 14.5 
Stålmannen – Knarket måste ut från fängelserna! 
Tvångslag gör ont värre   Arbt 24.6 
Ska socialarbetare både utreda och verkställa tvångsbeslut?  DN 27.6 
Dubbla roller raserar missbrukarnas förtroende 
Dags att vakna SvD 20.7, 

diskussion: 30.7, 
9.8, 14.8, 22.8, 
29.8, 4.9 & 8.9 
(*2) 

Dolda mikrofoner trubbigt vapen mot knark och   DN 3.8 
skattebrott: Oskyldiga majoriteten löper största risken 
Kritik mot lagförsöket om tvångsvård av missbrukare: DN 24.8 
Ett kompromissfoster 
Hasselakollektiven splittras   DN 2.9, 
    diskussion: 23.9 
    & 2.10 
Hans idéer i medvind   DN 9.9, 
    diskussion: 11.9 & 
    22.9 
Rätta siffror     SvD 4.10 
Vikande dödlighet    SvD 4.10 
Hejda vid gränsen   SvD 15.10 
Katastrofal situation i danska Christiania:   DN 25.10 
Regeringen måste ingripa mot knarket 
Narkomanvården drabbas hårt av sparkampanj  DN 29.10 
”Vårt ansvar då det gäller denna smygande drogkultur…” StT 2.11, 

diskussion: 13.11, 
26.11, 4.12, 14.12 
& 18.12 

Christiania är mer än ”Pusher Street”  DN 19.11 & 20.11 
Narkotikan måste stoppas    HD 12.12 
Låt narkomanerna dra lott   SvD 23.12 
Sluta tala om narkomaner som jagade monster!  GT 30.12 
 
 
1982 
”Det tummas på rättssäkerheten i domstolarna.” Narkotikan  DN 4.1 
korrumperar 
Vårt ansvar då det gäller denna smygande drogkultur…” (forts.) diskussion: StT  

7.1, 13.1, 18.1 &  
19.2 

Gör inte LMV till en klasslag!   StT 29.1,  
diskussion: 15.2 &  
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24.2 
Fundamental rättsprincip    SvD 31.1 
Knarkstrategier    DN 10.2,  

diskussion: DN  
11.2, EX 11.2 

Knarket sprider sig   SDS 14.2, 15.2,  
16.2, 17.2, 18.2 &  
19.2 

Kan knarkkungar fällas med nuvarande regler?  Arbt 20.2 
Varför rasar folk över Christiania?   SDS 20.2 
Ruset är bra – drogen onödig   DN 21.2 & 4.4 
Låt inte Christiania avskräcka!   Hbl 24.2 
”I Christiania finns inget knark!”   GT 3.3 
Varför super svenskarna   EX 4.3,  
(eller varför måste Christiania stängas)?  diskussion: 13.3 
Norden enar sig i narkotikakamp?   GT 5.3 
Visst behövs vårstädning i Christiania!  GT 5.3 
Bry sig om. En artikelserie om knarket EX 8.3, 9.3, 10.3, 

11.3, 12.3, 13.3, 
14.3, 15.3, 16.3, 
17.3, 18.3, 19.3, 
20.3, 21.3, 22.3 & 
23.3 

Dansk-svenska kriget och Christiania: Om måsar och moral EX 24.3 
Om asocialitet och parasitism: Hur stor brottslighet   DN 8.5 
tål ett öppet samhälle? 
Opium har blivit en religion för folket  StT 1.6,  

diskussion: 8.6 
Kampen mot knarket: Det är vi – inte polisen som   GT 12.6 
måste lösa problemen 
”Kyrkan kan hjälpa drogförvirrad ungdom.” Har drog- DN 13.6 
missbruk och religion ett samband? 
Barn och narkotika   UNT 17.6 
”Inget är som drogen.”   DN 29.6, 30.6 &  

1.7 
Kampen mot missbruk: pröva nya grepp  SvD 5.8 
Om beslut att upphöra med metadonbehandling för svåra SvD 18.8,  

diskussion: 23.8  
”Hundratals liv står på spel”.  
Hassela efterlyser helhetssyn i kampen mot den nya sociala DN 21.8,  
misären: ”Varför tiger arbetarrörelsen?”  diskussion: 16.9 
Narkotikabrottsligheten innanför fängelsemurarna måste stoppas NA 31.8 
”Vi kräver en ny narkotikapolitik.”   DN 4.9,  

diskussion: 16.9 
Kroppsmikrofoner vid spaning. Skydd för polisen   SvD 23.9 
vid narkotikabekämpning 
Epokgörande narkomanvård   SDS 24.9 
Folket ska föra kampen mot knarket   StT 6.10 
Inför tillsaättandet av den nya regeringens narkotika- SvD 11.10 
kommission. Vi står vid en skiljeväg 
Narkotikagrupp får expertkritik: överilade ”krafttag” mot knark DN 28.10,  

diskussion: 2.11, 
5.11 (*2), 10.11, 
15.11, 22.11, 27.11, 
2.12 & 7.12 

Kampen mot narkotikan: problemen går att lösa!  StT 17.11 
Metadonbehandlingen av narkomaner hotas av nedläggning.  DN 19.11 
Den nya narkotikakommissionen    AB 22.11 
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Narkotikadebatten fruktansvärt förenklad  SvD 26.11  
”Narkotikahandeln i Sverige är en skitsak.”  DN 28.11 
 
 
1983 
Vem tjänar på knarkaren?    KvP 8.2,  

diskussion: 18.2 
Narkotikamissbruket ökar i hela världen  StT 9.3 & 10.3 
Om en grupp heroinister som fick metadon – och om   EX 15.3,  
dem som inte fick det: Dömda till döden av principer  diskussion: 28.3 
Metadonprogram löser inga narkotikaproblem:  DN 16.3,  
Nyintagningar bör stoppas    diskussion: 23.3  

& 19.4 
Stoppa metadonprogrammet   StT 25.5,  

diskussion: 6.6,  
17.6, 27.6 & 20.7 

Det går att resa sig ur knark-eländet  AB 30.5 
Enad kamp mot knark    StT 11.6 
Fortsatt låt gå-politik på narkotikans område. Risk   DN 5.7 
för korruption inom poliskåren 
Narkomanvård    DN 5.7, 6.7, 7.7 &  

8.7 
Vi ger inte upp för narkotikaproblemet  StT 14.9 
Bry sig om. I knarksverige   EX 20.10 & 21.10 
Om vittnen och narkotikaspaning. Krav på hjälpmedel  SvD 31.10 
inget självändamål 
Silkesvantar med knogjärn   DN 3.11,  

diskussion: 12.11  
(*2) 

 
 
1984 
Narkotikakommissionen hot mot human   DN 29.2,  
socialtjänst: ”Svänger kappan efter högervinden”  diskussion: 8.3,  

19.3 & 13.4 
Behandlingen     DN 2.4, 3.4 & 4.4 
Varför drogar du barn, doktorn?   EX 9.4,  

diskussion: 10.4 & 
12.4 

De drogade barnen    AB 15.4 
Med eller utan tvång? Ny polarisering på  Arbt 4.5,  
väg inom narkomanvården    diskussion 11.5 &  

28.5 
Gör rent hus med knarket   StT 27.7 
Varför hoppa på de svagaste, Gertrud?  AB 7.8,  

diskussion: 14.8, 
25.8, 28.8 & 17.9 

Socialarbetare sponsrar missbruk    DN 1.9 
En destruktiv drogfrihet   DN 5.9,  

diskussion: 24.9  
& 6.10 

Varför måste Kersti dö?  EX 17.9, 18.9, 
19.9, 20.9, 21.9, 
22.9, 23.9, 25.9, 
1.10, 16.10, 17.10 
& 19.10,  
diskussion: 24.9 
(*2), 26.9, 28.9, 
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2.10, 4.10, 23.10, 
24.10, 16.11 (*2) & 
26.11 

Skall knarkande kriminaliseras?   DN 30.9,  
diskussion: 17.10,  
26.10, 11.11 & 
15.11 

Kriminalisering ett slag i luften  SvD 22.10,  
diskussion: 25.10,  
31.10, 2.11, 6.11,  
10.11, 14.11 &  
18.11 

Dags för uppryckning. Svensk narkomanvård har stagnerat Arbt 23.10 
Gör narkotikabruk olagligt!   UNT 27.10 
Djävulsdyrkan växer   DN 6.11 
Ska polisen få ta urinprover?    AB 14.11,  

diskussion: 20.11 
& 1.12 

Mitt barn var knarkare – så klarade vi krisen  AB 24.11 
Förbjud missbruket!   GP 25.11 
Gör rent hus med knarket!   DN 29.11,  

diskussion: 29.12 
”Utan stöd hade jag aldrig lagt av att punda.”  DN 4.12 & 5.12 
Fler värnpliktiga knarkar    DN 17.12 
”Knarkarna behöver vård och omsorg – inte fängelse.” AB 18.12 
”Vi kan inte acceptera våra barns förintelse.”  AB 18.12 
De borgerliga utnyttjar skräcken för knarket   Arbt 19.12 
Rock, sex och knark i östblockets ungdomsrevolt  Tempus 21.12 
Gör uppror mot byråkraternas skräckvälde!  ÖK 22.12 
 
 
1985 
Hans brott: hjälpa utslagna på ”fel” sätt  GP 6.1 
Missbruk och kriminalvård   UNT 24.1 & 30.1 
Samverkan mot missbruket   GP 17.2 
I den Gyllene Triangeln    GT 24.2, 3.3 &  

10.3 
Här får knarkarna hjälp återvända till drägligt liv  Bohusl 6.3 
Skärp straffen mot narkotikabrottslingar – ge missbrukarna vård! VästerbF 7.3,  

diskussion: 12.3, 
18.3, 15.4 & 3.5 

Drogmissbruket allt svårare problem i Tjeckoslovakien Tempus 22.3 
Knarket – det gäller ditt barn   GT 31.3, 1.4, 2.4,  

3.4, 4.4, 6.4 & 9.4 
Ofruktsam narkotikadebatt   VärmF 1.4 
Vi står alla i första ledet   VästerbF 3.4 
Barn som behövs springer inte bort   VärmF 4.4 
Kampen om opiumskördarna i Burmas Gyllene triangel Tempus 12.4 
Kriminalisering ökar skuldkänslan   UNT 25.4,  

diskussion: 9.5,  
28.5 & 14.6 

Drogkult    Dagen 4.5, 8.5,  
9.5 & 10.5 

Vilka har haft med knark att göra?    EX 22.5 
LVM (lagen om vård av missbrukare) är ingen smittskyddslag DN 1.6 
Knarket – ett hot    ÖC 6.6 
Narkotikakampen måste anpassas efter verkligheten  DN 10.6 
Om alkohol- och narkomanvården   SvD 20.6 
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Hollands drogpolitik avskräckande exempel   SkD 9.7 
Om narkotikamissbruk och AIDS: släpp sprutorna fria SvD 10.8,  

diskussion: 18.8 
”Behandla alla aids-smittade prostituerade med metadon” SDS 17.8 
Borgerliga i narkotikafrågan försvagar kampen mot missbruk SvD 30.8,  

diskussion: 5.9 
”Fängelse hjälper inte”   AB 2.9 
Förbjud all narkotika   GP 7.9 
Svårt kriminalisera narkotikabruk   SvD 6.11 
Narkomanvård mot aids   DN 10.11 
Räddningen ur helvetet?   AB 11.11 
Prägling vid födseln kan leda till självmord  SDS 28.11 & 29.11 
Gör något åt narkotikan på fängelserna nu!  GP 8.12 
Aids allas angelägenhet – farligare än narkomani  GP 30.12 
 
 
1986 
Den tredje kokainvågen    AB 13.1 
Dyrast i Sverige: vårda narkomaner   AB 23.1 
Aids-epidemin får inte skymma knarkproblemet   Dagen 23.1 
Om socialdemokratisk socialpolitik. Bugandet   SvD 10.2,  
för popradikalismen är bedrövligt   diskussion: 20.2  

(*2), 23.2, 12.3,  
21.3, 7.4 &  
11.5 

Vården av missbrukare: kärlek räcker inte  EX 12.2 
Utbyggd narkomanvård ett sätt att bekämpa aids   DN 8.3 
De glömda mammorna    AB 16.3 
Samarbete på upphällningen    GP 5.4,  

diskussion: 15.4, 
12.5 & 21.5 

Angrepp på beslutsfattarna i kriminalvården   SvD 11.4, 28.4,  
Knarkarna styr på anstalterna i dag   diskussion: 21.4 & 
”Ändra narkotikalagen”   SDS 20.4 
Kriminalisera knarkandet och satsa stort på vård!  Arbt 3.5,  

diskussion: 16.5 
Om viljan att hjälpa missbrukare    VK 6.5,  

diskussion: 27.5 
Sniffaren eftersträvar känslan av overklighet   SDS 9.5 
Äntligen knarkförbud? Regeringen tycks beredd  DN 16.5 
till uppgörelse om narkotikastrafflagen 
Narkomanvården i Malmö   SDS 26.5 
Nytt narkotikaproblem i USA: över en miljon amerikaner SvD 7.6 
har prövat drogen ”crack” 
Knark     Arbbl 11.6, 13.6,  

