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INLEDNING 

Enligt sociologen Ted Goldberg ”betraktas nästan automatiskt allt och alla som sä-
ger sig vara emot droger som bra”, en konsekvens av och kanske också en förut-
sättning för vad som har kallats det svenska kriget mot narkotikan.1 Tidigare forsk-
ning har också visat hur narkotikaproblemet har formulerats som ett ytterst allvarligt 
problem, närapå ett hot mot samhällets grundvalar.2 Vissa sällan oomstridda för-
santhållanden – som att narkotika är farligt och att narkotikaproblemet är synnerli-
gen allvarligt – har låst problembeskrivningen.3 Denna inställning till ett problem 
som har formulerats som absolut ont i både uppsåt och konsekvenser har givit oss 
en av västvärldens mer repressiva narkotikalagstiftningar – men över åren också 
osedvanligt stora satsningar på behandlingsprogram av olika slag. 
 Undersökningen som följer visar hur vården av narkotikamissbrukarna kom att 
betraktas som en självklar ingrediens i den narkotikapolitiska lösning som sjösattes 
under sent 1960-tal. Ur detta följde också att något slags tvångsvård av behandlings-
ovilliga narkotikamissbrukare framstod som en föga kontroversiell åtgärd för de 
folkvalda som hade att lagstifta i frågan. Det handlade delvis om hur denna tvångs-
vård skulle bedrivas, men framför allt hur den skulle legitimeras, aldrig om att avstå 
tvångsvårdslösningen. Vårdlösningen gick inte att tänka bort, tvångsvårdslösningen 
gick inte att tänka bort; det handlade faktiskt om att – till varje pris – arrangera nå-
got slag vård. Frågan var bara på vilka grunder. 
 

DEN SVENSKA NARKOTIKAPOLITIKEN OCH VÅRDLÖSNINGEN 
Den svenska narkotikapolitiken föddes med 1968 års narkotikapolitiska program. 
De bärande inslagen – tullens insatser mot smugglingen, polisens insatser mot för-
säljningen och vården av narkotikamissbrukarna – återfinns visserligen också i äldre 
åtgärdsprogram; det handlar då om mer generella insatser mot varusmuggling, om 
beivrande av brott mot läkemedels- och narkotikaförordningarna och den psykiat-
riska vården av vissa narkotikamissbrukare. Men 1968 års narkotikapolitiska pro-
gram var något annat; det var ett försök till en massiv mobilisering av insatserna mot 
det narkotikaproblem som under 1960-talet tornade upp sig som ett av samtidens 
allvarligaste problem. Nu samlades åtgärder mot tillverkning, smuggling och försälj-
ning i en ny narkotikastrafflag och nu tillkom vårdplatser på olika behandlingshem, 
stimulerade av statsbidrag. 
 1968 års narkotikapolitiska program liknade därmed i stora stycken de åtgärder 
som vidtogs för att komma tillrätta med det förra sekelskiftets stora farsot, alkoho-
                                                 
 
1 Ted Goldberg, Samhället i narkotikan, Solna 2005, s. 5. 
2 Sven-Åke Lindgren, Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890–1970, 
Stockholm/Stehag 1993, kap. 5. 
3 Anders Bergmark & Lars Oscarsson, Drug Abuse and Treatment. A Study of Social Conditions and Con-
textual Strategies, Stockholm 1988. 
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len, något som också är belysande för hur pass allvarligt de folkvalda såg på proble-
met. Även 1910-talets insatser tog sig formen av försäljningsreglering, låt vara i form 
av motbok i stället för tydliggjort totalförbud, och en utbyggd vård. Vårdexpansio-
nen stimulerades liksom på 1960-talet av vissa statsbidrag men det som framför allt 
kom att markera det tidiga 1900-talets ambitioner var att det stiftades en lag enligt 
vilken man från och med 1916 skulle kunna vårda alkoholmissbrukare mot deras 
vilja. Denna lag – vilken i modifierad form fortfarande var i bruk 1968 – måste ses 
som en extraordinär lösning som antyder problemets politiska tyngd, men den öpp-
nar också för en analys av hur man mer allmänt betraktade alkoholmissbrukaren. 
Någon speciell tvångsvårdslag kom aldrig att flankera 1968 års narkotikapolitiska 
program och det är orsakerna till detta, och de lösningar på problemet med behand-
lingsovilliga narkotikamissbrukare som riksdag och regering i stället valde, som den-
na rapport handlar om. 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Det är framför allt två omständigheter som motiverar en särskild undersökning av 
vad man skulle kunna kalla tvångsvårdslagen som kom bort. För det första är det 
tydligt att lagstiftaren aldrig riktigt hade ambitionen att klara sig utan tvångsvård i 
den narkomanvårdslösning som tog form från och med sent 1960-tal.4 Man ville inte 
stifta någon ny tvångsvårdslag, av skäl som ska undersökas i rapporten, men man 
ville likväl ha möjligheten att tvångsvårda narkotikamissbrukare, på sätt och utifrån 
motiveringar som också ska undersökas längre fram. För det andra skulle det fak-
tiskt bli en ny tvångsvårdslag, när riksdagen så sent som 1982 kom att samla tvångs-
rekvisiten gentemot både alkohol- och narkotikamissbrukare inom samma lag. 
 Syftet med rapporten är därför att dels att undersöka frågan om varför det sena 
1960-talets narkotikapolitiska lösning inte inkluderade en tvångsvårdslagstiftning 
riktad mot vuxna narkotikamissbrukare samt att analysera den alternativa lösningen 
på problemet med behandlingsovilliga vuxna narkotikamissbrukare, dels att under-
söka den rikspolitiska process som till sist ändå ledde fram till den ännu gällande 
tvångsvårdslagstiftningen.5 Utifrån detta syfte söker jag mer konkret besvara fråge-
ställningar som tar sikte på problembeskrivningarna bakom olika motiv och argu-
                                                 
 
4 De i rapporten genomgående använda begreppen narkomanvård och narkomanvårdstvång inne-
bär inget ställningstagande i frågan om narkotikakonsumtionens sjukdomsstatus, utan brukas för 
enkelhetens skull i stället för mer svårhanterliga motsvarigheter bildade på ordet narkotikamissbruk 
(vilket annars är det i rapporten gängse begreppet för det undersökta fenomenet). Den empiriska 
förekomsten av begreppen narkotikamissbruk och narkotikamissbrukare respektive narkomani och 
narkoman motsvarar dock en begreppslig medikalisering i det senare ledet och i rapporten upp-
märksammas bruket av de respektive begreppsparen i syfte att just spåra en eventuell språklig me-
dikalisering och/eller begreppsglidning hos aktörerna. 
5 I enlighet med syftet avgränsas uppgiften sålunda till tvångsåtgärder riktade mot vuxna narkotika-
missbrukare. Tvångsvården av omyndiga narkotikamissbrukare är naturligtvis ett intressant ämne i 
sig men då den inte i samma utsträckning ledde till lagtekniska bryderier och principiella resone-
mang (till detta lånade sig nämligen barn- och ungdomsvårdslagstiftningen lika gärna som den tidi-
gare hade kunnat nyttjas mot exempelvis sexuell promiskuitet) lämnas den utanför här. 
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ment för eller emot narkomanvårdstvånget: För vems skull skulle narkotikamissbru-
karen tvångsvårdas, för sin egen eller det omgivande samhällets skull? Hur påverka-
des diskussionerna om narkomanvårdstvånget av det befintliga alkoholistvårds-
tvånget och kritiken mot detta? Vilken bild ges av narkotikamissbrukarens rättska-
pacitet och förmåga att fatta egna beslut? Vilken roll spelade karakteristiken av nar-
kotikamissbruket/narkomanin som en sjukdom för den politiska lösningen? 
 

MATERIAL, METOD, AVGRÄNSNING OCH DISPOSITION 
Rapportens resultat nås genom en empirisk undersökning av argumentationslinjerna 
i ovanstående frågor, såsom de kommer till uttryck i det officiella trycket. I jakten på 
dominerande problembeskrivningar och -lösningar har jag, vid sidan av ett antal 
offentliga utredningar, gått igenom samtliga relevanta motioner, propositioner, riks-
dagsprotokoll och utskottsbetänkanden från åren 1960–1981. En kontrasterande 
beskrivning av alkoholistvårdstvånget har även tillåtit en mer översiktlig genomgång 
av officiellt tryck och fackpress från åren 1911–1967. Undersökningens tidsmässiga 
avgränsning är dock koncentrerad till åren 1968–1981. 
 Metoden och materialvalet kräver ett par förtydliganden. För det första har jag 
inga anspråk på att utifrån detta normativa material uttala mig om hur den faktiska 
tvångsvården bedrevs på olika sorters institutioner ute i landet. De frågor som ska 
besvaras tar sikte på den rikspolitiska förståelsen av tvångsvårdsproblematiken och 
befattar sig inte med någon implementerad verksamhet. 
 För det andra saknas en systematisk disposition och materialhantering i syfte att 
analysera riksdagsmajoritetens betydelse för utvecklingen. Undersökningsperioden 
skulle onekligen lämpa sig för en sådan analys då 40 år av socialdemokratiskt makt-
innehav avbröts av sex år med borgerliga regeringar 1976. Jag ansluter mig dock till 
det av kriminologen Leif Lenke och sociologen Börje Olsson empiriskt förankrade 
synsättet på den svenska narkotikapolitiken som ett slags ”tangopolitik”, ett område 
utsatt för konstant överbudspolitik där väljarna har haft svårt att avgöra vilket poli-
tiskt block som så att säga har lett dansen.6 Den svenska narkotikapolitiken är ett 
område där drastiska förslag från opinionen har tillbringat anmärkningsvärt kort tid i 
karantän innan de har lanserats som regeringspolitik. Straffsatserna för narkotikare-
laterad brottslighet är ett tydligt exempel på detta men som ska visas är även tvångs-
vården ett område där det rått stor samsyn. Naturligtvis kommer jag att påpeka om 
något parti har stått i mer permanent opposition till den narkotikapolitiska utveck-
lingen, och även lyfta fram den eventuella roll som något regeringsbyte kan ha haft 
inför en narkotikapolitisk kursändring, men utgångspunkten att den svenska narko-
tikapolitiken har präglats av stor konsensus kommer inte att utmanas av denna un-
dersöknings upplägg. 

                                                 
 
6 Leif Lenke & Börje Olsson, ”Swedish drug policy in the twenty-first century: a policy model going 
astray”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 582, July 2002, s. 70. Len-
kes & Olssons exempel avser tiden fr.o.m. 1982, d.v.s. tiden efter denna undersöknings slutår, och 
får därför betraktas som ett inspirerande perspektiv snarare än ett empiriskt stöd. 
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 Härnäst följer en kortare redogörelse för den tidigare forskningen på området. 
Den empiriska undersökningen som följer därpå är tudelad. I den första delen un-
dersöker jag de argumentationslinjer som stod till buds och i den andra delen analy-
seras mot denna bakgrund den politiska utvecklingen på området från mitten av 
1960-talet till tidigt 1980-tal. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskus-
sion. 
 

TIDIGARE FORSKNING 
Den svenska missbrukarvårdens historia var fram tills ganska nyligen ett oskrivet 
kapitel, även om vi de senaste tio åren har begåvats med förhållandevis mycket 
forskning. Framför allt har alkoholistvårdens historia ägnats ett antal studier samti-
digt som narkomanvårdens historia än så länge är ganska knapphändigt utforskad. 
Föremålet för denna undersökning – det psykiatriska narkomanvårdstvånget – mås-
te därtill sägas ha hamnat mellan stolarna (den psykiatrihistoriska och den missbru-
karvårdshistoriska), varför jag här haft förmånen att ta mig an en närapå jungfrulig 
empirisk forskningsuppgift. 
 Men något har ändå skrivits och här vill jag försöka presentera tidigare forskning 
om två centrala och intimt sammanhängande teman i föreliggande undersökning: 
narkotikamissbrukets sjukdomsstatus och narkomanvårdstvångets hemvist inom 
psykiatrin. 
 

Narkotikamissbrukets sjukdomsstatus 
Bilden av narkotikamissbrukets sjukdomsstatus, och den därmed förbundna frågan 
om medicinens roll inom narkomanvården, är något splittrad i tidigare forskning. Så 
hävdar exempelvis sociologen Anders Kassman att narkotikamissbruket eller nar-
komanin oftast har betraktats som en sjukdom samt att detta även var den domine-
rande problembeskrivningen i 1968 års narkotikapolitiska reform.7 En förklaring till 
detta, som även fungerar som stöd för argumentet, är att den narkomanvårdskom-
mitté som utarbetade förslaget till 1968 års reform huserade ett stort antal medicina-
re, varför dessa också fick stort inflytande över den nya lagstiftningen.8 
 En variant av denna tolkning bjuder socionomen Dolf Tops på då även han be-
handlar det medicinska inflytandet i narkomanvårdskommittén genom att redovisa 
den höga andelen medicinare i kommittén, men också då han med utropstecken 
apostroferar det underliga i att 1968 års narkotikapolitiska proposition underteckna-

                                                 
 
7 Anders Kassman, Polisen och narkotikaproblemet. Från nationella aktioner mot narkotikaprofitörer till lokala 
insatser för att störa missbruket, Stockholm 1998, s. 5 & 29. Kassmans tolkning av narkotikamissbru-
kets sjukdomsstatus i 1968 års reform traderas även i: Per Ole Träskman, ”Kontroll och behandling 
av personer som brukar narkotika i Sverige”, i: Hildigunnur Ólafsdóttir (red.), Skyldig eller sjuk? Om 
valet av påföljd för narkotikabruk, Helsingfors 2001, s. 89 f. 
8 Kassman 1998, s. 149. 
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des av socialministern och inte av justitieministern.9 Tops mer antyder än skriver ut 
att narkotikafrågan var medicinskt vinklad vid denna tidpunkt, något som förtydligas 
av påståendet att den strax därpå gled medicinarna ur händerna. Bland annat bidrog, 
enligt Tops, den från medicinskt håll initierade beskrivningen av narkotikamissbru-
ket som epidemiskt till att urgröpa den medicinska auktoriteten på området (detta då 
psykiatrin var illa lämpad att hantera epidemier). Vid tidpunkten för regeringens tio-
punktprogram, 1968, hade narkotikafrågan därför omdefinierats till ett socialt pro-
blem att lösas av socialtjänsten.10 
 Det är naturligtvis svårt att utläsa medicinens inflytande över en viss reform bara 
utifrån kommittédeltagares yrkestillhörighet. I medikaliseringens tidevarv har visser-
ligen den medicinska diagnosen erövrat allt större territorium, men samtidigt har 
denna process förlänat läkarna ett ”arbetsområde [som] vida kommit att överskrida 
deras kompetensområde”, som Börje Olsson formulerat det.11 Och som historikern 
Jenny Björkman har visat blev läkarna här en politisk kraft av rang, något som med-
gav stort inflytande över frågor som därför inte nödvändigtvis var att betrakta som 
medicinska.12 Som redan 1910-talets läkarkommitté visste att meddela fick läkarnas 
roll i nykterhetsfrågan ”icke betraktas såsom inskränkt till en skyldighet att belysa 
densamma endast från dess medicinska sidor”, en tidig illustration av att medicina-
res inflytande inte nödvändigtvis är att likställa med medicinskt inflytande.13 
 För att bedöma narkotikamissbrukets sjukdomsstatus i 1968 års narkotikapolitis-
ka reform krävs därför något mer än kommittéledamöternas yrkestillhörighet, för-
slagsvis en närläsning av källmaterialet. Min egen undersökning kommer här närmre 
den tolkning som Olsson har gjort då han ser hur en socialt selekterad orsaksbe-
skrivning ganska tidigt fick läkarna att koppla missbruket till psykisk sjukdom och 
hur denna ”bild av missbrukets orsaker och dess konsekvenser ’klibbade’ fast vid 
uppfattningarna om narkotikaproblemet den undersökta tidsperioden ut”.14 Olssons 
bedömning är att perioden 1946–1965 bjöd på en ”psykiatrisering” av missbruks-
problematiken där sjukdomsmodellen växte sig starkare.15 Läkarna gjorde under 
denna period narkotikaproblemet till ”ett legitimt fält för den medicinska professio-
nen”, något som pockade på vårdlösningar.16 Vid tidpunkten för narkomanvårdsre-
formen stod dock socialmedicinen starkare, varför förslag från läkarhåll inte nöd-
vändigtvis utgick från entydigt medicinska problembeskrivningar. Olsson ser hur 
detta, tillsammans med det övergripande välfärdspolitiska arbetet, bidrog till att för-
svaga det medicinska inflytandet. Han drar också helt andra slutsatser än Kassman 
                                                 