14.6, 17.6, 19.6, 
23.6 & 25.6 

Oavsett aids krävs god narkomanvård  GP 15.6 
I Skåne stod knarkets svenska vagga. ”Moralkakor  SDS 26.6 
är meningslösa.” 
Engelska drogproblem    UNT 30.7 & 31.7 
Knarkhandeln svår att bekämpa. I Colombia styr kokainmaffian. DN 16.8 
Nya strömningar inom missbrukarvården   Vbl 14.9 
Ut och jaga era barn!   AB 15.9 
Låt ingen gå under bara för att han fyllt 21  EX 16.9 
Småfolket drabbas i krig mot knarket  SvD 12.10 
Västeuropa fruktar kokainvåg   SvD 12.10 
Det dolda missbruket    AB 14.10 
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Här räddades mitt liv   EX 19.10 
När man bara måste…   AB 3.11 
Nio av tio blir kvitt sitt missbruk på Daytop  EK 27.11 
Här får missbrukare hjälp med sina nyfödda   SDS 8.12 
Omöjligt tvinga fram drogfrihet    Arbt 15.12 
Platsbrist i narkomanvården   DN 15.12,  

diskussion: 23.12  
(*2) 

Sluta knarka – det går men tar tid. I en studie av över  DN 17.12 
500 narkomaner i Skåne på 70-talet visas hur det gick  
för dem. Över 70 har slutat knarka och drygt 60 har 
avlidit, ingen naturligt. 
”Det ska vara lätt få vård för missbruk.” Stränga  DN 18.12 
regler accepteras av narkomanerna 
Det dolda missbruket    DNS 29.12 &  

30.12 
 
 
1987 
Svenska läkare avslöjar tragedi – lugnande medel gav AB 15.1 
fosterskador 
Unga ser mörkt på framtiden. Kärnvapen, arbetslöshet och  DN 16.1 
narkotika upplevs som de största hoten enligt ny undersökning 
Döm missbrukare till behandling   SkD 21.1 
Det var inte jag som var sjuk   DN 3.2 & 4.2 
200 000 svenskar äter lugnande medel   Arbt 4.2 
Kokain    Arbt 9.2 & 10.2 
Kombinera vård och skyddstillsyn!   DN 9.2 
”Socialvårdens Fermenta.” Narkomanvården i Stockholm DN 9.2,  
är vanskött    diskussion: 19.2 
En artikelserie om knarket    VK 9.2, 11.2, 13.2, 

16.2, 17.2 & 18.2 
Missbrukare av läkemedel köar för vård  SvD 12.2 
Bekämpa Aids. Bästa vapnet är kunskap – inte sprutor  GT 20.2 
Uppgifter om drogvanor och psykvård samkördes.   SvD 23.2 
50 000 i känsligt register 
Familjeflickans väg till knark och prostitution  KvP 24.2, 25.2,  

8.3 & 15.3 
Hur skall knarklagen fungera, Wickbom?  EX 2.3 
Om prostituerade heroinmissbrukare: krav på  UNT 2.3 
metadonprogram mer aktuellt än någonsin 
”Designdroger” 100 ggr starkare än heroin  Arbt 5.3 
LVM som skydd mot aids hotar narkomanvården  DN 10.3 
Om narkotikapolitiken och spridningen av Hiv-smitta: SvD 11.3,  
aids är och förblir farligare än narkotika  diskussion: 30.3,  

5.4, 12.4, 22.4, 
12.5 & 23.5 

Aidsmönstret i Italien: narkomanerna är största gruppen  DN 25.3 
Prövar ny alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen: bry DI 26.3 
dig om, lägg dig i 
Kristet engagemang i den globala ”rusvården”  Vbl 26.3 
AA för narkomaner. Hjälp till självhjälp mot droger  DN 9.4 
Inlägg om vården av narkomaner. Bör inte vara tillsammans SvD 13.4 
Avtrubbade känslor – farlig effekt av droger  Dagen 18.4 
Hög tid att kriminalisera bruk av narkotika  GP 18.4 
Livskraft ur livskris. Behandling som lär missbrukare se  Arbt 19.4 
världen med nyktra ögon 
Knarklinje från contras till USA:s bakgator? Reagans   SDS 19.4 
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korståg i fara 
Bygg ut metadonprogrammet! Aidsepidemin gör att   DN 21.4 
indikationerna för metadonbehandling bör vidgas 
Aidsepidemin fick honom att byta sida: låt alla heroinister SDS 22.4 
få metadon 
I går sändes två ungdomar till svenska fängelser. Deras  EX 23.4,  
liv är i fara.    diskussion: 24.4 
För lite görs för sent   Arbt 25.4 
”Orätt bekämpas med engagemang”  Arbt 25.4 
”Hela min värld gällde narkotika.” Dricker metadon   DN 29.4 & 30.4 
varje dag för att slippa suget efter knark 
”Partitaktiskt spel om narkotikastraff”  DN 30.4, 

diskussion: 9.5 &  
26.5 

”Lundamodellen” intresserar många läkare. Fler prövar SvD 11.5 
fria sprutor mot aidssmitta. 
”Ett liv fullt av lögner.” Kvinnliga narkomaner lever  DN 22.5 & 23.5 
under helt andra villkor än manliga. 
Om aids och metadon   SvD 25.5 
”Kriminalvård.”    UNT 25.5 
Om spansk vårdform. Centre Hombre en unik modell för  SP 3.6 
narkomanvård. 
Rena sprutor räddar unga liv    SvD 5.6 
Brott mot mänskligheten   VK 5.6,  

diskussion: 17.6,  
29.6, 6.7 & 9.7 

Säg bara nej till drogerna    AB 6.6 
Drogskador bakom ungdomsvåldet?  KvP 11.6 
Drogpolitik i byrålådan?   UNT 22.6 
Vår narkomanvård måste byggas ut!  VK 26.6,  

diskussion: 3.7 
Rökte crack med livet som insats   GP 28.6 
Han ska stoppa dödsknarket   GT 29.6 
Pulvret som förför – och dödar   AB 1.7 
Kokain är innedrogen för den som har pengar   SvD 2.7 
Knark, promiskuitet och aids har med alkohol att göra  DN 7.7 
Patrik, elev på Granhult: Här får man ett alternativ  NA 7.7 
till drogerna 
Många nya missbrukare på väg. Polisen spjutspets i   NA 9.7 
kampen mot narkotikan 
Ingen kokainvåg i Sverige. Amfetamin vårt stora bekymmer HD 11.7 
Kokainet är här igen. Engelsk journalist undersökte  GT 12.7 
innedrogens undre värld 
Första larmet till polisen om fruktad dödsdrog i Sverige: crack! Arbt 18.7 
Besviken på narkotikaenheten: Anna sökte efter hjälp  NA 22.7 
men möttes av hotelser 
Lita inte bara på experter. Viktigt att föräldrarnas eget DN 5.8 
självförtroende ökar 
Kärlekens och drogernas sommar    DN 9.8 
Tvång hjälper inte   AB 10.8,  

diskussion: 16.8 
Vårdtvånget och missbrukare    ÖK 10.8 
Tvång är främmande för oss   NSD 14.8 
De tvangs tillbaka till livet    Dagen 19.8 
…om tvånget att politisera   KvP 19.8,  

diskussion: 27.8  
(*2) & 7.9 

Narkomaner litar på Lundakliniken. Framgång med fria sprutor SDS 20.8 
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Nej till kriminalisering av missbruk   AB 24.8,  
diskussion: 1.9 

LSD: drömdrogen för CIA och blomsterfolket  SDS 24.8 
Kommentar till översynen av lagen om vård av missbrukare: SvD 25.8,  
utökat tvång löser inte missbruksproblemet  diskussion: 28.8 

& 18.10 
  
Ingrip oftare. Tvångsåtgärder behövs mot vissa missbrukare GT 26.8 
Gatuprojekt i New York: fd narkomaner upplyser om aids DN 4.9 
FN-projekt fick ner opiumskördarna  SvD 11.9 
Narkomanen trängd mellan aids och missbruk  SvD 14.9 
Fall inte undan för nymoralismen! Missbruk kan inte straffas bort Arbt 17.9 
Inget talar för kriminalisering. Förutom kravet på samförstånd Arbt 17.9 
”Gör rent hus med knarket”   EX 24.9 
Barn i maffians tjänst säljer heroin, knarkar  Hbl 27.9 
Ett justitiemord?    UNT 3.10 
Inlägg i grundlagsenligheten i den nya tvångslagen för  SvD 6.10 
missbrukare. En lag som bäddar för rättsövergrepp 
Tvångslagen riktad mot de maktlösa  Arbt 12.10 
Exnarkomanernas sista chans. Med barnet som biljett  Hbl 15.10 
till ett drogfritt liv. 
Ordnad familjemiljö ger inga narkomaner   ST 20.10 
Hasch berövar de unga puberteten   NT-ÖD 22.10 
Han har svår haschpsykos men socialen gjorde ingenting  NWT 28.10 
Vägen ut ur knarkträsket: Bangkoks narkomaner   GT 31.10 
får svensk hjälp 
Narkotikans väg till landsortsstaden  SvD 9.11 & 11.11 
Vart går socialvården?   DN 14.11, 21.11,  

28.11, 4.12, 8.12, 
14.12 & 15.12 

Urinprov måste till för bevissäkring   SvD 26.11 
San Borja – byn där alla försörjer sig på kokain  ÖC 27.11 
Sluta hymla om tvångsvården! Hårda sanktioner måste DN 1.12 
kopplar till LVM 
Säg nej till metadonet!   Arbt 5.12 
Indragna vidrag kan inte stoppa oss. Narconon ger inte upp SDS 10.12 
Därför slutar vi knarka   AB 13.12 
Metadonbehandling av heroinister bromsar spridningen SvD 15.12 
av HIV-smitta 
Om utvidgade metadonprogrammet: Viktigt med brett  SvD 21.12 
stöd bland politiker 
Sovjet på rätt väg i kampen mot droger   ST 27.12 
Rasera inte metadonprogrammet    SvD 30.12 & 31.12 
 
 
1988 
Frihet från tvång    AB 6.1,  

diskussion: 6.1, 
18.1 & 28.1 

Ökat tvång problem för socialvården  DN 10.1 
Ulleråkermodellen lever    SvD 11.1 (med 
    anl. av 
    31.12 -87), 
    diskussion: 22.1 
Med heroin i portföljen   DN 24.1 
Rent hus med knarket? Stockholmsåklagare vill liberalisera DN 26.1,  
narkotikapolitiken.   diskussion: 12.2 
Kvinnor och missbruk    DN 22.2, 24.2,  



APPENDIX A 

 

204 
 

26.2, 29.2, 4.3 &  
10.3 

Vi levererar narkotikapolitikens ”kanonmat”  AB 24.2 
I narkotikafrågan intet nytt   DN 26.2 
Kulor och kokain. I Colombia styr knarkkungarna med GP 28.2 
mutor och våld. 
Rena sprutor mot HIV – utom i Sverige  SvD 2.3 
Knarket: fler kontroller skulle stoppa smugglarna vid gränsen. GT 14.3 
Missbruket – en artikelserie om narkotikan i Gällivare  NSD 18.3, 21.3,  

25.3 & 31.3 
Nyfödd och narkoman    AB 20.3 
Utvärdering av kollektiven visar: varannan fri från knarket ÖK 21.3 
Vem är ansvarig för Björns död i överdos  SvD 25.3 
Narkomanvård med falska etiketter Dagen 29.3, 31.3 

& 5.4, diskussion: 
13.4, 26.4, 6.5 & 
24.5 

Kokain-vågen     Arbt 2.4 & 3.4 
Kommando mot knarksmuggling   DN 2.4, 5.4, 6.4 &  

7.4 
Liverpool tvingas leva med heroinet: begagnade sprutor SvD 3.4 
byts mot nya. 
Nödvändigt samordna länets missbruksvård  VK 7.4 
Missbrukarvården i länet börjar likna katastrof!  VK 13.4 
Låt staten ta över narkotikahandeln!  SvD 23.4,  

diskussion: 27.4 
(*2) & 13.5 

Försöket i Lund utvärderas: bra eller dåligt ge fria sprutor? HD 29.4 
Barn och urinprov   SvD 29.4 
Narkotikabruk blir straffbart (Brottsligt beroende?)  Dagen 3.5, 4.5 &  

5.5 
Den ifrågasatta terapin: ta Librium i stället!  KvP 5.5, 6.5 &  

10.5, diskussion: 
20.5 (*2) 

Här kommer ingen undan bödeln. Malaysia har världens Arbt 8.5 
hårdaste narkotika-lagar. 
Björn Asplund har flytt till ”knarkets Köpenhamn”. Han ST 8.5 
räddar svenska ungdomar ur träsket. 
Christiania – ett samhälle med tre egna lagar. Inga droger,  ST 9.5 
inget våld, inga bilar. 
Larm om sprit i kombination med tabletter. Även måttligt SDS 15.5 
bruk är farligt. 
Ju passivare samhälle desto fler missbrukare   Vbl 21.5 
Christiania – fristaden – där haschet är en helig ko  HP 25.5 
Narkotikabruket ökar kraftigt bland ungdom  SvD 25.5 
Var finns min dotter?   AB 5.6 
Unga soldater i narkotikans arméer   SvD 8.6 
Ge narkomaner vård innan de smittas av HIV.   DN 11.6 
Mycket positiva effekter av sprutbytena för narkomaner SkD 11.6 
Extrem ökning måste stoppas    DN 14.6 
Ökat kokainmissbruk oroar aidsforskare  DN 16.6 
Narkomaner har rätt till en framtid   GP 19.6 
Stänger de Christiania blir det krig   GP 19.6 
Amsterdam nästa!   AB 20.6 
När blir huset rent från narkotika?    GP 23.6 
Här får mammor hjälp bli drogfria. Unikt projekt hjälper Arbt 27.6 
missbrukande mödrar. 
1992 kan vi få en fri knarkmarknad   EX 28.6 
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”Regler viktigare än människoliv.” Socialstyrelsen måste DN 30.6,  
ändra sina omänskliga regler för metadonbehandling.   diskussion: 8.7  
    & 14.7 
Läkemedelsmissbruk – ett dolt kvinnorproblem   GP 8.8 
Byråkratin – hinder i kampen mot narkotikan  GT 8.8 
Ny narkotikavåg     SP 11.8, 12.8 &  

16.8 
”Larmrapporter” utan fakta   GP 13.8,  

diskussion: 23.8 
Nya fakta om tonåringarnas drogberoende: ökning   HD 23.8 
av blandmissbruk 
Så fort kan du vara fast   AB 24.8 
Narkomaner drillas i terapeutiska samhällen  Vbl 26.8 
Dansglädje eller knarkdröm   AB 1.9 
Studie av missbrukarfamiljer: skuldkänslorna värst   DN 21.9 
Kristet alternativ till narkotikabehoven  Dagen 22.9 
22 kvinnor har dött av narkotika    AB 30.9 & 1.10 
Inkörsporten. Prostitution, drogmissbruk och misshandel, DN 2.10 
det är vardagen för många tonårsflickor i Stockholm. 
Evangeliets kraft är räddningen för narkotikans offer.  Dagen 6.10 
När hjälpen skapar missbruk: Sigrids lugnande medicin  SvD 16.10 
ökade hennes ångest. 
Det glömda missbruket. Läkemedelsmissbruket ett   Arbt 18.10 
”hål” i välfärden. 
Kokainimperiet: folk protesterade när knarkkungen dömdes SvD 23.10 
Narkotikahanteringen mönster för handel med barnpornografi. SvD 23.10 
Tabletterna tar över: ett tecken på läkarnas vanmakt?  SvD 23.10 
”Valiumkusten” – så lätt kan du bli missbrukare!  KvP 30.10 & 31.10 
Det dubbla missbruket    SvD 30.10 
Läkemedel missbrukas   NSD 3.11 
”Väntar på döden inhysta på hotell.” Personalen på Roslagstulls DN 6.11  
sjukhus protesterar mot behandlingen av HIV-sjuka narkomaner. 
Dold trafikfara. Forskare varnar för läkemedelsberusning.  UNT 9.11 
Om vård och stöd åt missbrukare: skam och vanära över Arbbl 11.11 
arbete med missbrukare. 
På S:t Eriks sjukhus får 100 narkomaner hjälp. ”Metadon DN 15.11 
nödvändigt ont.” Fältarbetare kritiska mot HIV-satsning:  
sprutor på fel väg. 
Narkomaners problem går igen i behandlingen. Svårt  DN 17.11 
störda får splittrad vård.   
Deras dödsbädd – en kulvert. Här i tunnlarna – 20 meter  AB 18.11 & 19.11 
under Stockholms city – dör människor i djupaste misär. 
Jag har också rätt till vård    AB 19.11 
Fri spruta kan bli jungfrusil   SvD 20.11 
Stoppa de fria sprutorna   AB 21.11, 
    diskussion: 21.11 
    & 10.12 
Hassela varnar: gratis sprutor ett hot i kampen mot   EX 23.11 
droger, inte ett vapen i kampen mot aids. 
Oro inför fria sprutor   SDS 24.11 
Fria sprutor hejdar HIV    VK 26.11,  

diskussion: 30.11 
Farlig maktkamp om fria sprutor. Motsättningen mellan  DN 30.11 
socialtjänsten och sjukvården kan försvåra kampen mot aids.  
Missbrukarna tar färre risker   SDS 2.12,  

diskussion: 5.12,  
10.12 & 28.12 

Crack – den nya döden   Arbt 4.12 
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”Dom vill nog att vi ska dö”    SvD 4.12,  
diskussion: 12.12 

Fria sprutor kan ge fler HIV-smittade  NA 6.12 
Narkomanvård i medvind. Ett mål är att stopps aids-smittan. Arbt 16.12 
Låt oss samverka    SvD 28.12 
Säg nej till utdelning av sprutor till missbrukare   NA 31.12 
 
 
 
1989 
Crack – drogen som krossar unga liv   HD 3.1 
Vi måste säga nej till narkotikamissbruk!  GP 4.1,  

diskussion: 4.2 
Narkomaner måste störas   SvD 5.1 (med 
    anl. av 
    28.12 -88), 
    diskussion: 16.1 
Fria sprutor till narkomaner är fel väg  GP 7.1 
Det är ingen vård – det handlar om drogning  ST 16.1 
Tro, hopp, kärlek – inte metadon    AB 17.1 
Dom vill att vi dör    SDS 19.1  
Akupunktur – tar bort suget efter knark  SvD 20.1 
Rena sprutor. Ett rungande nej till fria sprutor glider över i ett  DN 21.1 
försiktigt ja. 
Avgörandets stund är här   SDS 25.1 
Kicki kommer inte bara för sprutornas skull  SDS 27.1 
Bekämpa missbruket på konsekvent sätt  GP 1.2 
Fria sprutor slag i luften?   SvD 7.2,  

diskussion: 16.2 
Crack – drogen som chockar USA: missbruket slår hårt HD 8.2 
mot barnen. 
Säg nej till fria sprutor   GP 12.2 
Tillsammans för livet. Lisa valde Tim framför drogerna. KvP 15.2 
De räddar unga mammor med missbrukarproblem. 
Nej till fria sprutor   VLT 18.2 
Här griper KGB en svensk knarkkurir  AB 24.2 & 25.2 
”Jag sa nej till gratis knark.” Kristina vill bli fri utan metadon. AB 24.2 
Kraftfulla insatser behövs inom vården. Vi måste bekämpa GP 5.3,  
både HIV och narkomani.    diskussion: 1.4 &  

2.4 
Förslaget skrämmer bort missbrukarna  Arbt 6.3,  

diskussion: 29.3 
& 3.4 

I narkotikans New York: ”snöbarnen” dör av crack  NT-ÖD 6.3 
Kampen mot droger i ”Crack City”: akupunktur räddar NT-ÖD 6.3 
Luina och ger henne barnet tillbaka. 
Annas brev från knarkhelvetet   EX 12.3 
Knarkets väg mot Sverige   SDS 19.3 
Spanien i kamp mot narkotikan: torgidyllen – knarkarens  Hbl 28.3 
kamouflage 
En dubbelmoralist i gråzonen: 19-årige Anders berättar SvD 9.4 
om sitt missbruk. En helt ny grupp narkomaner 
Den svenska naiviteten. Upprörda narkotikafilmare: vakna SvD 16.4 
politiker! 
Bostadshotellet erbjuder tillsyn: här köar missbrukarna  HP 24.4 
för att få bostadsträning 
Lisa bodde ute hela förra vintern: svårt att upptäck kvinnorna. NT-ÖD 26.4 
Tillåt fria sprutor också i Stockholm   SvD 26.4 
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”Imperier” tar hand om missbrukare: privatvård lönsam DN 6.5, 8.5, 10.5,  
14.5 & 19.5 

Missbruket kostar 100 miljarder    DN 6.5 
Svår jämförelse    DN 10.5  
Alla hans barn blev knarkare: nu bekämpar han narkotikan  AB 11.5 
på heltid 
Anders blev fri efter 15 års knarkande  AB 12.5 
Rådgivningsbyrån hjälper missbrukare: var tredje klient  HP 16.5 
är kvinna 
Dansk buggningslag stoppade inte knarket  DN 21.5 
Rapport om narkotikamissbrulet: de utslagnas vittnesmål.  Vbl 23.5 
Ungas kärlek köps inte med Västindienresor. Hassela om  EX 2.6, 
”värstingarnas” inställda seglats.    diskussion: 6.6 &  

22.6 
Christiania: slumområde eller Livets högskola?   SDS 2.6 
Tvånget är ingen hållbar metod i missbrukarvården.  VK 9.6 
Regeringen handfallen inför knarkvågen  SvD 21.6 
Medellin lever på knarket.   Hbl 15.7 
Det går inte att lagstifta bort knarket: så här vill Freivalds  ÖK 17.7 
stoppa knarkvågen 
Nationell samling mot drogmissbruket  Dagen 19.7 
Kvinnliga soldater säljer sig för arabnarkotika  Dagen 20.7 
Bara två poliser mot knarkvågen   SvD 19.7 
Stridbar polis vill införa kronvittnen i knarkmål  SvD 2.8 
Varning för den nya inne-drogen   AB 3.8 
Knarkhunden smugglarens värsta fiende  HD 9.8 
Narkotikaexperterna i Köpenhamn tillbakavisar larmen och  HD 19.8 
talar om verkligheten: kokain och crack får inte fäste i Norden 
Dansk polis och tull samverkar i smugglarjakten:   SvD 21.8 
narkotikabeslagen har tredubblats 
Använd skollagen mot drogmissbruk  SvD 28.8 
Mord, terror och kokain har gjort dem till miljardärer  GT 31.8 
Knarkkriget: maffian i Colombia är rik och hänsynslös  NT-ÖD 31.8 
Bush öppnar en andra front mot knarket. Prålsjuk kokain- SvD 2.9 
kung med gyllene pistol. 
Arbetslöshet och missbruk går hand i hand.   ÖK 2.9 
Colombia skulle kunna vara paradiset – Här styr kokain- ÖK 2.9 
kungarnas terror 
Mamma, är du en sobrilkärring?    AB 3.9 
Colombia måste få stöd: Sverige lägger fram förslag i   DN 20.9 
FN om globalt krig mot narkotikan 
Medellin – belägrad stad: direktrapport från terrorns och  SvD 24.9 
kokainets Colombia 
Skärp kampen mot narkotikan!   Arbt 2.10 
Nu är det krig    DN 11.10 
Knarket sprids – trots att det inte syns i statistiken.  EX 11.10 
Amazonas i fara: kokaintillverkarna förgiftar floden och  KvP 15.10 
ödelägger djungeln 
Ungdomens idoler legitimerar kokain  DN 1.11,  

diskussion: 8.11 
Rituella mord i drogkultur: ny drogkultur förvandlar   DN 5.11 
ungdomen till förvirrade mördare 
Kokainhotet överdrivet   SDS 5.11 
Kampen mot narkotika inte läkarnas bord. Läkare mot aids DN 11.11,  
får skarp kritik för kravet på fria sprutor till narkomaner. diskussion:                               

25.11 & 1.12 
Extra regeringsbidrag i kampen mot knarket. Utlovar 15 DN 15.11 
miljoner kronor i omedelbart bidrag till FN. 
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Är knarkkriget redan förlorat   Arbt 18.11 
Om kokainkriget: hellre en grav i Colombia än en cell i USA.  EX 20.11 
Ojämn kamp mot narkotikan    SvD 21.11 
Knarket höjer våldsnivån   SvD 24.11 
USA:s Rambos på jakt efter knarkgerillan  NSD 25.11 
Kokainvägen börjar i en utarmad by i Bolivia  DN 26.11 
De allra svartaste: här blir de vita. De är fast i brott, knark  AB 3.12 
och sprit. Nu vill de bli fria. I ett unikt projekt på Stillwater- 
fängelset i USA hjälps fångarna ur sitt missbruk. 
Rödblått missgrepp: Nej till fria sprutor  GP 3.12 
Narkomanerna är en del av det glömda Sverige  GP 3.12 
Fria sprutor fel väg   UNT 5.12,  

diskussion: 20.12 
Kvinnligt synsätt i vården: svenska narkomanvården är  DN 8.12 
gjord för män, men män och kvinnor har olika behov 
Hjälp våra barn ut narkotikaträsket  SvD 8.12 
Koka – den enes bröd, den andres död  GT 9.12 
På 64:an avgiftas läkemedelsberoende  HP 11.12 
Ge narkomaner rena verktyg!   SvD 11.12,  

diskussion: 18.12 
Flest amfetaminbeslag i Västeuropa: tre ton förbrukas varje år SvD 30.12 
 