 
9 Dolf Tops, A society with or without drugs? Continuity and change in drug policies in Sweden and the Nether-
lands, Lund 2001, s. 80 & 82, not 38. 
10 Tops 2001, s. 208. 
11 Börje Olsson, Narkotikaproblemets bakgrund. Användning av och uppfattningar om narkotika inom svensk 
medicin 1839-1965, Stockholm 1994, s. 152. 
12 Jenny Björkman, Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850–1970, 
Stockholm 2001. 
13 Alkoholen och samhället, Stockholm 1912, s. 9. 
14 Olsson 1994, s. 193. 
15 Olsson 1994, s. 129. 
16 Olsson 1994, s. 137. 
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och Tops vad gäller läkarnas roll i narkomanvårdskommittén och narkotikamissbru-
kets sjukdomsstatus och beskriver hur flera läkare visserligen deltog i narkoman-
vårdskommitténs arbete, men att detta inte satte sin prägel på de föreslagna åtgär-
derna i alltför hög grad.17 
 Måhända återspeglar forskningens ambivalens på detta område en redan vid tiden 
något grumlig eller, som Björkman har föreslagit, ”kalejdoskopisk” bild av narkoti-
kamissbrukarna. Dessa kom visserligen att överta lösdrivarnas gamla roll som mora-
liskt hot och samhällsfara, men samtidigt betraktades de som mer sjuka än alkohol-
missbrukarna.18 Kanske ser vi i denna tvetydiga beskrivning en reminiscens av 1800-
talets och det tidiga 1900-talets klasspecifika problembeskrivningar. Sociologen 
Sven-Åke Lindgren menar att en ”klandrande och fördömande inställning” av de 
lägre klassernas missbruk fortlevde parallellt med en ”uttalad sjukdomssyn” då me-
del- och överklassens narkotikakonsumtion skulle förklaras.19 Detta klasskiktade 
förklaringsraster medger då också medicinens reträtt vid tidpunkten för 1968 års 
narkomanvårdsreform, om man får tro Börje Olsson. Nu spred sig bruket av cen-
tralstimulantia till subkulturer som inte kunde kopplas till sjukdomsscenariot på nå-
got okomplicerat sätt, varför det medicinska perspektivet också blev satt på undan-
tag.20 
 

Narkomanvårdens plats inom psykiatrin 
Tidigare forskning ger alltså en något splittrad bild av narkotikamissbrukets sjuk-
domsstatus i slutet av 1960-talet. Det man sammanfattningsvis kan peka på är att 
narkotikamissbruket i alla fall inte på något oomstritt vis kan sägas ha betraktats som 
en sjukdom vid denna tidpunkt, något som understryker det politiskt innovativa i 
den process som undersöks nedan. 
 Om vi sedan flyttar oss till den närbesläktade frågan om den psykiatriska vårdens 
hantering av narkotikamissbrukarna finner vi ett outvecklat snarare än splittrat 
forskningsområde. Det psykiatriska narkomanvårdstvånget är oftast en ickefråga i 
beskrivningen av narkomanvårdens, även tvångsvårdens, historia. När frågan alls 
behandlas sker det vanligtvis med någon mening i förbifarten eller i en not, och då 
oftast bara som ett konstaterande av dess förekomst och inte som något försök att 
förklara denna vårdpolitiska hybrid.21 
 Det faktum att den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen de facto kom att bli 
narkomanvårdstvångets juridiska grund har måhända påverkat uppfattningen av 
narkomanvårdens historiska utveckling i tidigare forskning. Det är då ganska vanligt 
att tiden från slutet av 1960-talet till början av 1980-talet beskrivs som en undan-
tagsperiod, en period då narkomanvården till skillnad från alkoholistvården saknade 
                                                 
 
17 Olsson 1994, s. 153. 
18 Björkman 2001, s. 270. 
19 Lindgren 1993, s. 69. 
20 Olsson 1994, s. 174. 
21 Tops 2001, s. 84. Hos Kassman och Lindgren återfinns också helt korta beskrivningar av LSPV:s 
sedan 1969 tydliggjorda tillämpning på narkotikamissbrukarna: Kassman 1998, s. 160, not 39; Lind-
gren 1993, s. 184. 
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en social tvångslagstiftning eller en särlagstiftning liknande den som tillämpades för 
alkoholmissbrukarna.22 Detta äger naturligtvis sin giltighet om man förväntar sig en 
för detta ändamål exklusiv lagstiftning, men tål samtidigt att nyanseras med hänvis-
ning till 1969 års revidering av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen. 
 En variant på temat är att något ensidigt trycka på nykterhetsvårdslagen som för-
led till socialtjänstlagens och 1982 års tvångsvårdslagstiftnings (LVM) reglering av 
missbrukarvården.23 Här blir det psykiatriska narkomanvårdstvånget, i den mån som 
det kommenteras, en ganska odramatisk fortsättning på den psykiatriska vård av 
narkotikamissbrukare som hade ägt rum allt sedan tidigt 1900-tal. Jag menar dock 
att man missar något väsentligt med denna kontinuitetstanke, eftersom det problem 
som diskuterades under 1960-talet inte tog avstamp i en för psykiatrin intern fråge-
ställning utan denna gång var avsedd att lösa det nya och politiskt känsliga narkoti-
kaproblemet. 1967 års sinnessjuklag, den narkotikapolitiska reformen 1968 och re-
videringen av sinnessjuklagstiftningen 1969 vidgade sakta narkotikamissbrukarnas 
diagnos och tvångslagstiftningens tillämplighetsområde genom aktiva politiska be-
slut i ett läge där frågan pockade på ett svar, något som också fyllde den gamla lös-
ningen med ny mening. 
 Nära besläktad med beskrivningen av utvecklingen såsom präglad av viss konti-
nuitet är den som karakteriserar psykiatrisk vård av narkotikamissbrukare som en 
äldre lösning som sedan kontrasteras mot den nya och socialt förankrade narko-
manvård vilken växte fram från slutet av 1960-talet. Sedan 1980-talet har inom 
forskningen förvaltats en ganska entydig bild av tiden från sent 1960-tal som en tid 
då ”narkomanvården [flyttade] ut från psykiatriska sjukhus till behandlingshem, öp-
penvårdsmottagningar, rådgivningsbyråer och kontaktcentra”, som sociologen Vera 
Segraeus skriver om 1970-talet.24 
 Det finns naturligtvis fog för en sådan bild, då 1968 års narkomanvårdsreform 
blev startskottet för en utbyggnad av narkomanvården som en separat verksamhets-
gren. Enligt socionomerna Anders Bergmark och Lars Oscarsson blev 1970-talet 
också, med en term lånad av sociologen Robin Room, det årtionde då narkotikapro-
blemet bytte ”social rubrik” för att nu komma att uppfattas som ett icke-psykiatriskt 
problem.25 Här bortses alltså ganska tydligt från psykiatrisk tvångsvård som den arti-
kulerade lösningen på problemet med behandlingsovilliga narkotikamissbrukare, 
något som understryks av Bergmarks och Oscarssons konstaterande att 1982 års 

                                                 
 
22 Kassman 1998, s. 160 resp. Olsson 1994, s. 169 f. 
23 Lars Oscarsson, ”Den socialtjänstbaserade missbrukarvården under 1990-talet – förutsättningar, 
utveckling och behov”, i: SOU 2000:38, Välfärd, vård och omsorg, s. 67; Weddig Runquist, ”Samhällets 
tvångsingripande vid missbruk sedan 1900-talets början – en översikt”, Bilaga 4 i: SOU 2004:3, 
Tvång och förändring. Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård; Ewa Gustafsson, Missbrukare i rättsstaten. 
En rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare, Stockholm 2001, s. 29–
33. 
24 Vera Segraeus, Institutionell narkomanvård, organisation och innehåll. Metodproblem vid utvärdering av social 
behandling för missbrukare, Uppsala 1987, s. 4. 
25 Bergmark & Oscarsson 1988, s. 167; Robin Room, Governing Images of Alcohol and Drug Problems. 
The Structure, Sources and Sequels of Conceptualizations of Intracable Problems, Berkeley 1978. 
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LVM blev den första lagstiftningen som möjliggjorde tvångsvård av narkotikamiss-
brukare.26 
 Bergmark återkommer tio år senare till denna beskrivning, som ganska väl illu-
strerar tesen att narkomanvården – till skillnad från psykiatrin – vuxit fram som ett 
verksamhetsområde utan tydlig professionell förankring. Tiden från slutet av 1960-
talet är sålunda en period då narkotikaproblemet flyttar ut ur psykiatrin och in i ett 
vårdsystem vilket liknas vid ”lösa arrangemang vilka saknar både organisation och 
sammanhang”.27 Narkotikamissbruket framställs här som en angelägenhet för psyki-
atrin och betraktad som en mentalsjukdom innan 1960-talet, varefter problembe-
skrivningen under 1960-talet kom att inta icke-medicinsk gestalt och lösningen bli 
en angelägenhet för de sociala myndigheterna. Psykiatrins roll var efter mitten av 
1960-talet, enligt Bergmark, begränsad till avgiftning och underhållsbehandling med 
metadon.28 
 Det psykiatriska narkomanvårdstvångets ämnesmässiga positionering mellan den 
psykiatriska vården och missbrukarvården kan säkert förklara en del av den styvmo-
derliga behandlingen i tidigare forskning. Med sin bredare ingång i ämnet – svensk 
tvångsvårdslagstiftning under 120 år – lyckas därför Jenny Björkman bäst täcka rele-
vanta aspekter av undersökningsobjektet. Björkman beskriver den nya psykiatriska 
tvångsvårdslagen, Lagen om sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV), som en om-
orientering i så mån att samhällsskyddet nu tonades ned som ingripandegrund till 
förmån för en motivbild syftande till att återställa patientens hälsa. Björkmans karak-
teristik av LSPV-reformens konsekvenser, med den begreppsliga glidningen mellan 
narkotikamissbruk och narkomani och beskrivningen av narkomanen som sjuk och i 
behov av vård, bekräftas av föreliggande undersökning. Björkman förlägger också 
kontinuitetstänkandet hos tidens aktörer, vilka menar att den psykiatriska vården av 
narkotikamissbrukare närmast var hävdvunnen, samtidigt som hon visar hur det 
sena 1960-talet bjöd på politiska initiativ och reformer i frågan.29 Frågan om vad 
som hände efter 1970, den hitre gränsen för Björkmans undersökningsperiod, över-
låts dock åt föreliggande undersökning. 

                                                 
 
26 Bergmark & Oscarsson 1988, s. 171. 
27 ”a loose arrangement largely lacking in either organization or cohesion”, min översättning. An-
ders Bergmark, ”Expansion and implosion: the story of drug treatment in Sweden”, i: Harald 
Klingemann & Geoffrey Hunt (red.), Drug Treatment Systems in an International Perspective. Drugs, De-
mons, and Delinquents, Thousand Oaks 1998, s. 33. 
28 Bergmark 1998, p. 36 f & 44. 
29 Björkman 2001, s. 253, 263 & 268 f. 
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POSITIONER OCH ARGUMENT 

Argumentationslinjerna för en tvångsvis arrangerad vård av behandlingsovilliga nar-
kotikamissbrukare sönderfaller i två: de som tog sikte på narkotikamissbrukaren 
som en samhällsfarlig individ och de som legitimerade tvångsvården som en omsorg 
om narkotikamissbrukaren själv. Under rubriken Samhällsskyddsargumentet undersöks 
dels det epidemiska argumentet, föreställningen om narkotikamissbrukaren som en 
smittspridare, dels något jag har kallat för alkoholistvårdsargumenten, en samling 
motivbilder lånade från tidens alkoholistvårdstvång. Under rubriken Det paternalistis-
ka argumentet tittar jag dels på föreställningarna om narkotikamissbrukaren som en 
sjuk människa, ofta med bristande sjukdomsinsikt, dels på det så kallade asylargu-
mentet enligt vilket tvångsvården kunde försvaras som rent livsuppehållande – oav-
sett narkotikamissbrukets sjukdomsstatus. 
 

SAMHÄLLSSKYDDSARGUMENTET 
Frågan om varför lagstiftaren alls önskade möjligheten att tvångsvårda narkotika-
missbrukare skulle kunna besvaras på ett betydligt enklare sätt än det jag väljer, helt 
enkelt genom att i god rättshistorisk tradition ge sig i kast med förarbetena till lag-
stiftningen. Av två skäl har jag dock valt att företa en betydligt bredare undersök-
ning. För det första är frågan om behandlingsovilliga narkotikamissbrukares behand-
lingsbehov förhållandevis sparsamt utredd i förarbetena till den psykiatriska tvångs-
vårdslag – LSPV – som kom att bli den valda lösningen, detta då denna lag alls inte 
skrevs utifrån ambitionen att vara svaret på det politiska behovet av en tvångs-
vårdslag för narkotikamissbrukare. LSPV trädde i kraft innan 1968 års narkotikapoli-
tiska program och narkotikaproblemet förlades så att säga till en redan befintlig lag 
som inte hade skrivits för att primärt lösa frågan med behandlingsovilliga narkoti-
kamissbrukare. 
 För det andra misstror jag den sortens snäva motivanalyser som ett strikt studium 
av avgränsade förarbeten tenderar att ge upphov till. I och med reformeringen av 
LSPV 1969 ges förvisso möjligheten att genomföra en sådan undersökning och som 
kommer att visas nedan pekar här förarbetena i en bestämd riktning när frågan om 
narkomanvårdstvångets legitimering ska besvaras. Men det finns alltid betydligt fler 
anledningar till att genomföra politiska reformer än de som hävdas i exempelvis en 
proposition. Genom en bredare analys av riksdagstrycket, där fler partier och enskil-
da riksdagsledamöter får komma till tals i motioner och i debatten, hoppas jag kun-
na teckna bilden av de möjliga argumenten för den stipulerade tvångsvården. Denna 
samlade bild kan visa hur olika aktörer förstår problemet på olika sätt, hur dessa ofta 
vill tillåta något slags tvångsvård men utifrån olika argument och hur den breda kon-
sensus som kom att råda vid valet av tvångsvårdslösning ytterst går tillbaka på att 
flera problembeskrivningar tillfredsställdes genom en och samma lösning. Låt vara 
att endast vissa motiveringar till den föreslagna politiken betraktades som legitima av 
utskottsmajoritet, lagråd och kammaren – det konkreta förslaget kom ändå att till-
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fredställa dem som önskade en tvångsvårdslösning av helt andra skäl. Två av dessa 
motivbilder – det epidemiska argumentet och det jag har valt att kalla för alkoholist-
vårdsargumenten – ska undersökas i detta avsnitt. 
 