  
1990     
Stoppa den illegala droghanteringen  GP 2.1,  

diskussion: 15.1 &  
1.3 

Blind tro på fria sprutor   UNT 3.1,  
diskussion: 11.1 &  
27.1 

90-talet och drogliberalismen   Arbt 4.1 
Vårdprofitörerna. En artikelserie om missbrukarvården  AB 6.1, 7.1 & 8.1,  

diskussion: 14.1  
(*4), 15.1 & 2.2  
(*2) 

Vad sker med missbrukarvården?    UNT 8.1 
Marie bönar om att få behandling hon är dömd till. ”Folk dör GP 13.1 
innan de får vård” 
25 års uddlös narkotikapolitik   GD 22.1 
När problemen hopar sig tar kvinnorna till tabletter: våga  HD 24.1 
berätta om smärtan istället 
Nonchalera inte kokainet!    iDAG 25.1 
Svenska barn medicineras med amfetamin  Dagen 1.2 
Tablettmissbrukare avgiftas på S:t Görans psykvdelning Dagen 1.2 
Crack! Crack och narkotika har praktiskt taget gjort  DN 18.2 
södra Bronx till en krigszon. 
Kapitulera inte för knarket!    iDAG 26.2 
Kriget mot kokainet. Nu tar USA högteknologin till hjälp GP 4.3 
Hur många nya narkotika måste vi räkna med?  GD 9.3 
Mer hjälp åt läkemedelsmissbrukare.  GP 11.3 
Han är van vid ”värstingresor”: vissa projekt har spårat ur. Bar 13.3 
MBD-barn drogas med amfetamin   DN 13.3 
Fotomodell hjälper missbrukare: Jonna Charton-Bruun  SvD 13.3  
var själv narkoman – nu förestår hon det Nya Västervåg 
Lundarektor försvarar värstingseglatserna: vi fortsätter med  Bar 20.3 
båtprojekten 
Räddaren. I San Patrignano driver Vincenzo Muccioli   AB 1.4 
världens mest lyckade narkomanvård 
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Egen avdelning för kvinnliga missbrukare: här uppmuntras DN 2.4 & 3.4 
patienterna till att se sina egna behov och ta mindre ansvar  
för andras 
”Hårdare tag mot samhällets olycksbarn”   DN 2.4 
Den fattiga kontinentens kokain   EX 12.4 
Hur många måste dö innan alla kan få hjälp? Metadon- Arbt 7.5 
behandling på Ulleråker råddar skånekillar tillbaka till livet 
Malmös narkomanvård riskerar att raseras.   iDAG 9.5 
Psykiskt sjuka missbrukare går under: många far otroligt illa, DN 10.5 
ingen vill ha med dem att göra, säger psykiatriker Jan Ramström 
I skolan säljs det hasch. Vill du ha ditt barn där?  EX  15.5 
Narkomanvård på fel väg   Arbt 18.5 
Kokain inget lyft för Colombia. Knark blir mark: Colombias DN 2.6 
kokainmaffia ”tvättar” pengar improduktivt. 
I skatteparadiset Schweiz: här flödar narkotikan: tio nya  NWT 2.6 
aidsfall varje vecka 
Vansinne liberalisera drogpolitiken: krav på fria sprutor SvD 12.6,  
visar farlig kluvenhet bland debattörerna  diskussion:  

22.6, 7.7, 13.7 &  
23.7 

Ingen tror en prostituerad narkoman. ”Jag utsatte ingen DN 13.6 
för smitta”, säger Lena som är hiv-smittad och isolerad mot 
sin vilja 
Akut brist på vårdplatser: kris inom missbruksvården  SvD 14.6 
Svensk leder narkotikakrig: Hans Emblad blir chef för  SvD 25.6 
WHO:s nya program mot missbruk 
Knarket kommer att döda honom. Sasja, 32, får betala ett  AB 1.7 
högt pris för det nya Sovjetunionen 
Nej tack till legalisering. Hasch är ingen harmlös grönsak. AB 3.7 
Unga människor lämnas att dö: är det någon mening att döma DN 12.7 
enligt LVM? 
Det dolda beroendet   GD 12.7, 14.7, 17.7  

(*2), 19.7 & 21.7 
Narkotikatrafiken finner nya vägar   SvD 14.7 
Hårdare tag mot knarket på fängelser   DN 23.7, 25.7,  

27.7, 29.7, 31.7 & 
1.8 

Framgångsrik narkotikabekämpning  ÖC 24.7 
Colombia ledande kokainproducent   ÖC 28.7 
Grova narkotikabrott motiverar buggning  BT 6.8 
Dolt missbruk bekämpas: nybildad förening vill nå flyktingar SvD 6.8 
med drogproblem 
Fridfull idyll med dubbla stängsel: tre fjärdedelar av   SvD 27.8 
kvinnorna på Hinseberg är narkotikamissbrukare 
De valiumberoende drar inte ut på stan  EX 5.9 
Små framgångar för USA:s opiumkrig   GP 6.9 
Här får tablettmissbrukare hjälp   NA 13.9 
Ett nytt liv tillsammans – utan heroin  Hbl 22.9 
Jourhem för drogberoende: läkemedelsmissbrukare skall  SvD 24.9 
kunna söka hjälp anonymt dygnet runt 
Så skadar nya knarket    SDS 7.10 
Kollektiv vård av missbrukare bör omvärderas   Hbl 8.10 
Narkotikan – allt större problem på våra arbetsplatser GD 26.10 
Låt inte narkomaner dö i kön för metadon   GP 27.11 
Även knarkmissbrukarna måste bestraffas: det nya och  SvD 3.12 
lättillverkade preparatet Ice hotar bli 90-talets stora drog  
Knarkets okända offer. Hon lever i skuggan av sin drogade syster AB 5.12 
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1991   
Jag hann aldrig hoppa av karusellen: på häktet i Luleå  DN 10.1 
sitter peter Blom och kämpar för en vårdplats mot sitt missbruk 
Kriget mot kokainet går mot sitt slut?   SkD 31.1 
SCA först med drogpolicy: urinprov krav för anställning –  SvD 14.2 
men AD avgör tvist om säkerhet gentemot inegritet 
Narkotikakontrollen skyddar ungdomar  iDAG 28.2 
Kränkande häva sekretess: ännu svårare för missbrukare  SvD 1.3,  
av läkemedel    diskussion: 12.3,  

16.3, 19.3, 26.3 & 
8.4 

Amerikaner omringade i kokadjungeln  BT 6.3 
Att tro kan hjälpa missbrukare: Venngarn slott tar emot unga SkD 14.3 
på drift 
I åtta år var tabletterna viktigast av allt   DN 22.3 
Brott är hans enda merit    SvD 24.3 
Hos Anonyma Narkomaner bröts missbruket: organiserad  SvD 31.3 
gemenskap hjälper – grupper för narkomaner bildas över  
hela landet 
Miljarduget. En artikelserie om skatteslöseriet i kampen   AB 2.4, 3.4, 4.4 & 
mot knarket.    5.4 
Unga med problem måste få hjälp   SkD 9.4 
Mjölk mot kokainet    SkD 19.4 
Så slipper Kerstin att ha ont    Arbt 21.4 
Ändra sekretesslagen och hjälp missbrukarna  GP 29.4,  

diskussion: 8.5, 
16.5, 26.5, 5.6 & 
6.7 

Debattbok om ungdomskultur. ”Rocken förhärligar   HP 3.5 
våldet och drogerna” 
Bensodiazepiner hjälper: angeläget att läkare följer   SvD 6.5,  
socialstyrelsens råd vid förskrivning  diskussion: 15.5 &  

11.6 
Hetskampanj skrämmer sjuka: utan medicin drivs ångestjagade SvD 30.5,  
människor till sprit eller självmord   diskussion: 14.6 &  

12.7 
Vård i lyx gör den fri från knark   AB 9.6 
Peru ingick avtal under galgen: rätten till narkotikabekämpning SvD 17.6 
villkor för att USA skulle ge nya lån 
FN-aktion mot droghandeln    GD 18.6 
Metadonprogram räddar liv. Positiva resultat av den nya  Arbt 6.7 
mottagningen 
Drogerna når allt fler ungdomar    Hbl 10.7 
Knarkmarknad    Hbl 17.7 
Ångestdämpande medicin hjälp till normalt liv  GP 18.7 
Fri handel ingen lösning   SDS 30.7 
Knarkets väg till Sverige går via Afrika och Polen: Polen  SkD 7.8 
har på kort tid blivit ett gigantiskt laboratorium 
Vi skulle knäcka dem    DN 8.8,  

diskussion: 16.8 
Missbruk försvar för inre strid: narkomaner ofta psykiskt sjuka  DN 12.8 
Allt fler tvingas till drogtest: experter tror att majoriteten  SvD 18.8 
av svenska företag kräver urinprov om några år 
Upptrappning i Amerikas glömda kokainkrig  DN 19.8 
Bekämpa knarket konsekvent   GP 19.8 
Regeringens slagord mot knark ekar tomt   iDAG 9.9 
Oroande omsvängning i synen på narkotika   SkD 15.9 
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Malmö förstör sin narkomanvård    SDS  4.10, 
    diskussion: 8.10 
Ny Uppsalaprofessor: kunskap om morfinet viktig   UNT 10.10 
Privat missbrukarvård dålig omsorgsmodell   Arbt 11.10 
Narkomanvården kostar för mycket   SDS 11.10 
Drogtest på jobbet – missbruket kostar och säkerheten äventyras DI 19.10 
Knarkträsk i centrala Zürick: Platzspitz Schweix skampåle –  SvD 19.10 
tusentals varje dag på jakt efter droger 
Risk för ökad smuggling   GP 28.10 
Ingen vårdmetod hjälper alla   iDAG 29.10 
Metadon – en räddare i nöden: behandlingsprogram i Lund SkD 4.11 
botar 80 procent av missbrukarna  
Matbröd och mens kan lura knarktest: billig men osäker  SvD 4.11 
provteknik på företagen 
Här säljs hasch till unga    SDS 5.11, 6.11 &  

8.11 
Socialarbetare möter ökat våld    SDS 10.11, 13.11 &  

15.11 
Skandal att ge barn amfetamin   SkD 12.11,  

diskussion: 26.11 
Drogtest på kommande även i finländskt arbetsliv   Hbl 19.11 
Regeringen måste ta krafttag mot knarket: nödvändigt ge  SvD 28.11 
unga snabb behandling 
Narkotikan inte längre ett storstadsproblem   UNT 28.11 
Sverige nytt transitland för narkotika: liten del av   SvD 12.12  
smugglingen avslöjas 
De får droger i stället för kärlek: ett ovärdigt liv utan hopp om  SvD 23. 12 
framtid för tiotusentals vanvårdade barnhemsbarn i Lettland 
 
 
1992   
Fortsatt front mot knarket: den europeiska legaliseringsdebatten DN 9.1 
har inte fått fäste i Sverige 
Mjuk linje mot knark. Holland försöker kontrollera missbruk DN 11.1 
med legalisering   
Myten om lättförtjänta pengar fälla för många knarklangare Hbl 19.1 
”Svenskar tar otroliga risker”: livstidsdom för enstaka  SDS 23.1 
knarkfärd 
Skamfläcken i Zürich stängs: samtidigt får tanken på fri  SvD 2.2 
narkotika till missbrukare stöd 
Missbrukaren är både offer och förtryckare  SkD 13.2 
”Makt och knark – kan fylla samma tomrum”   SvD 24.2 
Öppen gräns sprider heroinet i Kina: krossandet av upproret i  SvD 1.3 
Burma bakom blomstringen – knarkkungarna använder godtroget 
FN som fasad 
Narkotikahandel i Sydamerika: alla sitter fast i  SDS 9.3 & 10.3 
giftspindlarnas nät 
Svensk socialpatrull i Köpenhamn hotas av indragning:  SDS 9.3 
skåningar räddas ur knarkslum 
Vändpunkt i schweizisk drogpolitik? Platzspitz är stängt –  Hbl 14.3 
men knarket finns kvar 
Knarkkungen folkets hjälte   SDS 16.3 
Svensk WHO-expert: narkotikahandeln hotar demokratin UNT 16.3 
Kritiker synar sprutbytesprojekt   DN 21.3 
Legalisera inte bruket av droger   GP 22.3 
Egen kropp, egen begravning   ÖC 1.4 
Hjälp missbrukarna nu   GP 2.4,  

diskussion: 18.4 
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Rena sprutor direkt på gatan: Oslos ”sprutbuss” en trygghet  DN 16.4 
i narkomanerna Ingunns och Öivinds utsatta liv 
Hampa och vallm - bedövande växter  Hbl 26.4 
Kampen mot narkotika: ”svensk kompetens efterlängtad i EG” UNT 27.4 
Skyll inte på föräldrarna. Pekar på det hårdnade samhälls- AB 6.5 
klimatet som den viktigaste orsaken till ökat drogmissbruk. 
Förtvivlad mamma: rädda min son från knarket  SDS 8.5 
Fria sprutor ett stickspår i vården av narkomaner  iDAG 28.5 
Drogmissbruket är roten till det onda  SkD 4.6 
Metadon mot hiv i Amsterdam: kampen mot aids anses i  SvD 18.7, 19.7, 
Holland viktigare än kampen mot narkotikamissbruket 20.7, 21.7, 22.7,  

23.7, 24.7 & 25.7 
Droger möts med öppenhet. Holland vill vara föredöme. GP 19.7 
Frivillig vård bättre och billigare. Vi behöver inte fler   Arbt 23.7,  
narkomaner i fängelse.   diskussion: 11.8 &  

3.11 
     
Passiv narkotikapolitik trots ökade problem  GP 14.8,  

diskussion: 27.8  
& 22.9 

Ecstasy lockar unga: modedrogen får nya grupper pröva  DN 21.8 
narkotika 
Var finns gnistan i narkotikapolitiken?  iDAG 24.8 
Både colombian och svensk: narkotikan är en tragedi, folk UNT 11.9 
vill ha fred 
Östmaffia söker sig ut via Finland: stölder, narkotikabrott SvD 13.9 
prostitution och smuggling ökar kraftigt – oron stor för att  
näringslivet står i tur 
Utslängd hemifrån, inget jobb, droger: Maria är ett av AB 16.9 
Stockholms 200 gatubarn 
EG-anslutning ökar knarkhandeln   Dagen 18.9 
Kommunerna försummar narkomanvården  SvD 22.9 
En vacker, dödlig bukett    Hbl 4.10 
Specialstyrka slår till mot penningtvätteriet  Hbl 11.10 
Alkoholen börjar bli gammalmodig: kan ”smarta droger”  Hbl 28.10 
göra folk klokare? 
Stoppa knarket – innan det är för sent  Vbl 31.10 
Nya innedrogen kan var dödlig   SkD 3.11 
Dags strama upp narkotikapolitiken ytterligare:   SvD 16.11,  
knarkliberalernas argument saknar förankring i verkligheten  diskussion: 9.12 & 

19.12 
”Narkotikan legaliseras”. Socialstyrelsens utredare avslöjar DN 9.12,  
planerna i en intern skrivelse.   diskussion: 11.12 
    
  
1993    
Legalisering av narkotika ger fel signaler  SvD 4.1 (med 
    anl. av 9.12 
    -92) 
Trots att behovet anses stort: Allt färre metadonpatienter UNT 14.1 
Människoliv och pengar kastas i sjön  GP 22.1,  

diskussion: 18.2,  
25.2 & 22.3 

Narkotikapolisen i Uppsala nystade upp amfetaminhärva. Tips UNT 28.1, 29.1 &  
rån en missbrukare avgörande.   30.1 
Här lärs självförtroende ut. Arbete och disciplin ger unga  DN 9.2 
missbrukare säkerhet. 
Intervju med Alec Carlberg   DN 12.2 
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Intervju med Vincenzo Muccioli   DN 10.2 
En farlig flirt – Amsterdam vänder inte ryggen åt haschet GP 12.2 
Legaliseringstanken kommer från höger  GP 12.2 
Ny strategi behövs. Socialstyrelsen ger inget hopp om att  DN 18.2 (med  
ska vinna kampen mot knarket.   anl. av 9.12 
    -92 & 11.12 -92), 
    diskussion: 24.2 
Knarktest inget att lita på. Osäkra laboratoriemetoder hot mot DN 23.2 
rättssäkerheten 
Det nya hotet från öst   Hbl 26.2 
Missbruksvårdens framtid   Arbt 17.3 
Gör något åt knarket – NU!   EX 18.3 
Deras undersökning om drogvanor gav besked: Ni känner SDS 19.3 
inte era ungdomar! 
Kambodjansk ö navet i heroinhandel. Kinesisk rödgardist blev SvD 23.3 
hjärnan bakom mäktigt smuggelsystem. 
Det nya tonårsknarket   EX 29.3 
Lagen kan hindra knarkbeslag. Avgående polischef tror  SvD 29.3 
på ”okonventionella metoder” trots RÅ:s tvekan. 
Vi knarkade på jobbet   AB 4.4 
Drogfria av egen kraft lyckas bättre. Gästforskare studerar före DN 4.4 
detta missbrukare. 
”Öppenvården fungerar inte”. Skandal att kommenerna  SvD 22.4 
undandrar sig ansvaret för missbrukarna. 
Knarkkarusellen: ”De inga måste få veta hur illa det kan vara”. Hbl 27.4 
Här har 500 blivit fria från tabletter  ÖC 27.4 
”Psykisk smittrisk” för missbruk. Vårdanställda i riskzonen. ÖC 28.4 
Läkemedelsberoende: RFHL-Kilen får 5 800 samtal från  ÖC 3.5 
missbrukare 
”Tabletter går alltid att fixa”    ÖC 5.5 
Berättar om narkomanens vardag. Med ena benet i graven. GD 8.5 
Min dotter knarkade   SP 8.5 
Vem tar ansvar för missbruksvården?  NA 12.5 
Storm i ett metadonglas   SDS 17.5 
Fler behandlas på dyra hem. Majoriteten missbrukare vårdas SvD 19.5 
på privata institutioner visar rapport. 
Den svenska vägen till fritt knark   AB 24.5,  

diskussion: 31.5  
(*2) 

Legalisering gör narkotikan värre   DN 26.5 
Bara seriösa ravearrangörer ges tillstånd  GP 3.6 
Arbetsgivare enas om drogpolicy. Sundsvallsmodellen som  SvD 6.6 
omfattar 15 000 anställda röner internationell uppmärksamhet. 
Tuff väg ut ut missbruket   SvD 6.6 & 13.6 
Höga kostnader men klent resultat. Narkomanerna i Malmö SkD 11.6 
kostar 50 miljoner men få blir av med sitt missbruk. 
”Färre prövar narkotika.” Ungdomsarbetslösheten hotar den DN 14.6 
framgångsrika politiken. 
Nya vägar i kampen mot narkotika   NA 21.6 
Socialt samspel hjälp för missbrukare  SvD 22.6 
Prästen – knarkfångarnas hopp i Bangkok  SDS 28.6 
Narkomaner går inte att kontrollera  SvD 21.7,  

diskussion: 29.7,  
28.8 (*2) & 25.9 

Ja till EG = ja till knark   EX 3.7,  
diskussion: 7.7  
(*3), 21.7 & 3.8  
(*2) 



APPENDIX A 

 

214 
 

Knarkhot från öst    SkD 6.7 
Åter till livet efter knarket   DN 7.7 
Dansen är som terapi   DN 16.7 
EG underlättar knarkbekämpningen  DN 16.7 
Ravepartyt hjälper Emelie leva lugnare  DN 16.7 
Urrytmen lockar till extas i natten   DN 16.7 
Bilden av det fria knarket   AB 17.7 
”Orimligt hårda straff”. Straffen för narkotikabrott måste  DN 22.7 
sänkas rejält. 
Cancern gav henne mod att sadla om. Ellen Pettersen lämnade SvD 30.7 
livet som framgångsrik resebyråägare för att vårda aidssjuka  
narkomaner. 
Flower power gror på nytt   DN 21.8 
Efter många år i knarkträsket. Bibeln blev räddningen för Ulf. SP 27.8 
Flickors missbruk målmedvetet problem.  ÖC 4.9 
Invandrare med drogproblem rädda för att söka hjälp SkD 14.9 
Frälsare med båda fötterna på jorden  DN 18.9 
Flytt från familj fara för missbrukande tonåring. Småbarn SvD 25.9 
klarar tvångsomhändertagande bättre. 
Den nya ungdomsdrogen. Så här ser du om ditt barn knarkar. Arbt 10.10 
Ingen är förlorad för alltid. Anhöriga viktiga för vården DN 15.10 
av unga missbrukare. 
23-åriga Liv berättar om vägen bort från knarket  DN 16.10 
När mamma knarkar. Gravida missbrukare behöver hjälp Arbt 20.10 
omedelbart. 
Mikael är narkoman och kriminell. Hur vårdas en ”värsting”? Vbl 23.10 
På väg hem…    ST 24.10 
Drogade barn är snälla barn   iDAG 3.11,  

diskussion: 17.11  
(*4) 

Har ni hört Nicko, folktalaren?   SP 12.11 
Företagen har drogpolicy mot missbruksproblem. Drogtester NA 27.11 
tänkbart vid nyanställningar. 
Tabletter tar inte bort det som gör ont  ÖC 29.11 
Gränskontrollen måste vara kvar. ”Det är vårt främsta  SvD 17.12 
instrument för att bekämpa narkotikainflödet.” 
Rädda de unga – det här är inget liv  DN 20.12 
LVM-hem bara förvaring. Kvinnliga missbrukare kritiska SvD 20.12 
till vårdform utan aktiviteter eller eftervård. 
Skräddarsydd vård för unga. Segling och bergsklättring SvD 24.12 
kan åter bli behandlingsmetod för missbrukare. 
Gyllene triangeln de fattigas hemvist. Opiumcentrum en  DN 28.12 
smitthärd för hiv. 
Thailand    DN 30.12 
 
 
1994 
Öppen gräns för heroin: hellre än att motarbeta vill Burmas DN 2.1 & 4.1  
regim dela vinsten   (forts. från 1993) 
EU ger oss möjlighet påverka kriminalpolitik: Vi kan   SvD 8.1 
effektivt bekämpa narkotikan    
Rave    GP 16.1 
Hjälp till självhjälp gjorde Rita drogfri  DN 17.1 
Bålverk mot narkotikan: Socialdemokratin motarbetar  Arbt 18.1 
legalisering 
Unga missbrukare bär familjens olösta problem  DN 19.1 
Kamp mot knark och kriminalitet   NSD 20.1 
Narkotikabeslag trendspegel: Centralstimulerande droger HP 24.1 
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och heroin gäller just nu 
Fri – efter mer än 18 års helvete: Nu varnar Roland för de  AB 8.2 
farliga lugnande medlen 
Knarket gissel för Burma: USA kräver hårdare tag   GP 21.2 
mot opiumhandeln 
Brottslighet från öst oroar Interpol: Suget efter hårdvaluta SvD 9.3 
stort problem. Narkotika fortfarande viktigaste marknaden. 
Narkotikan korsar alla gränser: Färre kontroller underlättar SvD 11.3 
smuggling. Drogkarteller samarbetar. 
Westerberg har fel om missbrukare   GP 18.3,  
    diskussion: 31.3 
Ny knarkled via Östeuropa: Lagar från kommunisttiden  SvD 18.3 
hinder i polisens brottsbekämpning 
Kinesiska triader tränger in i Europa: ”EU gör det till en  SvD 21.3 
barnlek att smuggla knark”. Redan nu kommer heroin för  
miljarder. 
Dödskyssar i smart förpackning   GP 31.3 
En färgglad pappersbit – och hallucinationer i flera   GP 31.3 
veckor efteråt 
Ryckningar, kramp och ledvärk spår av sex års knarkande.  GP 31.3 
”En gång rånade jag till och med min egen mamma för att få 
stålar…Det är sånt som gör ont att tänka på”. 
Haschet flödar fritt i Europa    NA 31.3,  

diskussion: 12.4, 
25.4 & 31. 