Det epidemiska argumentet 
Påfallande få argument tog sikte på narkotikamissbrukarnas externa skadepotential 
som motiv för tvångsvård, något som blir särskilt tydligt om man jämför med moti-
ven för det alkoholistvårdstvång som fortfarande var i bruk vid tiden. Ett enstaka 
högerpartistiskt inlägg kunde i början av 1960-talet ännu frammana bilden av något 
slags allmänt samhällsfarlig narkotikamissbrukare som ett motiv för tvångsvård av 
densamme, men då denna samhällsfara skulle konkretiseras handlade det nästan ute-
slutande om risken för vad skulle kunna kallas för narkotikamissbrukets smitta.30 
 Frågan om missbrukarens och det omgivande samhällets osunda påverkan på 
varandra har varit tvångsvårdens följeslagare i snart 100 år. Anledningen till att 1913 
års alkoholistlag inte trädde i kraft förrän 1916 berodde exempelvis på att det länge 
saknades en statlig anstalt för ändamålet – och att denna anstalt skulle förläggas till 
ett isolerat läge.31 Valet av det gamla slottet Venngarn som den första statliga alko-
holistanstalten följde sedan en modell som spritt sig från de mönsterbildande sinne-
sjukhus som anlades runt om i Europa decennierna efter franska revolutionen. Des-
sa institutioner förlades enligt idéhistorikern Roger Qvarsell ofta till isolerade lägen, 
något som dels var ett utslag för en ”terapeutisk princip”, dels syftade till att mini-
mera kontakten med och påverkan från det omkringliggande samhället.32 
 Vården av narkotikamissbrukare har gjort fortsatt bruk av denna terapeutiska 
princip med behandlingshem i isolerade lägen.33 Men här har man också haft att ta 
hänsyn till en problembeskrivning som inte bara utmålat det omgivande samhällets 
lockelser som en fara, utan som också betraktat narkotikamissbrukaren som ett 
närmast epidemiskt hot mot omvärlden. Narkotikamissbrukarens bidrag till narkotika-
problemet bestod nämligen inte bara i att denne underhöll marknaden med sitt eget 
missbruk, utan också i att narkotikamissbrukaren genom sitt dåliga exempel och 
genom den försäljning som han bedrev för att finansiera sitt eget missbruk kom att 
öka efterfrågan genom att vidga missbrukarpopulationen. Därigenom blev missbru-
karen i sig en smittkälla i vad som beskrevs som ett epidemiskt accelererande miss-
bruk. En av de mest inflytelserika rösterna bakom denna beskrivning av problemet 
var socialläkaren Nils Bejerots, som gick så långt att han ett skede föreslog att nar-
kotikamissbrukarna skulle isoleras på öar för att hindra dem från att föra smittan 
vidare.34 
 Nils Bejrot – av vpk:s Jörn Svensson 1978 karakteriserad som ”en av de mest 
extrema företrädarna för den ovetenskapliga och vulgära s.k. smittoteorin och för en 

                                                 
 
30 AK-prot. 1960:30, § 6 (Carl Eric Hedin, h), s. 78. 
31 Betänkande avgivet av de för utredning av frågan om statsåtgärder för alkoholistvård, Stockholm 1914. 
32 Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria, Stockholm 1991, s. 135 f. 
33 Se exempelvis: Socialstyrelsen redovisar 1973:31, Behandling av narkotikamissbrukare, s. 124 & 252. 
34 Nils Bejerot, Narkotika och narkomani, Stockholm 1969, s. 78. 
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öppet fascistoid människosyn när det gäller utslagna och missbrukare” – var en kon-
troversiell aktör på den narkotikapolitiska scenen.35 Men Bejerots problembeskriv-
ning var inflytelserik och refererades av socialdemokratiska, center- och högerpartis-
tiska/moderata riksdagsledamöter.36 Till skillnad från Dolf Tops, som hävdar att det 
epidemiska argumentet framför allt hördes från borgerligt håll, menar jag också att 
den politiska spännvidden i famnandet av denna problembild var påtaglig.37 Samtliga 
tre borgerliga riksdagspartier och socialdemokraterna förde resonemang om miss-
brukets epidemiska karaktär, folkpartiet och kommunisterna talade om en ”sprid-
ning” av narkotikamissbruket, från högerpartiets sida talades om en ”landsomfat-
tande farsot” och jämförelser gjordes med en grasserande eldsvåda som skulle släck-
as innan man började ställa frågor om vad som hade orsakat den.38 
 Den epidemiska infallsvinkeln pekade egentligen inte mot något bestämt håll när 
det kom till de konkreta åtgärder som föreslogs, då ju dessa i sin tur var avhängiga 
förslagsställarens föreställningar om hur epidemier bäst bemästrades. Exempelvis 
föreslogs från folkpartistiskt håll en eventuell avkriminalisering av cannabis i slutet 
av 1960-talet, just utifrån en föreställning om narkotikabrukets epidemiska karaktär; 
då konsumenter av cannabis tvingades uppsöka en svart marknad där de fick ”kon-
takt med missbrukare och försäljare av farligare preparat och därmed ’smittrisk’”.39 
Men vanligare var att detta perspektiv lånade sig till mer repressiva förslag med ud-
den vänd mot de enskilda missbrukarna, som i högerpartisten Dagmar Heurlins an-
förande i riksdagens andra kammare våren 1968: 
 

Knarkarkvartarna är smitthärdar. Det går mycket väl att jämföra narkotikaepidemin med 
andra epidemier. [---] Jag tycker att det finns goda skäl att tillämpa en liknande lagstiftning 
[som smittskyddslagen] när det gäller knarkarkvartarna och omhändertagande av sådana som 
är utsatta för allvarlig smittrisk i detta avseende.40 

 
                                                 
 
35 RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Jörn Svensson, vpk), s. 62. Den gamla skp:aren Bejerot var vid denna 
tidpunkt en illa sedd narkotikapolitisk debattör inom vpk, något som för övrigt även gällde Jan 
Myrdal, se: RD-prot. 1975/76:105, § 1 (Eva Hjelmström, vpk), s. 150. 
36 Se exempelvis: AK-prot. 1967:20, § 14 (Helena Renström-Ingenäs, s), s. 21 f; RD-prot. 
1975/76:98, § 5 (Rune Torwald, c), s. 165; RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Rune Torwald, c), s. 59 ff & 
64; AK-prot. 1968:31, § 14 (Astrid Kristensson, h), s. 16; RD-prot. 1976/77:97, § 7 (Gunnar Bi-
örck, m), s. 131; RD-prot. 1975/76:105, § 1 (Gunnar Biörck, m), s. 149. 
37 Tops 2001, s. 92 & 149. 
38 AK-mot. 1966:168 (fp), s. 3; AK-mot. 1966:226 (k), s. 2; FK-prot. 1966:22 (Sven Nyman, fp, 
resp. Joel Sörensson, fp), s. 41 f; AK-prot. 1966:14 (Ola Ullsten, fp), s. 30; AK-prot. 1966:33, § 14 
(Karin Wetterström, h), s. 69; AK-mot. 1967:231 (c & fp), s. 10; AK-mot. 1967:439 (h & fp), s. 9; 
AK-prot. 1967:14, § 8 (Helena Renström-Ingenäs, s), s. 8; AK-prot. 1967:15, § 11 (Karin Wetter-
ström, h), s. 22; AK-mot. 1968:955 (h), s. 9; FK-prot. 1968:42 (Birger Lundström, fp) s. 37 f; AK-
prot. 1968:31, § 14 (Astrid Kristensson, h), s. 116. Se även: Tops 2001, s. 93. 
   Måhända kunde man tycka att förekomsten av ordet ”spridning” är ett vagt indicium på en epi-
demisk grundsyn, att det i sammanhanget egentligen bara är en synonym till ”ökning”. Jag vill ändå 
hävda att dessa termer inte är utbytbara och ber därför den skeptiska läsaren att sätta in ordet 
”spridning” i en tänkt rapportering om ett kraftigt ökat antal benbrott. 
39 FK-mot. 1968:750 (fp), s. 4. 
40 AK-prot. 1968:10, § 7 (Dagmar Heurlin, h), s. 133. 
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I detta anförande fick Heurlin inte bara stöd av partikamraten Gunnar Oskarson 
utan även av socialdemokraterna Nancy Eriksson och Helena Renström-Ingenäs. 
Senare samma år upprepades smittskyddsargumentet av högerpartisten Astrid Kris-
tensson som med hänsyftning på den just den befintliga smittskyddslagen undrade 
om man inte borde ”tillgripa samma eller kanske ännu mer radikala metoder för att 
komma tillrätta med problemen”.41 
 Men någon tvångsvårdslag a là smittskyddslagen kom aldrig att flankera 1968 års 
narkotikapolitiska program. Enligt narkomanvårdskommittén var den epidemiska 
hotbilden visserligen ett argument för en snabbt utbyggd vårdapparat, men någon 
tvångsvård föreslogs inte utifrån denna problembeskrivning.42 Kommittén menade 
att ”analogin epidemi-läkemedelsmissbruk haft ett berättigande främst vid beskriv-
ningen av missbrukets uppkomst och dynamik; såvitt gäller de olika motåtgärderna 
ger analogin i och för sig ingen vägledning”.43 
 Narkomanvårdskommitténs avfärdande av det epidemiska argumentet som grund 
för tvångsvården avskrev för all framtid smittskyddsmodellen vid valet av narko-
manvårdstvångets juridiska ramverk. Men problembeskrivningen var livskraftig och 
återkom som argument för utökat narkomanvårdstvång. I slutet av 1960-talet över-
vägde ett antal centerpartister med partiledaren Gunnar Hedlund i spetsen möjlighe-
ten att tvångsomhänderta de stormissbrukare som kunde misstänkas vara småmiss-
brukarnas distributörer och inspiratörer.44 Och i början av 1970-talet påminde mo-
deraten Astrid Kristensson om att ”narkomanin verkligen fungerar som en epide-
mi”.45 Kristensson siktade direkt på en tvångsvård grundad på detta argument, efter-
som ”narkomani” enligt Kristensson var en ”smittsam företeelse” och då man ur 
exempelvis smittskyddslagen kunde vinna argumentet att sådant ofta innebar ”in-
grepp i medborgerliga friheter”.46 Socialdemokraten och konsultativa statsrådet Carl 
Lidbom var dock snar med att upplysa Kristensson om att smittskyddslagen inte var 
någon vårdlag och att Kristenssons argumentation bäddade för ett återuppväckande 
av den illa sedda och nyligen avskaffade lösdrivarlagen i syfte att ”sopa bort proble-
men, att föra bort dessa människor ur vår åsyn”.47 
 Det epidemiska argumentet följde inte några strikta parti- eller blockgränser, utan 
var snarare ett kompletterande perspektiv som delades av riksdagsmän med starkt 
engagemang i narkotikafrågan. Däremot synes högerpartiet/moderaterna ha varit 
tydligast i att explicit vilja se detta som en rättsgrund för tvångsvård.48 Och ingen 
kunde då vara tydligare än moderaternas Gunnar Biörck, förste livmedikus vid 
                                                 
 
41 AK-prot. 1968:42, § 5 (Astrid Kristensson, h), s. 121. 
42 SOU 1967:25, Narkotikaproblemet. Del 1: Kartläggning och vård, s. 112 & 167. 
43 SOU 1967:25, s. 162. 
44 AK-mot. 1969:251 (c), s. 15. 
45 RD-prot. 1971:130, § 4 (Astrid Kristensson, m), s. 111. 
46 RD-prot. 1971:89, § 19 (Astrid Kristensson, m), s. 46. Se även: RD-prot. 1971:51, § 26 (Astrid 
Kristensson, m), s. 68. 
47 RD-prot. 1971:89, § 19 (Carl Lidbom, s), s. 51. 
48 Moderaten Blenda Littmarck menade dock att ”man inte kan vårda bort en omfattande narkoti-
kaepidemi”, utan att lösningen måste bli ”en restriktiv och konsekvent narkotikapolitik”. RD-prot. 
1976/77:147, § 7 (Blenda Littmarck, m), s. 21. 
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Kungliga hovstaterna, som 1977 bröt ut i ett svavelosande försvar för den epidemis-
ka ståndpunkten: 
 

Herr talman! Narkotikafrågan är en samhällshygienisk fråga i vidaste bemärkelse. Vad är det 
för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle för det arbetande folket – och till det räknar jag 
den övervägande delen av Sveriges befolkning, inklusive ledamöterna av denna kammare – 
eller vill vi ha ett samhälle för skadegörare, vettvillingar och dagdrivare? [---] Vi kan låsa in 
folk bara därför att man har funnit poliovirus i deras avföring. Vi måste finna metoder som 
gör det möjligt att göra någonting liknande när det gäller psykisk smitta med fysiska åter-
verkningar!49 

 
Även om narkomanvårdstvånget aldrig kom att vila på smittskyddets juridiska 
grund, var argumentet ett av flera för en tvångsvård som kom att tillfredsställas ut-
ifrån andra – mer legitima – motiveringar. Narkomanvårdstvånget var i slutet av 
1970-talet en praktiserad realitet sedan ett decennium men det faktum att detta lag-
stiftningsmässigt inte byggde på smittskyddstanken hindrade inte en riksdagsleda-
mot som centerpartisten Rune Torwald att 1978 propagera ökad tvångsanvändning 
eftersom det handlade om ”en behandlingsskyldighet av samma karaktär som den 
behandlingsskyldighet som gäller för veneriskt och epidemiskt smittade männi-
skor”.50 
 
Alkoholistvårdsargumenten 
Det epidemiska argumentet var under större delen av den undersökta perioden det 
enskilt mest artikulerade argumentet för ett icke-paternalistiskt narkomanvårdstvång, 
det vill säga en tvångsvård som inte uteslutande motiverades som en vård av eller ett 
skydd för den missbrukande individen. De flesta övriga argument för en tvångsvård 
i samhällsskyddande syfte återfanns vid denna tidpunkt redan inom alkoholistvårds-
tvångets lagstiftning och förarbeten och utgjorde här en formidabel katalog över alla 
de försyndelser en missbrukande medborgare kunde begå mot samhället och sina 
medmänniskor. Därför måste man, i jakten på det legitima argumentet för narko-
manvårdstvånget, även syna de rättsgrunder som alkoholistvårdstvånget vilade på. 
 