Christiania slagträ i det danska valet  GP 10.4 
Frihet för knark?    AB 13.4,  

diskussion: 25.4 
Effektivare narkomanvård i distrikten  DN 16.4 
Europas städer måste enas i kamp mot narkotika:  SvD 25.4 
Stockholmskonferensen ett synligt motstånd mot  
dem som vill legalisera 
Dags för massiv rörelse mot drogliberalism  SvD 2.5,  

diskussion: 14.5, 
24.5, 26.5, 1.6, 7.6 
& 9.6 

Här får narkomanernas barn en ny chans: Till Hale House  DN 6.5 
i Harlem, New York, kommer mödrar som inte orkar eller 
kan ta hand om sina barn 
En legalisering av narkotika är en moralisk kapitulation SvD 24.5 
”Unga styr slummen i Rio”: Knark och vapen ger barnen  DN 10.6 
makt. Specialpolis ska skydda turister 
Försök med metadon en fara   GP 15.6,  

diskussion: 9.7 
1960-talets legaliseringsexperiment förskräcker  GP 5.7 
Av princip sålde jag bara uppåttjack – ecstasy, cola och  DN 10.7 
syra. Och aldrig till minderåriga. 
Fler unga prövar knark: Rapporter om ökat missbruk av  DN 11.7 & 13.7  
framför allt rökheroin oroar 
Narkotika – en snabb väg mot helvetet  SkD 28.7 
2000 kaféer säljer hasch öppet: Hollands lagliga coffeshops DN 30.7 
en nagel i ögat på svensk narkotikapolis 
Doping – ett rop på hjälp: ”Tonårspojkar dövar sin rädsla med EX 14.8 
steroider och öl. 
Nostalgitripp i Woodstocks lera när 1969 års rockfest   DN 15.8 
återupplivades 
Knarkpaket kastas in till interner   DN 16.8 
Ny bild av missbruk: 80 000 svenskar knarkpåverkade på jobbet SvD 16.8 
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Beklaglig dansk drogpolitik   GP 23.8 
Här säljs ett kilo hasch i timmen: Svenska ungdomar tillbaka  SDS 27.8 & 29.8 
i Christiania 
Urinprov och hembesök gav färre brott: Nya aktiva  SvD 29.8 
polismetoder framgångsrika mot narkotikabrott i Eslöv 
Knarkliberala vindar i Danmark drabbar oss  SkD 31.8 
Cecilia, 30, knarkade på jobbet   EX 1.9 
Narkotikans alla led måste bekämpas  SkD 6.9 
Tuff politik skadar   DN 15.9,  

diskussion: 7.11 
Polis och idrottsstjärnor informerar om narkotika:   SvD 15.9 
Lyckat försök i Göteborg sprids till landets skolor 
Tredje kokainvågen sköljer över Europa  UNT 27.9 
Narkotika på offensiven   SDS 30.9,  

diskussion: 7.10, 
5.10 & 21.10 

Närpes går till aktion mot växande sprit- och knarkvåg Hbl 3.10 
EU är narkotikaliberalismens centrum  Arbt 6.10,  

diskussion: 10.10,  
13.10, 15.10, 22.10  
& 3.11 

Knarksituationen i Hamburg: En helvetets förgård  UNT 11.10 
EU och gränskontrollen   Bar 17.10 
Oklart om gränskontrollen   SDS 17.10 
Prozac en kultdrog precis som LSD   SkD 18.10 
Bättre att bekämpa narkotika gemensamt  SkD 19.10 
Svårt hindra knark utan gräns: Fri rörlighet tvingar tullen DN 23.10 
pröva nya metoder. Oviss framtid för gränskontroll. 
Gun Hellsvik hos Uppsalapoliser: EU tar knarkkamp på allvar UNT 25.10 
Spara på spriten!    AB 2.11 
Vardagslivskonsult för utstötta: Han vill lära missbrukare se  Bar 8.11 
lyckan i vardagen 
Ska barn drogas med amfetamin?   Arbt 15.11,  

diskussion: 5.12 
Narkotikans vägar genom Östeuropa  DN 26.11 
Drogromantiska vindarna tillbaka    GP 10.12 
Omöjligt förutse nästa våldsdåd   GP 10.12 
Missbruk av droger höjer våldsnivån i samhället: Dådet på SvD 13.12 
Stureplan aktualiserar problemet 
Colombia: Knarkkungens död kan ha gynnat kokainhandeln UNT 27.12 
  
 
1995    
Han vill se knarket fritt: ”människor kan ta ansvar själva” Bar 12.1 
Sprututdelning – ett stickspår i HIV-bekämpningen  VLT 13.1 
Stå på dig, Anita Gradin!   EX 17.1 
Vill vi ha det så här?   EX 25.1 
Släpp knarkdebatten fri!   EX 30.1 
Christiania: knarkfäste eller socialt föredöme?  GP 12.2 
Dopingen var nära att kosta mig livet  Arbbl 13.2 
JA-sidan bluffade om narkotikan   EX 13.2,  
    diskussion 27.2 
    (*2) 
Liberala knarkförsöket slog fel   AB 14.2 
Allt fler pojkar missbrukar: anabola steroider på väg bli GP 14.2  
folkhälsoproblem 
Hotad narkotikapolitik   SvD 16.2 
Dagbok vittnar om vägen från Plattan  DN 18.2 
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Galna av anabola stereoider: test i USA med 48 försökspersoner  DN 18.2 
visar vad som händer vid missbruk av tillväxthormoner 
En skrämmande utveckling mot ny drogpolitik i Sverige HD 18.2 
Droghandel går under jord: öppen narkotikamarknad i  SvD 19.2 
Zürich stängd 
Kriminella tar stereoider som mental styrketår  DN 22.2 & 4.3 
Europas gröna kräver: Fri narkotika senast år 2000!  Hbl 25.2 
Drogpiloten” ny yrkesroll: ny utbildning ska hindra missbruk SDS 27.2 
bland zigenare 
Huka inte i knarkdebatten   AB 28.2 
Akta tjejerna!    EX 28.2 
(s) saknar engagemang i narkotikafrågan  AB 8.3 & 15.3 
Drogtest en självklarhet på Ecophon: delade meningar på  HD 12.3 
arbetsmarknaden 
Kampen mot narkotika: moderaterna inte trovärdiga om knarket Arbt 25.3,  

diskussion: 19.4 & 
9.5 

Unga kristna hjälper vilsna västerlänningar i Goa: Guds oas  UNT 25.3 
i knarkets kaos 
Stoppa knarket vid ratten   GP 30.3 
Narkomaner i grupp hjälper varandra   SDS 30.3 
Hasch och himmel och helvete   Hbl 3.4 & 1.5 
Kampen mot knarket vinns med folkrörelser  AB 20.4 
Drogliberala socialister får mothugg: Jan Andersson bildar  SDS 20.4 
nätverk för hård narkotikapolitik i EU 
Europa på knä för heroinet: de tror att enda vägen upp är  DN 23.4, 24.4,  
liberalisering    25.4 & 26.4 
Den lyckliga knarkfamiljen   NWT 25.4,  

diskussion: 10.5 
(*2) & 16.5 

”Vi försöker vara mänskliga”: sprutbytesprogrammet bygger SDS 25.4 
på förtroende 
Läkemedelsmissbruk – en dold folksjukdom  ST 6.5, 7.5 & 8.5 
Började missbruka amfetamin som tonåring: Magdalenas  NWT 15.5 
egen historia 
Unga i kamp mot knark   AB 16.5 
Drogmissbruket ökar   GP 16.5 
Med facit i hand om EU…   EX 18.5,  
    diskussion 31.5 
Europas främste knarkapostel   SDS 28.5 
Knark är inne igen   AB 30.5, 31.5, 2.6  

4.6 & 5.6 
Schengen ingen omedelbar succe. Visionen om ett gränslöst DN 15.6 
Europa dör inte ut för att pionjärerna har inkörningsproblem. 
EU tar inte i hårt nog i kampen mot knarket  AB 16.6 
Stoppa drogliberalerna Vi får inte ge upp kampen mot  Arbt 16.6 
knarket i EU. 
Ropa inte på polis och nya lagar   EX 20.6 
”Ge inte upp för knarket!”   DN 26.6,  

diskussion:  
NT-ÖD 24.7 

Det sociala arvet lever fortfarande kvar: drogmissbruk och  NT-ÖD 26.6, 27.6 
misskötsel av barn går i arv: graviditeten kan bli vändpunkten & 28.6 
”Grus kvar i Schengenmaskineriet”. Det vore bra om Frankrikes DN 2.7 
uppskov framtvingar knarkåtgärder i Nederländerna, 
Sänk straffmyndighetsåldern! Inför obligatoriska drogtest VLT 3.7 
för samtliga elever som går i högstadiet och gymnasieskolan. 
Medicinen gör dig livsfarlig: 120 000 svenskar kör bil  AB 4.7 
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påverkade av lugnande medel 
Vakna politiker – hjälp oss tjejer   EX 4.7 
Samling mot knarket   GP 12.7 
Ge inte efter för knarket!    SkD 12.7 
Gör svensk narkotikapolitik till EU:s.  NWT 19.7 
När nätterna blir en pina: Janne somnar inte utan sömnmedel Hbl 30.7 
Inga lättnader i drogpolitiken   SDS 20.8,  

diskussion: 23.8, 
6.9 & 20.9 

Barntillåtet?    EX 21.8 
Var förs kampoen mot knarket?   AB 23.8 
Kamp inom EU mot knark   ÖC 28.8 
Alf Svensson ljuger om EU-knarket   EX  31.8, 
    diskussion 1.9 
Mp stöder knarkliberaler   BT 2.9,  

diskussion: 8.9 
Läkemedelsberoende: finns lyckan i piller?  Vbl 2.9 
Är moderaterna redo att låta EU besluta om svensk   GP 4.9,  
narkotikapolitik?    diskussion: 15.9 &  

9.10 
Knarktrafiken en viktig valfråga   DN 5.9 
Kolumnen: På demagogins bakgård   SvD 12.9 
Narkotikan måste bekämpas: Schengenavtal vore förödande Dagen 15.9 
Allt fler unga fast med knark: efter svenska EU-inträdet –  SkD 18.9 
överraskning för många att tullen får kontrollera resenärer 
Stoppa massmissbruket   GP 25.9 
Burma: hård kamp om knarkhandeln  Hbl 8.10 
Vill bota med knark: läkare utmanar – vill använda amfetamin  Arbt 11.10 
på psyksjuk 
Knarket finns på jobbet: drogforskaren varnar för   NSD 26.10 
samhällsproblemet 
Svårt tankefel bakom ekonomreklam för lagligt knark  NA 30.10 
Droger SvD 30.10, 31.10, 

1.11, 6.11, 7.11, 
8.11, 12.11, 14.11, 
15.11, 17.11, 20.11, 
21.11, 24.11, 28.11, 
29.11 & 1.12, 
diskussion: 5.12 

Holland avvisar svensk rädsla: narkotikapolitiken har  SvD 6.11, 12.11 & 
missförståtts menar tjänstemän – kritik gav resultat  13.11 
Sömnmedel    DN 11.11 & 12.11 
På trucken i haschdimma: självklart var man farlig på jobbet… VLT 14.11 
Sömn- och nervlugnande medel och ensamstående mödrar DN 17.11 
Dubbelmoral i narkotikapolitiken   SvD 21.11,  
    diskussion: 7.12 &  
    15.12 
Sömnlöshet en normal reaktion    DN 22.11 
”Det är ren tur att jag inte är en mördare”: nya droger gör SDS 29.11 
våldsbrotten brutalare 
Våld, droger och rasism   ÖK 30.11 
Uddlöst knarksanera Plattan utan vårdresurser  DN 1.12  
Slöddret ska bort från Plattan – men vart då?  AB 15.12 
Från gatan till social anpassning: missbrukartjejer får ny  HP 29.12 
chans med Prokrami kvinnobehandling 
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1996 
Malmökvinnor missbrukar kodein   SDS 8.1 
MC-klubbar specialbevakades i Söderort: vapen och narkotika  DN 27.1 
vanligt inslag 
Ecstasy oroar narkotikaforskare   NA 29.1 
Wilander måste vara oskyldig. Börje Salming om misstankarna EX 30.1 
mot tennisstjärnan 
Missbruket av kokain ökar. ”Jag vet inte om Wilander är skyldig”. EX 31.1 
Legaliseringsideér slår rot i Danmark  GD 31.1 
Rensa Plattan-aktionen motverkar sitt syfte  DN 5.2 
Insatsen på Plattan ett frö till något mycket bra  DN 12.2 
Knarkbeslagen ökar   GP 16.2 
Fler drogtester på företagen: arbetsgivarna spårar narkotika och SDS 16.2 
anabola stereoider hos de anställda 
Allt fler tonåringar missbrukar: kraftig ökning av ecstasy och  SvD 16.2, 20.2 &  
LSD bland unga flickor: liberalare attityd oroar  23.2 
Polisens ingripanden förtjänar stöd. Vuxenvärldens   DN 192 
uppmärksammande av nya drogkulturer har kommit sent 
Dansbaneeländet    EX 19.2 
 
De svarta siffrorna: Örebro på fjärde plats i knarkstatistiken ÖK 19.2 
Raven överraskar polisen. Channa Banker  EX 20.2,  
blir förbannad över rättsstatens särbehandling av olika diskussion 23.2  
ungdomskulturer.    (*2), 27.2 & 28.2 
Den okända rejvkulturen straffas DN 21.2, 

diskussion 23.2, 
26.2 & 1.3 

Rejvjakten inledd DN 21.2 
Regeringen måste agera när knarkandet ökar igen AB 23.2, 

diskussion: 27.2, 
29.2, 6.3, 9.3, 
12.3, 22.3 & 27.4 

Eget drogbruk förälders dilemma   SvD 24.2 
Brev till ledarsidan: Bekämpa knarket, rädda dansen  EX 25.2 
Första globala ungdomskulturen: tysk synt och amerikansk  DN 28.2 
funk blev rejvdansarnas technomusik 
Narkotikahandeln växer explosionsartat överallt  Hbl 28.2 
Har s någon europeisk narkotikapolitik?  GP 29.2 
Vad händer efter tvångsvården?   DN 4.3, 
    diskussion 20.3 
Stat i staten    EX 8.3 
Knarket en del av livsstilen: få misstänkte att medelklass- GP 10.3, 11.3 &  
ungdomarna missbrukar droger   12.3 
”Därför var jag på Docklands”. Gudrun Schyman om   DN 10.3 
rejvfesterna: stoppas inte knarkförsäljningen bör  
arrangemangen upphöra. 
Schyman ändrade hotbilden   GP 16.3,  

diskussion: 22.3 
& 30.3 

Gör motstånd mot ravekulturen!   NA 21.3,  
diskussion: 26.3 
(*4) & 11.4 

Förr varieté – i dag rave: moralens väktare har alltid funnits SP 23.3 
Tjänstemän slår larm om missbrukarvård  SvD 26.3 
Missbrukare sänds till utlandet för billigare vård – Alternativen SvD 27.3 
ofta omtvistade 
Se ditt ansvar, Schyman   NSD 27.3 
”Knarkarlivet kan vara ett logiskt alternativ”  SDS 29.3 
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Bäst förebygga knarkproblemen   SkD 4.4,  
diskussion: 14.4 