Alkoholistvårdstvångets sociala karaktär 
Alkoholistvårdens ingripandegrunder tog sikte på en tvångsvård av medborgare som 
– förutom att de var hemfallna åt alkoholmissbruk – antingen var farliga för andra 
eller sig själva, eller försummade sina försörjningsplikter. Vidare stipulerades tvångs-
vård om man låg det allmänna eller någon annan till last, om man inte kunde ta hand 
om sig själv eller om man störde omgivningen. Till sist tilläts även tvångsingripande 
vid upprepat fylleri eller vid vagabondage.51 

                                                 
 
49 RD-prot. 1976/77:97, § 7 (Gunnar Biörck, m), s. 131. Se även: RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Gun-
nar Biörck, m), s. 68. 
50 RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Rune Torwald, c), s. 61. 
51 SFS 1931:233, § 1; SFS 1938:215, § 1; SFS 1954:579, § 15. 
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 Det är framför allt två aspekter av alkoholistvårdstvångets ingripanderekvisit som 
gör dessa intressanta vid en jämförelse med narkomanvårdstvångets rättsliga grund. 
För det första antyder de explicit sociala ingripandegrunderna – farlighet, pliktför-
summelse, störande, fylleri och lösdriveri – en föreställning om den vårdbehövande 
alkoholmissbrukaren som radikalt skiljde sig från 1960- och 1970-talens tankar kring 
vilka narkotikamissbrukare som skulle bli föremål för tvångsvård. För det andra för-
utsatte dessa lagar till skillnad från narkomanvårdstvånget just sociala framför indivi-
duella indikationer och inte heller farlighet för eget liv eller hjälplöshet betraktades 
främst som paternalistiska ingripandegrunder. Låt oss kort undersöka alkoholist-
vårdstvånget med avseende på dessa aspekter. 
 De sociala ingripanderekvisiten – som skulle komma att bli en måltavla för nyk-
terhetsvårdslagens kritiker – följde ur en syn på missbrukets karaktär, vårdens möj-
ligheter och rättssäkerhetsprinciper som diskuterades vid återkommande tillfällen 
under förra delen av 1900-talet. Argumenten för denna rättsgrund tydliggjordes re-
dan inför stiftandet av 1913 års alkoholistlag då frågan om hur man skulle förhålla 
sig till antagandet om en särskild sorts patologiskt alkoholmissbruk – alkoholism – 
lyftes upp till en principiellt viktig diskussionspunkt med tydliga praktiska konse-
kvenser. Den så kallade läkarkommittén slog här auktoritativt fast att ”alkoholfrågan 
icke är att betrakta som en medicinsk fråga” och att ”de åt dryckenskap hemfallna i 
regel icke kunna eller böra betraktas såsom sjuka i egentlig mening”.52 Läkarkommit-
tén avfärdade beskrivningen av alcoholismus chronicus som ett patologiskt tillstånd, 
ett alkoholbegär, som skulle kunna tänkas föregå alkoholkonsumtionen.53 Oviljan att 
betrakta alkoholmissbrukaren som sjuk delades av fattigvårdslagstiftningskommittén 
som till detta lade ett rättssäkerhetsargument: tvångsvården kunde rimligtvis inte 
legitimeras som rehabilitering av sjuka människor eftersom ”botandet […] ofta stäl-
ler sig ganska ovisst”.54 Kommittén stannade i stället för den rättsgrund som alkoho-
listvårdstvånget kom att vila på ända till 1982, nämligen att ”vissa alkoholisters lef-
nadssätt medför en fara eller allvarlig olägenhet för samhället i ett eller annat afseende”.55 
 1913 års alkoholistlag utgick från en problembeskrivning med framtiden för sig. 
Med benäget bistånd av läkarkommittén hade fattigvårdslagstiftningskommittén 
baxat igenom en tvångsvårdslag som varken förutsatte att den tvångsvårdade var 
sjuk eller att behandlingen nödvändigtvis skulle utgöra en bot mot tillståndet. Denna 
grundbult skulle överleva lagrevideringarna 1931 och 1954 och därmed vara en del 
av alkoholistvårdstvånget fram till 1982. Men – och det är viktigt – det betydde ju 
inte att utredarna därmed avsvor sig möjligheten att vårda en människa som kanske 
var sjuk, då ju ”sjukdomsföreteelsen och den moraliska defekten […] torde uppträda 
vid sidan af hvarandra”.56 
 Man kunde tänka sig att det är något stötande med en vårdlagstiftning som vägrar 
befatta sig med klienterna som sjuka människor vilka genom lagens försorg ska gö-
                                                 
 
52 Alkoholen och samhället, s. 7. 
53 Alkoholen och samhället, s. 61 f & 67 f. 
54 Förslag till lag om behandling av alkoholister, Stockholm 1911, s. 95. 
55 Förslag till lag om behandling av alkoholister, s. 95 
56 Förslag till lag om behandling av alkoholister, s. 91 
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ras friska; det ligger kanske i någon mån i vårdbegreppet att det är detta som vård 
både ska utgå ifrån och syfta till. Frågan om ingripandegrunder som utgick från ett 
individuellt vårdbehov gjorde sig därför också påminda med jämna mellanrum, men 
avskrevs varje gång.57 Hela tvångsvårdskonstruktionen stod och föll med samhällsfa-
ran som legitimeringsgrund och de förment paternalistiska indikationerna farlighet 
för eget liv och hjälplöshet försvarades därför som sociala indikationer, eftersom 
”ingripandet inriktar sig mot missbrukaren i hans egenskap av medborgare med so-
ciala förpliktelser och skyldigheter och har till syfte att om möjligt göra honom 
skickad att uppfylla sina plikter”.58 
 Denna dogm överlevde även 1954 års brett upplagda alkoholpolitiska reform, då 
alkoholistlagen blev till nykterhetsvårdslagen. Utredningen bakom lagförslaget har 
på grund av sina medicinska förhoppningar och sin behandlingsorienterade retorik 
ofta tagits som utgångspunkt i senare forsknings diskussioner om alkoholistvårdens 
eventuella medikalisering i mitten av 1900-talet.59 Men alla behandlingspropåer till 
trots, någon medicinsk eller paternalistisk indikation för tvångsvård ville alkoholist-
vårdsutredningen inte veta av: 
 

Ingen skulle ens komma på tanken att tillgripa en lagstiftning av alkoholistlagstiftningens typ 
för att bekämpa andra former av olämplig livsföring, som kunna resultera i kroppsliga eller 
psykiska skador för vederbörande själv (brist på sömn till följd av abnormt stegrat deltagande 
i nöjesliv, överansträngning genom hårt arbete, en magsårspatients vägran att följa dietföre-
skrifter etc.).60 

                                                 
 
57 Se exempelvis lösdrivarkommitténs tillrättavisande av 1926 års lagförslag inför 1931 års lagrevide-
ring: SOU 1926:17, Betänkande med förslag till lag angående åtgärder mot dryckenskap och fylleri, s. 58; SOU 
1929:29, Betänkande med förslag till lagstiftning om alkoholistvård, s. 54. 
58 August Åman, ”Samhällsingripande mot alkoholister av medicinska skäl”, Tidskrift för nykterhets-
nämnderna, 1946:8, s. 136. 
   August Åman (chef för Socialstyrelsens nykterhetsvårdsbyrå) mötte förståelse för denna stånd-
punkt hos Alfred Petrén (professor emeritus i psykiatri och läkare hos Stockholms stads nykter-
hetsnämnd) som slog fast hjälplöshetsindikationens sociala karaktär med argumentet att ”om icke 
allvarlig olägenhet för samhället i dylikt fall redan hade uppkommit det icke torde dröja länge innan 
så komme att ske”. Alfred Petrén, ”Bör alkoholistlagen utvidgas?”, Tirfing, 1946:1, s. 24. 
   1956 års nykterhetsvårdsutredning menade visserligen att denna indikation hade öppnat för 
tvångsingripanden som motiverades av ”omsorgen om alkoholmissbrukarens egen person”, även 
om åtgärden ”principiellt sett” kunde ”anses ha ett samhällsskyddande syfte” i enlighet med moti-
veringarna ovan. Enligt Åke Elmér fungerade indikationen dock främst som ”samhällets skydd mot 
besvärliga personer”. SOU 1961:58, Översyn av nykterhetsvården, s. 126; Åke Elmér, ”Vad nytt under 
solen? Om missbrukarvården i ett historiskt perspektiv”, Socialt perspektiv, 1993:1, s. 8. 
59 Se exempelvis: Maria Abrahamson, ”Synen på missbruk. 80 år av diagnostisk rundgång”, Nordisk 
sosialt arbeid, 1989:2; Jan Blomqvist, ”The ’Swedish model’ of dealing with alcohol problems. Histo-
rical trends and future challenges”, i: Jan Blomqvist, Beyond Treatment. Widening the Approach to Alcohol 
Problems and Solutions, Stockholm 1998; Björkman 2001; Johan Edman, Torken. Tvångsvården av alko-
holmissbrukare i Sverige 1940–1981, Stockholm 2004. 
60 SOU 1948:23, Betänkande med förslag till lag om nykterhetsvård m.m., s. 57. Det intressanta är här att 
man inte kunde försvara någon medicinsk indikation. Huruvida indikationerna sedan kom att fungera 
som medicinska ingripandegrunder är en annan sak. Så kan mycket väl tänkas ha varit fallet med 
både farlighets- och hjälplöshetsindikationen. Gunnar Bramstång menar t.ex. att specialindikationen 
om att ligga det allmänna till last reglerade ”den enda ovedersägligen till ’samhället’ primärt lokaliserade 
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Alkoholistvårdstvångets legitima ingripandegrunder utgick därmed under åren 
1916–1981 från skador som alkoholmissbrukaren kunde tänkas åsamka samhället 
och sin närmsta omgivning, inte sig själv. Men detta kom också att bli en utgångs-
punkt för kritiken av alkoholistvårdstvånget under 1960- och 1970-talen, och där-
med även en symboliskt viktig motbild när det nya narkomanvårdstvånget diskute-
rades under samma tid. 
 
Kritiken mot alkoholistvårdstvånget 
Vad hade hänt om narkotikamissbrukarna hade skrivits in i alkoholistlagen? Läkar-
kommittén föreslog redan 1912 att den nya tvångsvårdslagen även skulle nyttjas mot 
narkotikamissbrukare.61 Inför 1931 års lagrevidering togs frågan om lagens tillämp-
lighet på narkotikamissbrukare upp igen, något som avslogs av Medicinalstyrelsen 
med argumentet att man bland narkotikamissbrukarna knappast fann de kroppsar-
betare på vilka man kunde anlägga ”samhälleliga skydds- och fattigvårdssynpunk-
ter”.62 
 I Finland breddades den befintliga alkoholistlagen redan 1961 till att omfatta dem 
som nyttjade ”berusningsmedel”, inte bara alkohol.63 Men svenska förslag under 
1960- och 1970-talen om att använda alkoholistvårdslösningen även på narkotika-
missbrukarna (högerpartiet/moderaterna), eller att åtminstone nyttja de redan be-
fintliga nykterhetsnämnderna vid konstaterat narkotikamissbruk (centerpartiet och 
folkpartiet) avfärdades prompt, precis som utkastet till en ny omfattande vårdlag 
och en utbyggd vård som skulle omfatta både narkotika- och alkoholmissbrukare 
(moderaterna).64 Narkomanvårdskommittén menade också att de norska och finska 
erfarenheterna talade mot en gemensam vårdlag för alkohol- och narkotikamissbru-
kare och narkotikamissbrukarna skrevs aldrig in i alkoholist- och nykterhetsvårdsla-
garna.65 

                                                                                                                                               
 

skadan”. De specialindikationer som tog sikte på individens fara för sitt eget liv eller dennes oför-
måga att ta vård om sig själv kunde enligt Bramstång endast sägas skydda mot samhällsfara om 
”värnandet om en viss humanitär och sanitär minimistandard utgör en samhällelig angelägenhet”, varför 
avsteg från denna standard var att betrakta som ”angrepp på själva samhället (välfärdsideologin) 
och följaktligen som intolerabla samhällsskador”. Gunnar Bramstång, Missbruk och hemfallenhet. En 
studie av de allmänna förutsättningarna för ingripande enligt nykterhetsvårdslagen, Stockholm 1975, s. 12 f. 
61 Alkoholen och samhället, s. 193. 
62 SOU 1929:29, s. 124. För vidare diskussioner om narkomanvårdstvångets förhistoria, se: Lind-
gren 1993, s. 86 f. 
63 Lag om vården av dem, som missbruka berusningsmedel, 96/1961. 
64 AK-prot. 1960:30, § 6 (Carl Eric Hedin, h), s. 78; RD-prot. 1971:51, § 26 (Astrid Kristensson, m), 
s. 69; RD-prot. 1971:89, § 19 (Astrid Kristensson, m), s. 48; AK-mot. 1966:699 (c & fp), s. 7; AK-
mot. 1967:794 (fp & c), s. 16; FK-mot. 1969:1051 (m), s. 3. Den s.k. alternativutredningen (Lagstift-
ning om behandling av missbrukare. Synpunkter från alternativutredningen, Stockholm 1981) lanserade så 
sent som 1981, som ett alternativ till vad man betraktade som en alltför begränsad LVM, en lösning 
som av moderata riksdagsmän uppskattande beskrevs som en uppdaterad nykterhetsvårdslag. Mot. 
1981/82:2 (m), s. 5. 
65 SOU 1967:25, s. 162. 
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 Om en sådan lag hade kommit till stånd verkar det rimligt att den kritik som från 
och med slutet av 1960-talet riktades mot tvångsvården hade sett något annorlunda 
ut. Det vi nu fick var en kritik mot alkoholistvårdstvånget, något specifikt narko-
manvårdstvång fanns ju inte. Först och tydligast artikulerades denna kritik i nykter-
hetsvårdsutredningen 1967, en kritik som skulle återkomma i en mängd samman-
hang under resten av 1960-talet och 1970-talet: nykterhetsvårdslagen var en klasslag 
som bara befattade sig med ett socialt utslaget klientel; alkoholmissbrukarnas grund-
problem var deras sociala utanförskap och inte deras alkoholmissbruk; vården fun-
gerade inte och tvångsinslaget fungerade närmast antiterapeutiskt.66 Kritiken pekade 
åt två olika håll: antingen kunde du utifrån denna kritik avfärda all tvångsvård av 
individen eftersom det egentligen var samhället och inte individen som det var fel 
på, men det var också möjligt att i mer reformistisk anda efterlysa en bättre vård.67 
 Samtidigt måste man ge den i slutet av 1970-talet pensionerade chefstjänsteman-
nen August Åman rätt i att den nya tidens kritik av denna sociala tvångsvårdslag-
stiftning egentligen sköt över målet. Alkoholist- och nykterhetsvårdslagarnas tvångs-
rekvisit hade aldrig syftat mot, eller i alla fall aldrig rättfärdigats utifrån, individens 
vårdbehov. De var lagar som tillkommit för att skydda samhället och andra männi-
skor än alkoholmissbrukaren själv; tvångsingripandena var, menade Åman, ”inte 
[…] en krycka för krymplingar utan en sköld för skadehotade”.68 Men nu var det 
sent 1960-tal och nykterhetsvårdslagens förarbeten togs knappast upp till diskussion 
i den ideologiskt brännheta debatten om tvångsvårdens framtid. Nykterhetsvårdsla-
gen kritiserades snarare som om den vore en lag som utgick från ett individuellt 
vårdbehov, ironiskt nog med argument snarlika de som alkoholistvårdsutredningen 
hade nyttjat för att avskriva sådana ingripanderekvisit, som när en anstaltsförestån-
dare 1967 undrade varför man inte skulle få supa ihjäl sig om man annars hade rätt 
att ”långsamt men säkert ta livet av sig genom att vägra kroppssjukvård, t.ex. opera-
tion av cancertumör”.69 
 För att få ett rimligt perspektiv på narkomanvårdstvångets organisatoriska lös-
ning innan LVM-reformen är det viktigt att man förstår hur illa sedd nykterhets-
vårdslagen och de socialt grundade ingripanderekvisiten var i slutet av 1960-talet 
och 1970-talet. För att alls få tillgång till tvångsdebatten var du under 1970-talet 

                                                 
 
66 SOU 1967:36, Nykterhetsvårdens läge. Del I. Klientel och behandlingsresurser. Nykterhetsvårdsutredning-
ens roll som inspiratör i 1960- och 1970-talens socialvårdsdebatt har uppmärksammats i tidigare 
forskning, se exempelvis: Pia Rosenqvist & Noriko Kurube, ”Dissolving the Swedish alcohol-
treatment system”, i: Harald Klingemann, Jukka-Pekka Takala & Geoffrey Hunt (red.), Cure, Care, or 
Control. Alcoholism Treatment in Sixteen Countries, Albany 1992; Jenny Andersson, Mellan tillväxt och 
trygghet. Idélinjer i socialdemokratisk socialpolitik under efterkrigstiden, Uppsala 2002, s. 39 f; Edman 2004, s. 
305–313. 
67 För en utförligare genomgång av kritiken mot alkoholistvårdstvånget, se: Edman 2004, kap. 7; 
Johan Edman, ”A crutch for cripples or a shield for the endangered? The temporary decline in 
compulsory care within Swedish alcohol treatment during the 1970s”, i: Johan Edman & Kerstin 
Stenius (red.), On the Margins. Nordic Alcohol and Drug Treatment 1885–2007, Helsingfors 2007. 
68 August Åman, ”Det sociala tvångets berättigande”, Nykterhetsvården, 1978:1, s. 27. Se även: August 
Åman, ”Nykterhetsvårdens syfte – en rättshistorisk studie”, Nykterhetsvården, 1978:2, s. 20 ff. 
69 Berit Zetterman, ”Frivillighet – tvång”, Nykterhetsvården, 1967:10, s. 152. 
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tvungen att ta avstånd från en särskild sorts tvång; det sura gamla tvång som fortfa-
rande förvaltades inom just alkoholistvården. Så när socialminister Gabriel Romanus 
i slutet av 1970-talet ville ge den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen förnyat för-
troende att ta sig an narkotikamissbrukarna, gjorde han det i relief mot nykterhets-
vårdslagen – en lagstiftning som hade ”sina rötter i ett gammalt samhälle”, en lag-
stiftning som också ”i allt väsentligt [hade behållit] den äldre lagstiftningens auktori-
tativa prägel”.70 Enligt Romanus var nykterhetsvårdslagen att betrakta som en 
klasslagstiftning som byggde på ”verklighetsbeskrivningar och värderingar som nu 
är förlegade”.71 En sådan lag gick ju inte att behålla, inte heller kunde sådana ”verk-
lighetsbeskrivningar” ligga till grund för en tvångsvård utökad till att gälla även nar-
kotikamissbrukarna. Detta var också anledningen till att narkotikamissbrukaren be-
fanns vara en sjuk människa redan i slutet av 1960-talet. 
 

DET PATERNALISTISKA ARGUMENTET 
Den radikala tvångskritik som syftade mot totalt avskaffat vårdtvång av vuxna miss-
brukare var en kortlivad intellektuell tankelek, inte sällan inspirerad av den ameri-
kanska psykiatrikritiken och snarare ett verksamt medel för en övergripande sam-
hällskritik än ett inlägg i debatten om de behandlingsovilliga narkotikamissbrukarnas 
väl och ve.72 Vartefter 1970-talet framskred stod det alltmer klart för de flesta in-
blandade att även framtidens missbrukarvård skulle komma att innehålla tvångsin-
slag. Det man nu trätte om i riksdagen var huruvida det framtida narkomanvårds-
tvånget skulle förläggas till socialvårdslagstiftningen eller inte. Därtill hade företräda-
re för olika partier och utgångspunkter ofta, men inte alltid, sina egna favoritargu-
ment för tvångsvårdandet. Det vanligaste argumentet var dock att något slags tvång 
kunde legitimeras som en omsorg om missbrukaren. 
 Det är, som vi har sett avseende alkoholistvårdstvånget under större delen av 
1900-talet, ingen självklarhet att tvångsvården främst ska motiveras som en omsorg 
om den missbrukande individen och det är alltså ingen självklarhet vid en jämförelse 

                                                 
 
70 Prop. 1979/80:1, del C, s. 54; Prop. 1979/80:1, del A, s. 106. Dåvarande socialminister Sven Asp-
ling hade redan 1967, inför tillskapandet av socialutredningen, kritiserat socialvårdslagarna med 
argumentet att de hade sina rötter ”relativt långt tillbaka i tiden”. Stockholms Stadsarkiv [SSA], 
Statens vårdanstalt Venngarns arkiv [VA], E I:1, Utdrag av protokollet över socialärenden i statsrå-
det, 8/12 1967. 
71 Prop. 1979/80:1, del A, s. 106. 
72 Den radikala tvångskritiken liknar här det som i tidigare forskning om 1960- och 1970-talens 
psykiatridebatt har benämnts den revolutionära kritiktypen, att skilja från en reformistisk variant. 
Där den senare förespråkade en förändring och förbättring av psykiatrin ifrågasatte den senare psy-
kiatrins grundläggande utgångspunkter – både som teori och praktik, se: Tommy Svensson & Karin 
Olson, ”Den ’revolutionära’ psykiatrikritikens resonans i svenska tidskrifter 1965–1985”, i: Tommy 
Svensson (red.), Samhälle, psykiatrisk vård och psykisk hälsa, Linköping 1994, s. 64 f & 69. Se även: 
Peter Miller, ”Critiques of psychiatry and critical sociologies of madness”, i: Peter Miller & Nikolas 
Rose (red.), The Power of Psychiatry, Cambridge 1986; Tommy Svensson, ”Psykisk sjukdom och social 
avvikelse. Argumentationslinjer i 1960- och 1970-talskritiken av begreppet psykisk sjukdom”, i: Lars 
Fredén & Tommy Svensson (red.), Perspektiv på psykisk sjukdom, Linköping 1991, s. 3–30. 
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med andra länder heller. Men den svenska tvångsvården har en tydligt paternalistisk 
motivgrund; i en nordiskt jämförande studie från mitten av 1990-talet var det just 
den aspekten som kännetecknade den svenska tvångsvårdslösningen.73 I någon mån 
kan detta särdrag spåras till 1950-talets begreppsliga reform av alkoholistvården, 
även om sjukdomsförklaringen av narkotikamissbrukaren bör betraktas som den 
institutionella grundbulten för denna paternalism.74 
 
Den sjuka narkotikamissbrukaren 
 

Gunnar Biörck (m), 1978 
Narkomani är en sjukdom, nr 304 i Världshälsoorganisationens förteckning.75 

 
Spridda röster försökte under den undersökta perioden göra gällande att narkotika-
missbruk inte främst eller nödvändigtvis skulle betraktas som en sjukdom. Center-
partisten Olle Eriksson menade 1971 att det åtminstone fanns fall där ”narkomanin 
inte är en sjukdom utan en livsstil”, ett av många exempel på den impressionistiska 
hanteringen av begreppen narkomani kontra narkotikamissbruk.76 Ett decennium 
senare var moderaten Sten Svensson inne på liknande tankegångar då han gjorde 
gällande att narkotikamissbruket kunde ses som en ”livsstil”, vilken var att betrakta 
som ”oordnad, med ryckiga arbets- och levnadsförhållanden i den s.k. flumkulturens 
spår”.77 Om än utifrån helt andra bevekelsegrunder ifrågasatte även Landstingsför-
bundet sjukdomsmodellen 1977 och året efter slog moderaten Blenda Littmarck fast 
vikten av att man inom den rehabiliterande narkomanvården – som enligt Littmarck 
svårligen kunde bedrivas på mentalsjukhus – undvek att sätta ”sjukstämpel” på kli-
enterna.78 Till sist vädrade även vpk i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 
vissa tankar som sammanfattningsvis gjorde gällande att ”det förhållandet att många 

                                                 
 
73 Juhani Lehto, ”Involuntary treatment of people with substance related problems in the Nordic 
countries”, i: Margaretha Järvinen & Astrid Skretting (red.), Missbruk och tvångsvård, Helsingfors 
1994, s. 27. 
74 Johan Edman, ”What’s in a name? Alcohol and drug treatment and the politics of confusion”, 
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 2009:4. 
75 RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Gunnar Biörck, m), s. 68. 
76 RD-prot. 1971:47, § 7 (Olle Eriksson i Ulfsbyn, c), s. 111. Här är inte platsen att fördjupa sig i 
frågan men det kan påpekas att sjukdomsargumentet inte stod i något okomplicerat binärt förhål-
lande till föreställningar om missbrukarens individuella ansvar, livsstil eller nyfikenhet. En i narkoti-
kafrågan tydligt engagerad riksdagsman som vpk:s Jörn Svensson hittade hellre förklaringskraft i det 
dysfunktionella kapitalistiska samhället än i någon individuell sjukdom när han dömde ut resone-
mang om att ”knarkandet verkar ’spännande’ eller ’inne’” som ”ytliga gottköpsförklaringar [vilka] 
må räcka för det mest inskränkta småborgerliga snusförnuftet”. RD-prot. 1977/78:159, § 1 (Jörn 
Svensson, vpk), s. 161. 
77 RD-prot. 1980/81:108, § 9 (Sten Svensson, m), s. 67. 
78 DsS 1978:8, Vård utan samtycke inom socialvård och sjukvård, i: Prop. 1979/80:1, del C, s. 320; RD-
prot. 1977/78:160, § 1 (Blenda Littmarck, m), s. 56. 
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drogmissbrukare behöver vård inte behöver innebära att själva drogberoendet be-
traktas som en sjukdom”.79 
 Annars var uppslutningen kring sjukdomsmodellen närapå total och man skulle i 
det sammanhanget kunna tala om åren 1966–1967 som ett klargörande som gick 
förlorat. I ivern att komma tillrätta med ett samhällsproblem som varje seriös poli-
tisk aktör hade att förhålla sig till, behövde du först och främst att tydliggöra huru-
vida vårdåtgärderna riktade mot narkotikamissbrukarna primärt skulle grundas på 
omsorgen om dem själva eller det omkringliggande samhället. Kritiken mot det be-
fintliga alkoholistvårdstvånget omöjliggjorde mer eller mindre den senare lösningen. 
Ställd inför uppgiften att då motivera varför man då skulle bryta med en hävdvun-
nen rättstillämpning som hade utgått från missbrukarens samhällsfarlighet, kom man 
i riksdagen att föra resonemang om narkotikamissbrukets sjukdomsstatus. Här för-
byttes dock snart alla försök till klargöranden av sjukdomens karaktär i ett allmänt 
mantra, en tydligt strukturerande ingång i den narkotikapolitiska diskussionen: nar-
kotikamissbrukaren var en sjuk människa. 
 Men på vilket sätt var narkotikamissbruk en sjukdom? Narkomanvårdskommit-
tén gjorde 1967 ett försök till begreppsdefinition som i någon mån liknade den upp-
delning som allt sedan mitten av 1800-talet vidlåtit frågan om alkoholmissbrukets 
karaktär, där man stundom skiljde socialt problematisk alkoholkonsumtion (alko-
holmissbruk) från patologisk alkoholkonsumtion (alkoholism) – utan att alltid nå 
enighet om sjukdomens relation (som orsak och/eller verkan) till alkoholkonsum-
tionen. Narkomanvårdskommittén definierade narkotikamissbruk som ”allt icke-
medicinskt bruk av narkotika” och narkomani som ”ett tvingande behov att fortsät-
ta missbruk av narkotiska medel”.80 Narkotikabruk avskrevs alltså som en semantisk 
möjlighet med mindre än att det skedde på läkares ordination; alla övriga narkotika-
konsumenter var missbrukare och de som därtill kände ett tvingande behov att nytt-
ja narkotika var att betrakta som narkomaner.81 Narkomanvårdskommittén antydde 
härmed ett orsakssamband där själva narkotikamissbruket orsakade sjukdomen (be-
roendet), men denna kausala riktning var – lika litet som ett artikulerat orsakssam-
band överhuvudtaget – någon självklarhet i diskussionerna om narkotikamissbrukets 
patologiska karaktär. 
 
Narkotikamissbruket orsakar sjukdomen 
I den mån som narkotikasjukdomens orsakssamband tydliggjordes var det vanligen i 
linje med narkomanvårdskommitténs föreställningar om narkotikan som sjukdoms-
alstrande. Ett tidigt uttryck för denna föreställning gav högerpartisten Dagmar He-
urlin som 1966 menade att det var själva preparatet som gjorde individen sjuk. Sjuk-
domen karakteriserades av en ”tvingande nödvändighet” att nyttja narkotika, det vill 
säga av själva beroendet, och utan att i detta sammanhang explicitgöra sin inställning 
                                                 
 
79 RD-prot. 1979/80:109, § 4 (Per Israelsson, vpk), s. 25. Se även: RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Jörn 
Svensson, vpk), s.68; RD-prot. 1978/79:114, § 4, punkt 2 (Jörn Svensson, vpk), s. 21. 
80 SOU 1967:25, s. 22. 
81 Apropå ”narkotikabruk” som semantisk paradox, att narkotika bara kan missbrukas men svårli-
gen brukas, se: Olsson 1994, s. 9. 
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till tvångsvård menade därför Heurlin att det skulle vara önskvärt om ”narkotika-
missbrukare kunde omhändertagas i anstalt för sluten vård och bli föremål för kvali-
ficerad medicinsk och psykiatrisk behandling”.82 
 Detta var som vi har sett också narkomanvårdskommitténs perspektiv. Kommit-
tén, som låg bakom 1968 års narkotikapolitiska program, var väl inte direkt övertyd-
lig när det kom till narkotikamissbrukets sjukdomsstatus men kommitténs uppdel-
ning i missbrukare och beroende missbrukare satte själva beroendet i centrum för 
diagnosen och förlade behandlingen till medicinens domäner.83 Enligt narkoman-
vårdskommittén var det en sjukdom man hade att göra med; visserligen var inte alla 
narkotikamissbrukare sjuka, men de som krävde vård var det. Vårdbehovet synes i 
narkomanvårdskommitténs tappning härröra ur beroendet som sådant, utan att 
kommittén därför bidrog med några klargörande resonemang om varför själva bero-
endet skulle utgöra en tillräcklig grund för vård. Men beroendet spelade en fortsatt 
viktig roll i den proposition som följde på narkomanvårdskommitténs första två 
betänkanden: 
 

Jämsides med förebyggande åtgärder för att hindra uppkomst och spridning av narkotika-
missbruket måste samhället sörja för att den som drabbas av den sjukdom som missbruket 
utgör får en vård och behandling som kan befria honom från beroendet av medlet. 
 För att helt lyckas i behandlingen av den narkoman, hos vilket missbruket är ett symptom 
bland andra på en psykisk störning eller en allmän social missanpassning, måste man inte 
bara ge behandling för att bota missbruket utan även försöka komma till rätta med orsakerna 
till störningen eller missanpassningen. Både för honom och den som kanske av ren nyfiken-
het börjat använda narkotika och sedan blivit beroende därav kan de sociala verkningarna 
ofta bli förödande.84 

 
Den socialdemokratiske socialministern Sven Aspling framstår i detta citat som nå-
got oprecis i sin begreppshantering. Narkotikamissbrukaren antas i första stycket vara 
en sjuk människa, oklart då hur denne skiljer sig från den narkoman som i andra 
stycket antas ha nått dithän på grund av en psykisk störning eller allmän social miss-
anpassning. Denne narkoman går sedan att skilja från en annan sorts narkotikakon-
sument, vilken i sista meningen antas ha blivit beroende (fast måhända inte narko-
man) på grund av ett narkotikabruk initierat av nyfikenhet. Nåväl, narkoman eller 
narkotikamissbrukare, dessa personer var sjuka människor – något som skulle kunna 
antyda ett vårdbehov. Vad sjukdomen bestod i är inte helt klart men då vården ska 
syfta till att befria narkotikakonsumenten från sitt beroende får man anta att det är 
själva beroendet som är sjukdomen. Detta beroende har sedan uppstått på grund av 
att man nyttjat ett narkotiskt preparat, något man i sin tur gjort antingen därför att 
man led av en psykisk störning, eller därför att man var socialt missanpassad, eller 
därför att man helt enkelt varit nyfiken. 