Chockökning av unga knarkare   AB 10.5, 11.5 & 
    12.5 
Partydrogerna finns över hela landet: beslag av ecstasy och  SvD 14.4 & 15.4 
LSD i hälften av länen 
Drogtest allt vanligare: anställda positiva till slumpvisa  DN 15.4 
kontroller på arbetsplatsen 
Spriten ödesfråga för skolelever men också cannabisbruket ökar Hbl 16.4 
Forskare avlivar myter om tunga narkomaner  SvD 17.4 
Ett raveparty är inte vilken fest som helst  SvD 19.5 
Birgitta Blom och de gröna påsarna   DN 21.5 
Det är fel att avkriminalisera knarket  Arbt 31.5 
”Lyckopiller förbättrar världen”. Med det perfekta lyckopillret DN 2.6 
får vi lyckligare människor i ett bättre samhälle, skriver  
Torbjörn Tännsjö. 
Gäster på ”Bangkok Hilton”: svenska knarkbrottslingar i  HP 8.6 
thailändska fängelser 
Bättre narkotikapolitik trots socialisterna  GP 18.6,  

diskussion: 5.7  
(*2) 

Ungas knarkmissbruk har bytt metoder  Arbt 25.6 
Dansk flathet inför knarket   GD 4.7 
Svensk narkotikapolitik offrades på mötet i Florens:   SvD  6.7, 
liberalisering oförsvarbar   diskussion: 18.7 
Opinionen mot narkotika är det effektivaste vapnet  NT-ÖD 8.7 
En utbredd knarkkultur   NA 12.7 
De syntetiska drogerna ett växande problem: EU:s medlems- SvD 16.7 
stater måste leta rätt på det egna landets laboratorier och stänga  
dem. 
”Jag tar nog ecstasy när jag släpps”. Patrik fick tre års fängelse DN 17.7 
för grovt narkotikabrott. 
”Knarklangarna lurar polisen”: polis och socialtjänst kräver DN 17.7 
lagändring för att kunna stoppa heroinförsäljarnas nya metoder 
Konstapel Blom behöver hjälp   EX 18.7 
35 år som polis och knarkspanare: ”folk pratar om narkotika  ÖK 1.8 
som om det inte skulle existera bland ungdomarna här” 
Knarket slår hårt mot Kina   GP 4.8 
Kräkmedel åt langare hjälper inte knarkarna  AB 6.8,  

diskussion: 14.8  
(*2) 

Kina transitland för heroin   DN 6.8 
Kirsi och Ari har lämnat drogmissbruket bakom sig:   Hbl 23.8 
drogmissbrukaren försöker ofta sluta först då han nått botten 
Missbruk av lugnande medel är orsak till allt fler våldsbrott NT-ÖD 31.8 
Psykiatrin öppnade väg för illegala droger  SkD 8.9 
Hoppfullt: Knarkbeslagen ökar i tullen. EU-samarbete ny möjlighet DN 25.9 
Knark översvämmar Irland: internationella brottssyndikat har  DN 25.9 
gjort landet till den viktigaste inkörsporten för droger till  
Västeuropa 
Skolan inne i en djup kris: tar inte drogbruk på allvar  NT-ÖD 7.10 
Rejvfester utan droger: tillstånd måste krävas och polis,  VK 9.10 
socialarbetare och fritidsledare närvara 
Super mer, röker mer, knarkar mer: dystra siffror i ny drogvane- ÖK 12.10 
undersökning 
LSDs och Ecstasys brokiga historier   SDS 20.10 
Vi får aldrig ge efter för knarkhandlarna!  AB 24.10 
Hårt liv för Nairobis gatubarn: droger, våld och prostitution  GP 25.10 
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tillhör vardagen 
Ecstasy ger kroniska hjärnskador: studier visar en ökning av  SvD 28.10 
symtom efter kortvarigt bruk av nya partydrogen 
Allt fler unga knarkar   SDS 30.10 
Kina ny marknad för Burmas knarkkungar: juntan tjänar  SvD 30.10 
miljoner på heroinfabrikörernas investeringar: växande  
missbruk oroar Peking 
Polisen får specialenhet mot ecstasy: stor satsning görs för att  SvD 4.11 
stoppa spridningen av partydrogen från storstäder till mindre orter 
Lönsamt bekämpa tablettmissbruk   BT 12.11 
Hasch får inte bagatelliseras. Trots trendbrottet finns det hopp DN 12.11 
om att vi ska kunna hålla narkotikamissbruket nere. 
Slutar aldrig hoppas   GP 17.11 
Ecstasy breder ut sig, farligare än amfetamin: flera beslag i Arbbl 18.11 
Gävle under året 
Drogmissbruket ökar lavinartat   GP 28.11 
Knarket gör ny entré: ett reportage   HD 1.12 
Ökad polsk insats mot knarket: kontakterna med svensk polis  SDS 3.12 
är få 
Föräldrakamp mot knark   BT 13.12 
Ingen våg av narkotika på de svenska anstalterna  NT-ÖD 13.12 
 
 
1997  
Livsfarlig blandning: fler flickor är pojkar berusar sig med  DN 2.1 
sprit och tabletter 
Drogliberalers makt växer i EU   SDS 7.1,  

diskussion: 10.1 &  
21.1

  
EU måste stoppa knarket   GP 26.1,  

diskussion: EX  
Är ett Sverige fritt från knark ett orimligt mål?  AB 10.2,  

diskussion: 4.3,  
13.3 & 26.3 

Den nya knarkvågen   EX 13.2, 14.2,  
15.2, 16.2, 17.2,  
18.2, 19.2 & 19.3 

EU måste stoppa drogerna   SDS 6.3 
Europeiskt narkotikahot: förmår socialdemokraterna   VK 19.3 
påverka europeiska narkotikautvecklingen? 
Narkotikavåg hotar Skåne   SDS 24.3 
Stoppa de nya drogerna – täpp till strafflagen!  AB 7.4 
Laos har börjat kampen mot narkotikan  ST 14.4 
Hårdare tag mot knarket bara förvärrar problemen  AB 29.4,  

diskussion: 4.5 
Folklig aktion mot tolerant knarkpolitik: drogturister stoppas SvD 7.5 
utanför Rotterdam – holländarna mer restriktiva än sina politiker 
Internationella hot mot den svenska narkotikapolitiken:  SvD 16.5 
det gäller att stoppa fortsatta EU-diskussioner om legalisering 
av narkotika. 
Hasch farligare än heroin: vanligaste narkotikan påverkar  DN 18.5 
psyket mer än tyngre droger 
Dyrkad av de drogfria   DN 21.5 
Den nya knarkvågen    DN 26.5, 27.5 &  

28.5 
Överaktiva vuxna erbjuds amfetamin. Läkemedelsverket SvD 31.5 
godtar kontroversiell behandlingsform trots kritik från  
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socialstyrelsen 
Beroende    Hbl 9.6 
Knarkvågen värre nu än på 70-talet   SDS 12.6 
Läkemedelsberoendet ett problem för kvinnor  Hbl 15.6 
Finländska missbrukare övertalas att återvända  SvD 23.6 
Narkotikamissbruket ökar   SvD 26.6 
Drogtest på vart tredje större företag  SvD 29.6 
Morfin och digitalis   SP 5.7 
”Privatisera knarkvården”: statens monopol gör vården av DN 12.7,  
missbrukare sämre och dyrare   diskussion: 24.7 
Johan – 10 år och narkoman: utan amfetamin skulle han inte  AB 18.7 
klara skolan 
Saras far berättar om hennes narkomani och aids  VLT 11.8 
Örtmedicin kan bota knarkare   Hbl 31.8 
Modernisera narkotikapolitiken SDS 3.9, 

diskussion: 6.9, 
9.9, 16.9, 30.9, 
4.10, 9.10 & 25.10 

Falsk heroinbild i dålig Öholm-debatt: populism som kan  Arbt 6.9 
göra heroinprojekten till 2000-talets tvångssterilisering 
Befängt knarkförslag   BT 9.9 
Dödligheten bland missbrukare ökar  SvD 13.9 
Drogexplosion på S:t Petersburgs bakgårdar  Hbl 14.9 
Kritik mot omstritt narkotikaprojekt  SvD 17.9 
Nu är det dags att hissa pestflaggan   AB 23.9 
Med friheten kom hiv-smittan   DN 28.9 
Hela världen måste bekämpa drogerna  GP 28.9 
Stoppa knarket är allas ansvar   SDS 28.9 
Ska vi spruta heroin i narkomanerna?: om vi följer Schweiz Arbt 30.9,  
exempel så kan antalet missbrukare snabbt fördubblas. diskussion: 8.10, 

11.11 & 25.11 
Kava: en drog utan biverkningar är på väg att erövra världen GD 5.10 
Hur möter vi knarket?    Arbt 7.10, 9.10,  

13.10, 14.10,  
19.10, 21.10 & 

 22.10, diskussion: 
16.10 

Fria sprutor stoppar hiv   SDS 13.10 
Resurserna räcker inte till: utvecklingsstörda får lugnande piller  GP 20.10 
för att personalen ska orka 
Det ”nya” heroinet: den ”ofarliga” innedrogen sprider sig  AB 3.11, 4.11, 5.11 
i hela Sverige – och kräver tonåringars liv  & 6.11 
Drogliberalerna på frammarsch i Strasbourg  SDS 6.11 
Vi vet för lite om narkotika   AB 7.11 
De ungas narkotikaattityder skrämmer  AB 12.11 
Legalisering av droger skulle bli förödande  SvD 2.12 
Vi måste gå till offensiv mot narkotikan  Arbt 9.12 
Kampen mot narkotika bör påbörjas redan på dagis!  Arbt 16.12 
 
 
1998  
”Falsk enighet om narkotikapolitiken”  SDS 5.1,  

diskussion: 8.1,  
15.1, 20.1 & 30.1 

De styr EU:s knarkmaffia: en artikelserie om de dolda  AB 9.1 
makthavarna 
Drogtest ger säkrare arbetsmiljö: i Sundsvall samarbetar  DN 11.1 
företag, kommun och skola för att minska missbruket 
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Läkare duperade sjukhus: fick jobb trots att han var  DN 14.1 
avstängd efter missbruk och brott 
Thailändsk droghandel lockar mc-gäng  SvD 19.1 
Viktigt att driva en restriktiv drogpolitik i EU-parlamentet  NT-ÖD 30.1 
Narkomaner avgiftas under narkos.   SvD 9.2 
Utanförskap ökar narkotikamissbruket: invandrares   Arbt 21.2 
narkotikaproblem 
Unga kvinnor tillåts knarka sig till döds  AB 24.2,  

diskussion: 2.3 & 
9.3 

Polisen vågar inte gå in i Christiania: senaste knarkrazzian SDS 28.2 
mot den omstridda fristaden i Köpenhamn slutade i våldsamma 
kravaller 
Hon valde smärtan: efter flera års tablettmissbruk tvingade GP 4.3 
Britt-Marie sig själv att sluta 
Kake vill välja sin vård: många vill pröva på buprenorfin:  Hbl 22.3 
heroinisterna ingen boskapsflock 
Narkos stoppar metadonberoende: heroinsug försvinner SvD 2.4 
Flumdebatt ökar toleransen   UNT 9.4 
Argumenten för legalisering håller inte  Arbt 15.4 
Allt fler tjejer dopar sig: missbruket ger svåra biverkningar GP 16.4 
Knarkbekämpningen prioriteras i EU  Arbt 21.4 
En liten mariginell grupp   Hbl 1.5,  

diskussion: 20.5 
(*2) 

”Sverige ger upp om knarket”: svenskarna har abdikerat  DN 5.5,  
från sin ledande roll inom narkotikabekämpning  diskussion: 17.5 
Snabb ökning av svårbotat missbruk  SvD 6.5 
Skall vi legalisera drogerna?   GP 3.6 
Missbrukare bakom fin fasad   DN 6.6 
EU splittrat om droger: regler sätts ur spel  DN 8.6 
Samhället får inte acceptera drogerna  GP 15.6 
Göteborg måste få en avgiftningsavdelning  GP 18.6 
Regeringen saknar strategi   GP 19.6,  

diskussion: 4.7 
”Svenskar måste förklara knarkupprop”: misstanken att  DN 21.6,  
undertecknarna företräder en drogliberal inställning är naturlig diskussion: 29.6, 