                                                 
 
82 AK-mot. 1966:704 (h), s. 1. Se även: AK-prot. 1966:33, § 14 (Dagmar Heurlin, h), s. 71; AK-prot. 
1967:20, § 14 (Dagmar Heurlin, h), s. 26. 
83 SOU 1967:25, s.111. 
84 Prop. 1968:7, s. 63. 
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 Hursomhelst var beroendet den sjukdom som vården syftade till att bota. Och då 
detta beroende antogs kunna uppkomma vid nyttjandet av det narkotiska preparatet 
oavsett om detta hade brukats på grund av psykisk störning, social missanpassning 
eller nyfikenhet, så kan rimligtvis inte den vårdberoendes psykologiska, somatiska 
eller sociala predisposition ha någon betydelse för vårdbehovet. Är du beroende så 
är du vårdbehövande. Ska vi dessutom vara så ogina att vi tar Aspling på orden så är 
ju inte bara narkomaner utan även narkotikamissbrukare till de beroende – och då 
brukaren är en bortdefinierad semantisk paradox till förmån för den allomfattande 
missbrukaren, får man anta att varje människa som någon gång satt i sig ett narko-
tiskt preparat i icke-medicinskt syfte är att betrakta som potentiellt vårdbehövande. 
 Som vi ska se längre ned så kom den i slutet av 1960-talet något lättvindigt sjuk-
förklarade narkotikamissbrukaren att stå som garant för den tvångsvårdslösning som 
praktiserades 1970-talet igenom. Narkotikaproblemet lånade sig visserligen gärna till 
ideologiska strider då missbrukets uppkomst skulle förklaras, men genom att trycka 
på narkotikans sjukdomsalstrande effekter nåddes ändå enighet vid valet av åtgärder. 
Detta var också socialdemokraten Nancy Erikssons linje då hon 1971 försökte bi-
lägga en konflikt mellan moderaten Astrid Kristensson och socialdemokraten och 
konsultativa statsrådet Carl Lidbom angående just missbrukets uppkomst. Visst 
kunde problemet ha sociala orsaker, men precis som vid exempelvis tbc-behandling 
gällde det vid kurerandet att betrakta det som ett ”medicinskt problem”.85 
 Föreställningen om narkotikan som sjukdomsalstrande, snarare än sjukdomen 
som missbrukspredisponerande, tillät ganska svävande gränser för en tvångsvis ar-
rangerad vård. Om det var den infektiösa narkotikakonsumtionen som vården skulle 
ta sig an fanns det knappast anledning att invänta sjukdomens utbrott. Då kunde 
man, som centerpartiets Bengt Bengtsson 1976, också kräva att ”samhället får möj-
lighet att ingripa på ett tidigt stadium i sjukdomsutvecklingen”.86 
 
Sjukdomen bakom narkotikamissbruket 
Som vi kommer att se längre ned kom den tvångsvis arrangerade narkomanvården 
att bedrivas som en del av den psykiatriska tvångsvården, som behandling av en 
sjukdom. Detta innebär att sjukdomens orsaksrelation till preparatet var av yttersta 
vikt för den praktiserade tvångsvårdens karaktär. Om det existerade en sjukdom 
som predestinerade (eller åtminstone predisponerade) någon för narkotikamissbruk, 
då var det rimligtvis denna sjukdom som skulle behandlas – och detta oavsett om 
den sjuke hade hunnit ge sig i kast med narkotikan eller inte. Detta medgav då också 
troligen andra rättsliga grunder för ett tvångsvårdsförfarande än om narkotikamiss-
bruket antogs föregå sjukdomen. Om man i det senare fallet hade att vårda själva 
narkotikamissbruket för att förebygga sjukdomens utbrott, hade man i det förra fal-
let att vårda psykologiska eller fysiologiska predispositioner för att förhindra narko-
tikamissbrukets uppkomst. 

                                                 
 
85 RD-prot. 1971:89, § 19 (Nancy Eriksson, s), s. 58 f. 
86 RD-prot. 1976/77:31, § 5 (Bengt Bengtsson i Göteborg, c), s. 33. 
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 Något särdeles tydligt klargörande gällande sjukdomstillståndets karaktär eller 
orsakssambandens riktning kom aldrig att prägla lagstiftarnas resonemang och som 
vi ska se längre ned berördes oftast inte heller frågan när det mer eller mindre slent-
rianmässigt slogs fast att narkotikamissbrukaren/narkomanen var en sjuk människa. 
Då orsakssambandet tydliggjordes hanterades som ovan oftast sjukdomen som en 
konsekvens av missbruket men vissa, som folkpartisten Sven Nyman, visste 1966 att 
”narkomani är symtom på en psykisk sjukdom”.87 Andra, som socialdemokraten och 
konsultativa statsrådet Camilla Odhnoff, slog 1968 auktoritativt fast att alkohol- och 
narkotikamissbruk var ”symptom på bristande anpassning, vilken i sin tur ej sällan 
har sin rot i olika sjukdomstillstånd”.88 
 Men denna variant av sjukdomsmodellen var knappast ideologiskt lätthanterlig. Å 
ena sidan var den skuldbefriande då den ersatte den omoraliske livsstilsknarkaren 
med det sjuka offret, å andra sidan kunde den ses som en reträtt från en politiskt 
viktig fråga till den förment sett mer lidelsefria sakkunskapens favör. En som hade 
vissa besvär med detta var vpk:aren Jörn Svensson som i slutet av 1970-talet menade 
att ”drogmissbruk har sin rot i en mycket djupgående neuros, en djupgående psykisk 
störning, hos en människa”.89 Senare i samma debatt hade dock Svensson anledning 
att nyansera denna karakteristik, då han i polemik med moderaternas Gunnar Biörck 
angrep ”politiskt motiverade försök att jämställa olika typer av fysiskt-medicinska 
störningar med psykiska” samt då han – med hänvisning till att homosexualitet fort-
farande (och fram till 1979) betraktades som en sjukdom i Socialstyrelsens klassifika-
tion – gjorde troligt att ”[o]m vi skulle se efter vad alla sådana här nationella och 
internationella register klassificerar som sjukdomar, så skulle vi hitta många under-
ligheter”.90 Uppenbarligen var missbruket en sjukdom (en neuros), även om man – 
som Svensson slog fast året efter – var tvungen att ”sluta se drogproblemet som ett 
medicinskt problem”.91 
 
Oklara orsakssamband 
Alkoholist- och nykterhetsvårdslagarnas socialt grundade ingripanderekvisit motive-
rades med rättssäkerhetsargument, då det rådde osäkerhet både gällande missbrukets 
karaktär och vårdens verkan. Korresponderande mot detta torde kanske argumenten 
för en tvångsvård grundad på den missbrukande individens väl och ve väsentligen 
ha grundats i utförliga och klargörande resonemang om den individuella defektens 
funktion och vårdens välsignelse. Ovanstående försök att fastställa narkotikakon-
sumtionens och den påstådda sjukdomens relation till varandra hörde dock till ovan-
ligheterna i den politiska debatten. Vanligare var att det knappast gjordes någon åt-
skillnad mellan handlingen narkotikamissbruk och sjukdomen narkomani, men ock-
så att orsakssambandet mellan narkotikakonsumtion och sjukdom lämnades därhän. 
Och då det inte heller förelåg någon boskillnad mellan bruk och missbruk i den poli-
                                                 
 
87 FK-prot. 1966:22 (Sven Nyman, fp), s. 42. Min kursivering. 
88 AK-prot. 1968:21, § 10 (Camilla Odhnoff, s), s. 19. 
89 RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Jörn Svensson, vpk), s. 58. 
90 RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Jörn Svensson, vpk), s.68. 
91 RD-prot. 1978/79:114, § 4, punkt 2 (Jörn Svensson, vpk), s. 21. 
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tiska retoriken, räckte det oftast med att konstatera något slags narkotikakonsumtion 
för att i samma resonemang kunna ropa på vård – inte sällan tvångsvård. 
 En av de tidigaste propåerna för särbehandling av den sjuka narkotikamissbruka-
ren vädrades i en socialdemokratisk andrakammarmotion 1962. Motionen var en 
reaktion på förslaget till en ny narkotikaförordning, utmejslat i en proposition där 
den socialdemokratiske inrikesministern Rune B. Johansson avsåg att lösa det ännu 
blygsamma narkotikaproblemet med ”frihetsstraff som normalstraff för narkotika-
brott”.92 Någon vård talades det inte om i propositionen där Johansson använde 
narkotikamissbruk och narkomani som fullt utbytbara begrepp. Den socialdemokra-
tiska motionen, författad av Elisabeth Sjöwall, gjorde ändå bruk av denna distink-
tion och tecknade konturerna av en argumentationslinje med viss livskraft: Sjöwall 
talade inte om samhällsbesvärliga narkotikamissbrukare, hon talade om narkomaner, 
människor som enligt Sjöwall var att betrakta som sjuka; det handlade om ett ”i sak 
svårare sjukdomstillstånd än kronisk alkoholism”.93 Dessa människor skulle inte 
straffas, de skulle vårdas på institutioner med retentionsrätt; institutioner med möj-
lighet att kvarhålla människor mot deras egen vilja. Sjöwall avslutade sin motion 
med ett konstaterande som synes ha predisponerat narkomanvårdstvånget för en 
viss sorts lösning redan under tidigt 1960-tal, nämligen att de medicinska och juri-
diska problemen rörande behandlingen av narkomaner skulle hänvisas till sinnes-
sjuklagstiftningskommittén. 
 Orsakssambandet mellan narkotikamissbruk och sjukdom klargjordes inte i Sjö-
walls motion, varför inte heller tvångsvårdens mer precisa syfte går att utröna. Men 
vid denna tidpunkt, i början av 1960-talet, var inte narkotikaproblemet och därför 
inte heller tvångsvårdsfrågan någon het politisk fråga. Det författades en eller ett par 
motioner om året där riksdagsmän i förhållandevis lågmälda tongångar, inte sällan 
både parti- och blockövergripande, varnade för att något slags narkotikamissbruk 
höll på att etablera sig i vissa kretsar. Lösningen söktes i vagt formulerade förslag 
om strypt tillgång och vård av missbrukarna.94 
 Om man bara dömer efter förekomsten i riksdagstrycket kan man säga att narko-
tikamissbruket började diskuteras med viss intensitet först 1966. Nu tydliggjordes 
resonemangen om vårdåtgärder som en lösning på problematiken och frågan om 
vad samhället skulle göra med de behandlingsovilliga narkotikamissbrukarna blev ett 
återkommande tema i diskussionerna. Att betrakta narkotikamissbrukaren som en 
sjuk människa, ofta genom att inte ens beröra distinktionen mellan narkotikamiss-
bruk och narkomani (och ännu mindre mellan bruk och missbruk), var vanligtvis en 
förutsättning för de lösningar som propagerades. Från kommunistiskt håll slog man 
i en andrakammarmotion 1966 fast att ”narkotikamissbruk och narkomani är soci-
almedicinska problem” och att ”behandla sjukdom som brott och sjuka som förbry-
tare har veterligt aldrig gett åsyftat resultat och är ovärdigt ett samhälle som vill räk-

                                                 
 
92 Prop. 1962:184, s. 212. 
93 AK-mot. 1962:923 (s), s. 3. 
94 AK-mot. 1961:269 (c, h, fp & s), s. 6; AK-mot. 1961:635 (fp, s, h & c), s. 10 f; AK-mot. 1964:415 
(fp, s, c & h), s. 14; AK-mot. 1965:133 (c & fp), s. 4. 



 25

nas till de upplysta”.95 Enligt C.-H. Hermansson och övriga undertecknare innebar 
den narkotikaförordning som hade trätt i kraft 1 januari 1964 att ”[m]ånga medbor-
gare, som tidigare inte haft några konflikter med de rättsvårdande myndigheterna, 
har kriminaliserats på grund av att deras sjukdom inte erkänts och behandlats som 
en sjukdom”.96 Partiet stödde sig i detta resonemang på socialläkaren (och kommu-
nisten) John Takman som såg förordningen som ”en kriminalisering av narkomanin, 
d.v.s. en kriminalisering av ett sjukdomstillstånd”.97 
 Vid denna tidpunkt – innan regeringen i samband med 1968 års narkotikapolitis-
ka program hade lanserat några mer artikulerade vårdåtgärder, samtidigt som narko-
tikaförordningen stipulerade fängelsestraff för narkotikarelaterad brottslighet – 
framstod vård av ett tillstånd som beskrevs som en sjukdom, snarare än straff av 
handlingar karakteriserade som brottsliga, naturligtvis som ett ytterligt humant för-
hållningssätt till problematiken.98 Men oviljan att tydliggöra sjukdomens och orsaks-
sambandens karaktär var knappast ägnade att skapa klarhet i fråga om vårdens mål, 
medel och legitima rättsgrund, även om man som folkpartisten Ola Ullsten 1966 var 
övertygad om att narkomani var ”en sjukdom med en rad allvarliga sociala följd-
verkningar”.99 Högerpartisten Per Blomquist var inte tydligare då han samma år slog 
fast att ”[n]arkotikamissbrukaren måste betraktas som en sjuk människa som det i 
första hand ur social och medicinsk synpunkt gäller att finna adekvat hjälp åt”.100 
 Från yttersta riksdagsvänstern till yttersta riksdagshögern var man i mitten av 
1960-talet sålunda överens om att narkotikamissbrukare och/eller narkomaner var 
sjuka människor. Svårigheten att hålla isär begreppen kan nog förstås utifrån före-
ställningen, saluförd 1967 av den centerpartistiske partiledaren Gunnar Hedlund och 
dennes folkpartistiske kollega Bertil Ohlin, att det kanske bara tog tio dagar att bli 
narkoman (att jämföra med tio år för att bli alkoholist). Hedlund och Ohlin talade 
om narkotikamissbrukaren som ”den narkotikasjuke” och föreslog ett brett upplagt 
vårdprogram som bot.101 Det var nog många gånger bara en gradskillnad mellan 
lindrigare narkotikamissbruk och den allvarligare sjukdomen, oavsett orsakssam-
band, och från högerhåll gjordes i slutet av 1960-talet gällande att allvarligare läke-
medelsmissbruk var att betrakta som en sjukdom – en karakteristik av narkotika- 

                                                 
 
95 AK-motion 1966:226 (k), s. 7. 
96 AK-motion 1966:226 (k), s. 1. 
97 John Takman, citerad i: AK-motion 1966:226 (k), s. 2. Se även: John Takman, Socialmedicinsk var-
dag, Stockholm 1966. 
98 I denna rapport bortses från en speciell aspekt av relationen brott och straff kontra sjukdom och 
vård, nämligen den speciella sorts (tvångs-) vård som kunde förmedlas genom den sedan slutet av 
1960-talet diskuterade straffomvandlingen (se exempelvis AK-mot. 1969:284 (fp), s. 15). I slutet av 
1970-talet diskuterades både s.k. § 34-placeringar och en närliggande form av kontraktsvård särskilt 
intensivt. Den folkpartistiska minoritetsregeringens förslag på området kritiserades av både center-
partister och vpk:are. Prop. 1978/79:182; Mot. 1978/79:2671 (c), s. 4 f; Mot. 1978/79:2677, s. 1 f; 
RD-prot. 1978/79:161, § 6 (Inga Lantz, vpk), s. 67. 
99 AK-prot. 1966:14 (Ola Ullsten, fp), s. 30. Se även: FK-prot. 1966:22 (Joel Sörensson, fp), s. 42. 
100 FK-prot. 1966:33 (Per Blomquist, h), s. 37. 
101 AK-mot. 1967:231 (c & fp), s. 6. 
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och läkemedelsmissbrukaren som delades av socialdemokratiska riksdagsmän vid 
samma tidpunkt.102 
 
Den bristande sjukdomsinsikten 
Narkotikamissbrukarens vårdbehov motiverades med dennes något oklart definiera-
de sjukdom. Lägg därtill en oförmåga att rätt förstå sitt vårdbehov och du har en 
giltig formel för tvångsvård, något högerpartisten Carl Eric Hedin tryckte på då han 
redan 1960 krävde vård av narkotikamissbrukarna – ”i vissa fall även mot deras egen 
vilja, som ju ofta förvillats av sjukdomen”.103 
 Narkotikamissbrukarnas bristande sjukdomsinsikt vittnade sedan både folkpartis-
ter och centerpartister om när de 1967 ömsom talade om narkotikamissbrukare 
ömsom om narkomaner som personer vilka saknade ”sjukdomsinsikt”.104 Samma år 
hördes även från socialdemokratiskt håll den paternalistiska åsikten att den sjuka 
narkotikamissbrukaren saknade möjlighet att rätt uppskatta ”den vård som hon se-
dan lång tid tillbaka behövt men själv inte insett att hon måste ha”.105 Det var, som 
moderaten Astrid Kristensson påpekade 1971, ”inte humant att låta personer som 
blivit narkotikamissbrukare få fortsätta med missbruket i frihet” och tvångsvård var 
då lösningen efter som ”[d]e saknar sjukdomsinsikt och kan alltså inte påräknas ge 
sitt medgivande omhändertagande för behandling”.106 Centerpartiets Bengt Börjes-
son gav uttryck för liknande tankegångar då han 1972 beskrev hur den vårdbehö-
vande narkotikamissbrukaren befann sig i en situation där ”han ej själv kan avgöra 
värdet av den vård som erbjudes honom”.107 Narkotikamissbrukaren eller narkoma-
nen (begreppen blandades friskt av talaren) var enligt Börjesson sjuk och i en när-
mast övertydlig illustration av den paternalistiska argumentet jämförde Börjesson 
därför åtgärderna mot dennes vilja med den rätt man tog sig mot ett sjukt barn: 
 

Det kan vara lika motiverat att ta hand om en narkoman som vägrar att bli omhändertagen 
som att ta hand om ett litet barn som är sjukt och vägrar ta emot hjälp, vägrar att låta läkaren 
göra ett operativt ingrepp. Det är föräldrarna som i detta fall inträder i barnets ställe. De ser 
ett ingripande från läkarens sida såsom en nödvändighet. Barnet förstår det inte själv. Efteråt, 
när barnet blir äldre, kan det begripa det hela.108 

 
Det tillhörde ovanligheterna att någon riksdagsman, som folkpartiets Olle Westberg 
gjorde 1976, lät antyda att bristande sjukdomsinsikt var en bräcklig legitimitets-
grund, att det var ”ett mycket svårt och känsligt område”.109 Föreställningen om den 
bristande sjukdomsinsikten bröt nämligen udden av en kritik som hade kunnat inrik-
                                                 
 
102 AK-mot. 1968:954 (h), s. 7; FK-mot. 1969:577 (m), s. 4; AK-prot. 1967:14, § 8 (Helena Ren-
ström-Ingenäs, s), s. 8. 
103 AK-prot. 1960:30, § 6 (Carl Eric Hedin), s. 78. 
104 AK-mot. 1968:953 (c & fp), s. 2; AK-mot. 1968:1092 (fp), s. 7. 
105 AK-prot. 1967:20, § 14 (Helena Renström-Ingenäs, s), s. 20. 
106 RD-prot. 1971:51, § 26 (Astrid Kristensson, m), s. 69. 
107 RD-prot. 1972:87, § 13 (Bengt Börjesson, c), s. 84. 
108 RD-prot. 1972:87, § 13 (Bengt Börjesson, c), s. 84. 
109 RD-prot. 1975/76:98, § 5 (Olle Westberg, fp), s. 167. 
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ta sig på tvångsvårdens repressiva karaktär. Det handlade inte så mycket om att man 
tvingade missbrukarna till något, det handlade mer om att man skänkte dem något 
som de omedvetet egentligen ville ha. Man måste då, som den centerpartistiske soci-
alministern Rune Gustavsson uttryckte det 1978, ”se till att de människor som inte 
har insikt om sin situation får hjälp”.110 
 
Inre och yttre tvång 
Under 1970-talet kom ett särskilt sorts argument till tvångsvårdens fromma att vinna 
i popularitet, en variant på det paternalistiska kravet på tvångsvård av de missbruka-
re som saknade sjukdomsinsikt. Tvångsvården kom nu att beskrivas som ett yttre 
tvång, vilket skulle vägas mot det inre tvång som själva missbruket representerade. År 
1971 lade moderaten Astrid Kristensson ut texten på detta tema: 
 

Narkomaner är ju inga fria människor. De är människor som är satta under ett giftberoende 
som verkligen har försatt dem i en tvångssituation, och tvångsåtgärderna syftar ju inte till nå-
got annat än att befria dem från den tvångssituation som de befinner sig i. Därför måste jag 
säga att ett ökat mått av tvång vid behandlingarna är till slut det enda humana.111 

 
Det inre tvånget legitimerade ett yttre tvång och man kunde 1976, som centerparti-
ets Rune Torwald, därför uppskattande tala om amerikanska Daytop Villages arbete 
med villkorligt dömda narkotikamissbrukare eller Hasselakollektivets ”tvång till fri-
het”.112 Och med tydlig uppskattning citerade Torwald i en riksdagsdebatt 1978 Nils 
Bejerot som menade att det ”yttre tvånget” skulle ”sättas in på ett sådant sätt att det 
varaktigt balanserar det inre tvånget, drogbegäret”, eftersom den ”drogberoende” 
var ”den ofriaste av alla, bunden till händer och fötter av sitt ytterligt starka drogbe-
gär och styrd av driftsimpulserna”.113 Argumentet dök även upp i en moderat mo-
tion 1978 där det hävdades att ”samhället måste ta sitt ansvar för dem som själva 
lever under tvånget av sitt missbruksberoende men saknar insikt om sitt behov av 
vård och hjälp att bryta det”.114 
 Föreställningen om det inre tvånget var ett borgerligt favoritargument, vilket även 
vädrades från folkpartistiskt håll i den stora socialtjänstdebatten sommaren 1980. 
Där beskrevs narkotikakonsumtionen som ”det grundläggande tvånget” och vård-
tvånget som ”ett tvång till frihet – ett nödvändigt medel för att befria personen i 
fråga från det grundläggande tvånget att fortsätta sin drogkonsumtion”.115 
 

                                                 
 
110 RD-prot. 1977/78:159, § 1 (Rune Gustavsson, c), s. 176. 
111 RD-prot. 1971:147, § 8 (Astrid Kristensson, m), s. 109. 
112 RD-prot. 1976/77:31, § 5 (Rune Torwald, c), s. 38. 
113 Nils Bejerot citerad i: RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Rune Torwald, c), s. 60 (ur: Nils Bejerot, Miss-
bruk av alkohol, narkotika och frihet, Stockholm 1978, s. 95). Denna formulering nyttjades också nästan 
ordagrant, utan hänvisning till Bejerot, i en moderat motion året efter: Mot. 1978/79:1181 (m), s. 6. 
114 Mot. 1977/78:1842 (m), s. 3. 
115 RD-prot. 1979/80:160, § 2 (Esse Petersson, fp), s. 70. 
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Den negativa indikationen och asylargumentet 
 

Jörn Svensson (vpk), 1978 
Tvångsanhängarna bortser dessutom medvetet från att det i stort saknas meningsfulla be-
handlingsmöjligheter. Vad är det man skall tvinga till, när man inte kan tvinga till behand-
ling?116 

 
Narkomanvårdstvånget vilade nästan uteslutande på argument som inte bara förut-
satte ett sjukdomsliknande tillstånd (oavsett de kausala relationernas riktning), utan 
därtill en verksam behandling. Detta var en förutsättning för tvångsvårdens hemvist 
inom psykiatrilagstiftningen och härvidlag skiljde sig det senare 1900-talets föresprå-
kare för ett narkomanvårdstvång från det tidigare 1900-talets förespråkare för ett 
alkoholistvårdstvång. Men, som vpk:s Jörn Svensson frågade kammaren 1978, hur 
motiverade man narkomanvårdstvånget om vårdens verkan uteblev?117 Svaret – som 
även gick att utvinna ur den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen – var att vården i 
dessa fall inte nödvändigtvis behövde medföra en förbättring av patientens tillstånd; 
det räckte gott att man förhindrade att dennes tillstånd försämrades. 
 Detta asylargument utvecklades sällan, det mer antyddes mellan raderna, som i 
den motion från 1972 där två centerpartister menade att tvångsvården ”motiveras av 
vederbörandes bästa, att rädda honom från att gå under i social och ekonomisk mi-
sär”.118 Det var tydligt att det inte handlade om en vård syftande till fullståndig reha-
bilitering eftersom det, enligt socialdemokraternas Evert Svensson, faktiskt inte gick 
att tvångsvårda människor – i betydelsen bota med tvång. Men, fastslog Svensson i 
samband med att socialutredningens principbetänkande diskuterades 1974, man 
kunde naturligtvis ”av humanitära skäl inte låta folk frysa ihjäl under Stockholms 
broar eller på andra ställen”.119 
 Asylargumentet torde ha manat till restriktivitet då man utifrån detta var beredd 
att tvångsvårda människor utan att kunna göra anspråk på deras bot i någon egentlig 
mening. Men asylargumentet kunde också paras med det epidemiska argumentet i 
pläderingar för ökad tvångsanvändning, som hos läkaren och den moderate riks-
dagsledamoten Gunnar Biörck, när han hävdade narkotikamissbrukets epidemiska 
karaktär ”på basen av den mycket höga dödlighetsrisk varmed narkomanin är behäf-
tad”.120 
 Asylargumentet, eller det som i LSPV benämndes den negativa indikationen, var 
problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt och förmodades därför också vara en an-
ledning till det mycket ojämna bruket av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftning-
en.121 Men av samma anledning, att den varken förutsatte någon specifik sjukdoms-
diagnos eller särskilt verksam vård, var den också det yttersta och närmast moraliskt 

                                                 
 
116 RD-prot. 1977/78:159, § 1 (Jörn Svensson, vpk), s. 160. 
117 Se även: RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Jörns Svensson, vpk), s. 64. 
118 Mot. 1972:1604 (c), s. 4. 
119 RD-prot. 1974:57, § 1 (Evert Svensson i Kungälv, s), s. 104. 
120 RD-prot. 1977/78:160, § 1 (Gunnar Biörck, m), s. 69. 
121 Se exempelvis: Socialstyrelsen redovisar 1973:31, s. 165. 
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förpliktande argumentet för en vård som inte behövde fråga efter orsakssamband 
eller kurens effektivitet. Om det gällde att rädda liv, då var tvångets asylfunktion ett 
tillräckligt argument för vård. Vem kunde väl, menade man från folkpartistiskt håll i 
slutet av 1970-talet, avstå en sådan tvångsvård? Det var knappast ”ett humant och 
socialt ansvarsmedvetet samhälle som låter denna ganska stora grupp knarka sig till 
döds” och därför krävdes också ”viss vårdskyldighet”.122 Eller, som folkpartisten 
Esse Petersson så drastiskt formulerade det i socialtjänstdebatten sommaren 1980; 
ett samhälle ”som utan att ingripa skulle låta människor droga sig till döds är i stark 
social förruttnelse och i avsaknad av en nödvändig medmänsklighet”.123 
 
Den dubbla ingripandegrunden 
Som har framgått var 1960- och 1970-talens debatt om narkomanvårdstvånget en 
tydlig pendang till den under större delen av 1900-talet föga ifrågasatta ingripande-
grunden inom alkoholistvården. Om man tidigare hade vägrat erkänna individorien-
terade ingripandegrunder, så ville utredare och politiska beslutsfattare nu under inga 
omständigheter legitimera tvångsvården på annat sätt än som ett åtgärdsprogram till 
den missbrukande individens fromma. Jag misstänker att det var inställningen till det 
förkättrade alkoholistvårdstvånget som gjorde denna positionering möjlig – eller 
kanske till och med nödvändig – från slutet av 1960-talet, men det finns samtidigt 
några exempel på vad som skulle visa sig vara framsynta önskemål om en dubbel 
ingripandegrund, där tvånget motiverades både som ett skydd av samhället och ett 
skydd av individen. Detta lyser till exempel igenom i moderaten Tore Nilssons kritik 
av alltför restriktiv tvångsanvändning: ”att släppa den fri, som inte vet om sin galen-
skap, är farligt för honom och det är farligt för samhället”.124 
 I helt andra änden av 1970-talet, och i helt andra änden den riksdagspolitiska ska-
lan, hävdades i en vpk-motion 1979 att tvångsvård kunde vara nödvändigt ”om kli-
enter eller patienter riskerar att gå under eller gör tillvaron helt outhärdlig för sin 
närmaste omgivning”.125 Denna dubbla ingripandegrund, som snart skulle leta sig in 
i LVM, vädrades också från centerpartistisk håll i januari 1981, då behovet av 
tvångsvård hävdades föreligga ”när en vuxen person saknar sjukdomsinsikt eller är 
till fara för sin omgivning”.126 

                                                 
 
122 Mot. 1978/79:2106 (fp), s. 10. 
123 RD-prot. 1979/80:160, § 2 (Esse Petersson, fp), s. 71. 
124 RD-prot. 1971:136, § 13 (Tore Nilsson i Agnäs, m), s. 52. 
125 Mot. 1979/80:1885 (vpk), s. 12. 
126 Mot. 1980/81:1912 (c), s. 8 f. 
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DEN LÅNGA SJUKSKRIVNINGEN 

Som jag hoppas har framgått ovan saknades det inte skäl att tvångsvårda behand-
lingsovilliga narkotikamissbrukare. Oavsett om de var våldsamma eller epidemiskt 
smittsamma, sjuka (med bristande sjukdomsinsikt) eller bara behövde förhindras att 
gå ner sig ytterligare, så kunde tvångsvård ses som en rimlig lösning. Mot bakgrund 
av ovanstående argumentationslinjer analyseras här den lösning som riksdagen valde 
och motiven för denna. 
 