5.7, 6.7 & 13.7 
”Hejda drogerna med svensk politik”  SDS 1.7 
Janne lär sig leva – utan knark: psykisk och social abstinens Hbl 4.7 
svårast 
Får man diskutera narkotikapolitiken utan att bli stenad AB 7.7 
Vems fel är det om vi förlorar kriget mot narkotikan?  AB 7.7 
”Vi förklarar inte krig mot knarket”: chefen för Vita husets DN 13.7 
narkotikabyrå förklarar USA:s strategi i kampen mot droger 
Lagen tillåter knarksvampar: säljs via Internet  DN 14.7 
Svensk narkotikapolitik för repressiv: det är hög tid att Arbt 16.7,  
samarbeta med Schweiz och Holland mot narkotikamissbruket diskussion: 24.7 &  

1.8 
Kontroversiell vårdform växer   SvD 7.8 & 8.8 
Sommarsamtal    SvD 16.8 
Finland sämst i Norden på smärtlindring: ”läkare rädda ge  Hbl 20.8 
morfin åt döende” 
Svaga argument för slapp drogpolitik  DN 14.9,  

diskussion: 24.9  
(*2) 

Vägen tillbaka till livet utan tabletter  JP 18.9 
Oron för ungdomars drogvanor ökar  Arbt 19.9 
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Droger lindrar smärtan från barndomen  Dagen 10.10 
Experter kritiserar narkomanvården – alarmerande långa köer Hbl 24.10 
trots hemlig rådgivning 
Redan utsatta grupper marginaliseras: kampen mot drogerna Arbt 2.11 
måste föras genom en generell välfärdspolitik 
”Marijuana behövs inte som medicin”: professor beskyller UNT 12.11 
drogliberaler för kampanj: cannabis försvårar befruktning 
Drogkrig i EU-parlamentet   SP 17.11,  

diskussion: 10.12 
& 28.12 

”Polisen har styrt politiken”. Ny forskning visar en utveckling DN 29.11 
mot mer straff och mindre vård. 
EU-länder tillämpar lag olika   DN 29.11 
Röstning om fri narkotika    DN 29.11 
Sverige altt ensammare i drogkampen  SvD 29.11 
Narkotikakampen går vidare   UNT 4.12 
Amfetamin kan vara enda utvägen: att leva med damp är UNT 8.12, 14.12,  
jobbigt och påfrestande för drabbade familjer  16.12 & 30.12 
Polisens olagliga metoder   SvD 11.12,  

diskussion: 16.12 
Gambier häktade för knarkbrott   DN 18.12 & 19.12 
Ecstasy kan ge obotlig nervskada. Missbruket ökar i Sverige. DN 18.12  
Drogen är på tillbakagång i de flesta EU-länder. 
”Drogliberalerna finns bland De gröna  ST 29.12 
Sidenvägen blev dödens väg   SkD 31.12 
 
 
1999  
De sover djupt – på lim och knark lever gatubarnen −   AB 2.1 
hundra meter från lyxhotellen 
För knarksmugglande svenskar som grips blir Bangkok  BT 10.1 
Hilton slutstationen 
Galen statistik om narkotika i EU   DN 11.1 
Missbrukarrörelse polisanmäld   DN 9.2 
Mot våld med våld   GP 21.2 
Pagad tar lagen i egna händer   SDS 21.2 
Kamp mot knark på konsumtionsnivå: polisen på rätt väg ÖC 11.3,  

diskussion: 20.3  
Knarket kommer med posten: Göteborg ett av målen för GP 14.3 & 26.3 
nigerianska narkotikasyndikat    
Läkare som sprider droger anmäls   SvD 21.3 
”Tvinga Danmark att stoppa knarket”  DN 25.3 
Julia Murtazina blev sexton år   DN 3.4 
Den andra knarkvågen   Hbl 18.4 
Svensk seger över EU-drogliberaler   SvD 19.4 
Amfetamin till folket   SvD 24.4 
Fler amfetaminbeslag än någonsin   SDS 14.5, 17.5 &  

23.5 
Läkare ger vuxna med damp/adhd amfetamin  DN 25.5 
Det går inte längre att blunda   Hbl 26.5 
Skärp kampen mot knarket   GP 30.5 
Narkotikan i Irland: i ravemusikens Mecka flödar drogerna SvD 30.5 
Vässa narkotikapolitiken   SP 1.6 
Viktig röst mot knarket!   Arbt 2.6 
Mer än halva lönen går till droger   DN 2.6, 3.6, 4.6 &  

5.6 
Patienter blir narkomaner av medicin  SDS 8.6, 9.6 &  

10.6 
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Miljön är en del av terapin   GP 10.6 
Vänsterpolitiker; sök förhindra danska knarklagar!  Arbt 12.6,  

diskussion: 23.6  
& 24.6 

Knarket i Västerhaninge   DN 18.6, 19.6 &  
20.6 

”Nio av tio klarar att testa narkotika”  DN 22.6,  
diskussion: 30.6 
& EX 7.7 

Heroinet måste stoppas!   AB 3.7  
Män ofta bakom kvinnors brott: knarket drar in kvinnor i brott Bar 13.7 
Lagen tandlös mot våldtäktsdrog   SDS 15.8 
Polis får simulera knarkköp   Hbl 21.8 
”Vem som helst blir inte narkoman”   DN 29.8,  

diskussion: GT 
4.9 & DN 17.10 

Medicinering av stökiga elever: amfetamin kan ge   SvD 14.9,  
allvarliga biverkningar   diskussion: 9.11 &  

18.11 
Återskapa en solidarisk socialpolitik   Arbt 23.9 
Att städa efter andra   NA 25.9 
Knarket styr livet i kvarteren på Vesterbro  SDS 23.10 
Konsensusmötet erkände problemets vidd: mer realism i  Hbl 4.11 
narkotikavården 
Narkomaner har rätt till vård   Vbl 12.11 
Byta sprutor är inte legalisering   KvP 18.11 
Missbruk för miljarder   NA 27.11 
De brottsliga nätverken farligast: restriktiv alkoholpolitik  Arbt 30.11 
och narkotikaförbud begränsar kriminaliteten 
Nytt försök att stoppa GHB   GP 1.12 
De kallades mods…de rökte hasch och drack mellanöl  AB 5.12 
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Appendix B: Ämnesordslista 
 
 
1970 
C. Religion, O. Samhälls- och Rättsvetenskap, Oa. Sociologi, Oc. Statskunskap och politik, 
Od. Förvaltning, Oe. Rättsvetenskap, Oh. Sociala frågor och socialpolitik samt V. Medicin.  
 
1971 
O. Samhälls- och Rättsvetenskap, Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Oh. Sociala 
frågor och socialpolitik samt V. Medicin. 
 
1972 
C. Religion, Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Oh. Sociala frågor och socialpolitik 
samt V. Medicin. 
 
1973 
D. Filosofi och psykologi, Oe. Rättsvetenskap, Oh. Sociala frågor och socialpolitik samt V. 
Medicin.  
 
1974 
Oe. Rättsvetenskap, Ohi. Nykterhetsfrågan samt V. Medicin. 
 
1975 
Ohi. Nykterhetsfrågan samt V. Medicin. 
 
1976 
Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Ohf. Socialvård, Ohi. Nykterhetsfrågan samt V. 
Medicin. 
 
1977 
Oe. Rättsvetenskap, Ohf. Socialvård, Ohi. Nykterhetsfrågan, V. Medicin samt Vp. 
Medicinalväsen.  
 
1978 
Oa. Sociologi: allmän, Ohf. Socialvård, Ohi. Nykterhetsfrågan, V. Medicin samt Vp. 
Medicinalväsen.  
 
1979 
Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Ohf. Socialvård, Ohi. Nykterhetsfrågan samt V. 
Medicin.  
 
1980 
Oe. Rättsvetenskap, Ohf. Socialvård, Ohi. Nykterhetsfrågan samt V. Medicin. 
 
1981 
Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Ohf. Socialvård, Ohi. Nykterhetsfrågan samt V. 
Medicin. 
 
1982 
Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Ohi. Nykterhetsfrågan samt V. Medicin. 
 
1983 
Oe. Rättsvetenskap, Ohi. Nykterhetsfrågan samt V. Medicin. 
 
1984 
Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Ohi. Nykterhetsfrågan, V. Medicin samt Vp. 
Medicinalväsen.  
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1985 
Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Ohi. Nykterhetsfrågan samt V. Medicin.  
 
1986 
Oe. Rättsvetenskap, Ohf. Socialvård, Ohi. Nykterhetsfrågan, V. Medicin samt Vp. 
Medicinalväsen.  
 
1987 
Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Ohf. Socialvård, Ohi. Nykterhetsfrågan, V. 
Medicin samt Vp. Medicinalväsen.  
 
1988 
Oa. Sociologi: allmän, Oe. Rättsvetenskap, Ohf. Socialvård, Ohi. Nykterhetsfrågan, V. 
Medicin samt Vp. Medicinalväsen.  
 
1989 
Oa. Sociologi, Oeka. Civil- och straffprocess, Oep. Kriminologi och polisväsen, Ohf. Social 
omsorg, Ohfb. Barn- och ungdomsvård, Ohi. Alkohol- och narkotikafrågor, Ohib. 
Narkotikafrågor, Vl. Psykiatri samt Vln. Drogberoende och drogmissbruk.   
 
1990 
Oa. Sociologi, Oe. Rättsvetenskao, Oep. Kriminologi och polisväsen, Ohf. Social omsorg, 
Ohfb. Barn- och ungdomsvård, Ohi. Alkohol- och narkotikafrågor, Ohib. Narkotikafrågor, V. 
Medicin,  Ve. Allmän medicin, Veba. Infektionssjukdomar samt Vln. Drogberoende och 
drogmissbruk.  
 
1991 
Oa. Sociologi, Oe. Rättsvetenskap, Oep. Kriminologi och polisväsen, Ohfb. Barn- och 
ungdomsvård, Ohi. Alkohol, narkotika- och nikotinfrågor, Ohib. Narkotikafrågor, V. 
Medicin, Ve. Allmän medicin, Vl. Psykiatri samt Vln. Drogberoende och drogmissbruk. 
  
1992 
Oa. Sociologi, Oeka. Civil- och straffprocess, Ohfb. Barn- och ungdomsvård, Ohi. Alkohol-, 
narkotika- och nikotinfrågor, Ohib. Narkotikafrågor, Veba. Infektionssjukdomar, Vl. 
Psykiatri samt Vln. Drogberoende och drogmissbruk.  
 
1993 
Oa. Sociologi, Oep. Kriminologi och polisväsen, Ohf. Social omsorg, Ohfb. Barn- och 
ungdomsvård, Ohi. Alkohol- narkotika- och nikotinfrågor, Ohib. Narkotikafrågor, Vl. 
Psykiatri, Vln. Drogberoende och drogmissbruk samt Vpd. Sjukvårdspersonal.  
 
1994 
Oa. Sociologi, Oe. Rättsvetenskap, Oep. Kriminologi och polisväsen, Oh. Sociala frågor och 
socialpolitik, Ohi. Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor, Ohia. Alkoholfrågor, Ohib. 
Narkotikafrågor, V. Medicin, Vl. Psykiatri samt Vln. Drogberoende och drogmissbruk. 
 
1995 
Oep. Kriminologi och polisväsen, Oh. Sociala frågor och socialpolitik, Ohfb. Barn- och 
ungdomsvård, Ohi. Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor, Ohib. Narkotikafrågor, V. 
Medicin, Ve. Allmän medicin, Vg. Gynekologi och andrologi, Vl. Psykiatri samt Vln. 
Drogberoende och drogmissbruk.  
 
1996 
Oa. Sociologi, Oe. Rättsvetenskap, Oep. Kriminologi och polisväsen, Oh. Sociala frågor och 
socialpolitik, Ohfb. Barn- och ungdomsvård, Ohi. Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor, 
Ohia. Alkoholfrågor, Ohib. Narkotikafrågor, V. Medicin samt Vln. Drogberoende och 
drogmissbruk.  
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1997 
Oa. Sociologi, Oep. Kriminologi och polisväsen, Oh. Sociala frågor och socialpolitik, Ohf. 
Social omsorg, Ohi. Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor, Ohia. Alkoholfrågor, Ohib. 
Narkotikafrågor, V. Medicin, Vl. Psykiatri samt Vln. Drogberoende och drogmissbruk. 
 
1998 
Oep. Kriminologi och polisväsen, Oh. Sociala frågor och socialpolitik, Ohf. Social omsorg, 
Ohi. Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor, Ohib. Narkotikafrågor, V. Medicin, Ve. Allmän 
medicin, Vln. Drogberoende och drogmissbruk, Vp. Hälso- och sjukvård samt Vpd. 
Sjukvårdspersonal. 
 
1999 
Oa. Sociologi, Oep. Kriminologi och polisväsen, Ohfb. Barn- och ungdomsvård, Ohi. Ohi. 
Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor, Ohib. Narkotikafrågor, V. Medicin, Ve. Allmän 
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