SJUKDOMSMODELLEN LANSERAS 
Trots att nykterhetsvårdslagen under 1960-talet fortfarande gjorde bruk av ett flertal 
rekvisit som tog sikte på alkoholmissbrukaren som en social skadegörare, så var det-
ta som vi sett indikationer som utredare, riksdag och regering ogärna laborerade 
med då en eventuell tvångsvård av narkotikamissbrukarna diskuterades. En föraning 
om vilken vårdform som i stället skulle komma att drabba narkotikamissbrukaren 
fick man redan 1960, då den socialdemokratiske inrikesministern Rune B. Johansson 
i ett interpellationssvar meddelade att dessa nog skulle kunna vårdas på mentalsjuk-
hus eller psykiatrisk klinik – men att regeringen också ville invänta sinnessjuklag-
stiftningskommitténs svar på denna fråga.127 
 
Sjukdomens vaga konturer 
Sinnesjuklagstiftningskommittén avhandlade narkotikaproblemet något prematurt 
då man redan 1964, vid en tidpunkt då varken politiker eller media ägnade narkoti-
kamissbruket någon särskild uppmärksamhet, tvingades redovisa sin inställning till 
fenomenet i förslaget till ny mentalsjukvårdslag. Kommittén konstaterade att långva-
rigt narkotikamissbruk kunde leda till psykotiska tillstånd, vilka i svåra fall var bestå-
ende även efter missbrukets upphörande. Kommittén bistod även med en inventer-
ing av allehanda narkomanier, disponerade efter respektive preparat, och slog fast 
att dessa förenades av att det tillförda medlet efter någon tid ledde till beroende.128 
 Narkotikamissbrukarnas hemvist inom den psykiatriska vården var enligt kom-
mittén inte oomstridd. De var inte inskrivna i den sinnesjuklag som nu skulle revide-
ras, även om ”narkomani har betraktats som sinnessjukdom”.129 Men detta gällde 
alltså narkomaner, inte narkotikamissbrukare, om vilka ”större osäkerhet rått”.130 
Kommittén ansåg också att det narkotikaproblem som så sakteliga höll på att ta 

                                                 
 
127 AK-prot. 1960:30, § 6 (Rune B. Johansson, s), s. 77. 
128 SOU 1964:40, Mentalsjukvårdslag, s. 101 & 127. 
129 SOU 1964:40, s. 228. 
130 SOU 1964:40, s. 228. 
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form skulle hanteras inom sjukvården, varför den nya mentalsjukvårdslagen också 
skulle möjliggöra det.131 
 I syfte att avgränsa vårdbehovet kom kommittén att definiera narkomani som 
”sådana sjukdomstillstånd, där ett psykologiskt eller ett somatiskt beroende eller 
behov av ett under kortare eller längre tid tillfört läkemedel eller njutningsmedel har 
uppstått”.132 Till det för narkomani definierande beroendet tillkom också risken för 
sjukdomstillstånd som mer var att betrakta som konsekvenser av längre tids narkoti-
kakonsumtion, men någon för narkotikakonsumtion predisponerande konstitution 
rymdes inte i begreppet. Narkotikamissbruk definierades som ”icke legitim konsum-
tion av engångskaraktär eller av upprepad eller periodisk karaktär, där de för narko-
mani […] typiska förändringarna icke har uppkommit”.133 
 Men, var narkomani också att betrakta som en psykisk sjukdom? Kommittén slog 
fast att narkomani – i de fall då ”sjukdomens art eller grad” så tillät – definitivt var 
ett tillstånd som skulle kunna kvalificera för intagning på mentalsjukhus: att ”likställa 
narkomani med psykos erbjuder […] inga svårigheter, ej heller att låta narkomani 
innefattas i begreppet psykisk sjukdom”.134 Men narkotikamissbruk var enligt kom-
mittén inte att betrakta som psykisk sjukdom och kvalificerade inte heller vederbö-
rande för psykiatrisk tvångsvård.135 
 När så sinnessjuklagstiftningskommitténs betänkande skulle ta mer exekutiv ge-
stalt i form av en proposition, inträffade en glidning i resonemanget som måste be-
traktas som ytterst betydelsefull. Nu korrigerade socialminister Sven Aspling kom-
mittén då han ville undvika en ”strikt gränsdragning mellan narkomani och narkoti-
kamissbruk”.136 Aspling menade att ”[l]iksom när det gäller övriga fall av psykisk 
sjukdom bör sjukdomens art och grad vara avgörande för bedömningen av om slu-
ten psykiatrisk vård är oundgängligen påkallad”.137 Som vi ska se var denna uppluck-
ring mellan de tänkta kategorierna narkotikamissbrukare och narkomaner av avgö-
rande betydelse för det psykiatriska narkomanvårdstvångets flexibla natur. 
 Med LSPV fick man från och med 1 januari 1967 en lagstiftning som tillät 
tvångsvård av vissa psykiskt sjuka, vilka kunde antas sakna sjukdomsinsikt, om vår-
den kunde leda till förbättring eller förhindra försämring av deras tillstånd. Tvångs-
vård tilläts även av den som var farlig för andra eller sig själv, den som betraktades 
som hjälplös eller störande och av den som riskerade skada annans egendom eller 
”annat av lagstiftningen skyddat intresse”.138 Här bör man alltså uppmärksamma att 
LSPV – som skulle bli narkomanvårdstvångets juridiska hemvist fram till 1982 – i 
stora stycken liknade de illa sedda alkoholist- och nykterhetsvårdslagarna även om, 
                                                 
 
131 SOU 1964:40, s. 229. 
132 SOU 1964:40, s. 230. 
133 SOU 1964:40, s. 233. 
134 SOU 1964:40, s. 236. 
135 SOU 1964:40, s. 237 f. Här menar jag att Jenny Björkmans tolkning, att sinnessjuklagstiftnings-
kommittén inte gjorde någon ”större skillnad […] mellan narkomaner och narkotikamissbrukare”, 
inte håller. Björkman 2001, s. 263. Se även: Lindgren 1993, s. 200. 
136 Prop. 1966:53, s. 166. 
137 Prop. 1966:53, s. 166. 
138 SFS 1966:293, § 1. 
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som Björkman har noterat, samhällsskyddet vid jämförelse med den tidigare lag-
stiftningen hade tonats ned till förmån för mer paternalistiska rättsgrunder.139 Den 
stora skillnaden lagarna emellan var att du förväntades vara psykiskt sjuk för att bli 
vårdad i enlighet med den förra, varför man väl kan anta att LSPV:s attraktionskraft 
just låg i att den var en riktig vårdlag – en lag för vård av sjuka, inte repression av 
socialt besvärliga. Frågan var om narkotikamissbrukaren skulle förbli sjuk. 
 Häri låg nämligen det frö till tvivel som skulle ha kunnat omöjliggöra det psykiat-
riska narkomanvårdstvånget. Den nya psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen hade ju 
inte tillkommit som ett svar på narkotikaproblemet och en vanligt förekommande 
invändning mot tanken på att använda LSPV för att tvångsvårda narkotikamissbru-
kare var att man skulle vara tvungen att invänta själva sinnessjukdomen. Redan 1960 
hade högerpartisten Carl Eric Hedin ifrågasatt huruvida inte narkomanvård inom 
den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen torde komma att kräva ett ganska påtag-
ligt och gravt missbruk.140 Sju år senare betecknade Hedins partikollega Dagmar He-
urlin det som ”i högsta grad otillfredsställande, att samhället bestämt sig för att vän-
ta med ett omhändertagande tills ett tillstånd som är att jämställa med sinnesjukdom 
eller näst intill detta uppkommit på grund av missbruket”.141 Denna föreställning om 
den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningens begränsningar delades av socialdemokra-
ten Helena Renström-Ingenäs som målade upp ett scenario där ”[s]jukdomen skall 
[…] få utvecklas ända till den dag då människan blivit så invalidiserad, så mentalt 
förstörd och nedsliten att mentalvårdlagen är tillämplig för att ta hand om henne”.142 
Heurlin och Renström-Ingenäs vädrade alltså tvivelsmål om den psykiatriska 
tvångsvårdslagstiftningens förmåga att täcka företeelser som knappast kunde räknas 
som psykisk sjukdom, tvivel som ganska snart framstod som otidsenliga. 
 
1968 års narkotikapolitiska program 
År 1967 avsatte narkomanvårdskommittén sitt första betänkande inför det som 
skulle bli 1968 års narkotikapolitiska reform. Kommitténs idéer om lämplig vårdlag-
stiftning och vårdorganisation kom att prägla den svenska narkomanvården för lång 
tid framöver. Utredarna ansåg för det första att det knappast skulle vara nödvändigt 
att bygga upp någon särskild vårdorganisation. Vården av narkotikamissbrukare var 
enligt kommittén ”främst är en uppgift för psykiatrin”, eller mer preciserat: ”den 
öppna vården av läkemedelsmissbrukare måste stödjas av slutna psykiatriska enheter 
med välutrustade kliniska laboratorier”.143 
 Med denna och liknande formuleringar stakade narkomanvårdskommittén även 
ut den väg som tvångsvården av narkotikamissbrukare skulle vandra fram till början 
av 1980-talet. Tvångsvården var en uppgift för psykiatrin, låt vara att det i detta 

                                                 
 
139 Björkman 2001, s. 253. 
140 AK-prot. 1960:30, § 6 (Carl Eric Hedin, h), s. 78. 
141 AK-prot. 1967:20, § 14 (Dagmar Heurlin, h), s. 26. Se även: AK-prot. 1966:33, § 14 (Dagmar 
Heurlin, h), s. 72; AK-mot. 1967:439 (h), s. 9 f. 
142 AK-prot. 1967:20, § 14 (Helena Renström-Ingenäs, s), s. 20. 
143 SOU 1967:25, s. 14. 
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sammanhang hellre motiverades i negativa (annan vårdlagstiftning är därför onödig) 
än i positiva termer (avseende exempelvis på vilket sätt narkotikamissbruk skulle 
vara att betrakta som en psykisk sjukdom och/eller vilken nytta psykiatrisk vård 
skulle kunna tänkas göra): ”lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall 
samt barnavårdslagen synes ge erforderliga tvångsmöjligheter; kommittén finner 
därför ej skäl att nu föreslå ytterligare tvångslagstiftning”.144 
 LSPV var visserligen skriven för att reglera tvångsvården av psykiskt sjuka, inte 
narkotikamissbrukare, men narkomanvårdskommittén gjorde sitt bästa för att tänja 
på LSPV:s tillämplighetsområde. Enligt kommittén var det en ”allmänt accepterad” 
uppfattning att ”läkemedelsmissbruk i dess allvarligare former är en sjukdom och att 
behandlingen av missbrukarna på grund av sjukdomens yttringar främst är en upp-
gift för psykiatrin”.145 Även om den allmänna tendensen inom den psykiatriska vår-
den lutade åt frivillig vård, så var det emellanåt nödvändigt att tillgripa tvångsvård. I 
dessa fall var LSPV lösningen och vårdtiden skulle härmed kunna bli ”mycket 
lång”.146 
 Måhända var det något besvärande för narkomanvårdskommittén att sinnessjuk-
lagstiftningskommittén hade slagit fast att narkomani, men inte narkotikamissbruk, 
kunde utgöra grund för tvångsintagning enligt LSPV. Narkomanvårdskommittén 
påminde därför om att denna skrivning hade mött visst motstånd samt att Aspling 
hade reviderat densamma i den åtföljande propositionen. Enligt narkomanvårds-
kommittén skulle därför samtliga specialindikationer i LSPV:s första paragraf kunna 
användas inte bara på narkomaner, utan ”jämväl på den kategori som sinnesjuklag-
stiftningskommittén benämnde narkotikamissbrukare”.147 
 Det är svårt att inte betrakta både Asplings och narkomanvårdskommitténs reso-
nemang som ett medvetet manipulerande med begreppen i syfte luckra upp LSPV:s 
användningsområde. Narkotikamissbruk och narkomani är ju inga gudomligt inspi-
rerade eller på annat sätt essentiella kategorier, de är ju snarare att betrakta som eti-
ketter på empiriskt iakttagbara fenomen utifrån just deras ”art och grad”. Narkoti-
kakonsumtion av en viss art och grad hade betecknats som narkomani, ett tillstånd 
som sinnessjuklagstiftningskommittén ville låta ligga till grund för beslut om tvångs-
vård. Det kan naturligtvis diskuteras huruvida det var att betrakta som en psykisk 
sjukdom, men det ”tvingande behov” som skiljde narkomanin från narkotikamiss-
bruket var ändå en avgränsad kvalitet som kunde predisponera för psykiatrisk 
tvångsvård. När narkomanvårdskommittén i svepande ordalag nu ville göra LSPV 
tillämplig på narkotikamissbruk (det vill säga narkotikakonsumtion utan läkares or-
dination) av en viss obestämd art och grad, måste detta betraktas som ett inte alltför 
precist kriterium på vem som skulle kunna bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. 
Förslaget mötte inte heller någon allvarligare kritik i remissomgången även om vissa 

                                                 
 
144 SOU 1967:25, s. 16 f. 
145 SOU 1967:25, s. 160. 
146 SOU 1967:25, s. 161. 
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remissorgan befarade att lagen kanske inte skulle erbjuda tillräckliga tvångsmöjlighe-
ter medan andra uttryckte viss oro för lagtillämpningens rättssäkerhetsgarantier.148 
 Med 1968 års narkotikapolitiska proposition begravdes till sist alla dubier angå-
ende LSPV:s tillämplighet på narkotikamissbrukarna. Socialminister Sven Aspling 
höll fast vid motiveringen från den proposition som föregått LSPV och underströk 
särskilt tillämpligheten av specialindikationerna bristande sjukdomsinsikt, farlighet 
för eget liv och hjälplöshet. Det förtjänar att uppmärksammas att regeringen sålunda 
ville göra bruk av just de två specialindikationer som i nykterhetsvårdslagen hade 
kunnat misstas för individorienterade, nu i ett sammanhang där de under inga om-
ständigheter fick betraktas som annat än just inriktade på den missbrukande indivi-
dens välfärd. Därtill ansågs bristande sjukdomsinsikt vara ett tillräckligt kriterium i 
sig för tvångsvård.149 
 Det är i sammanhanget värt att notera att då man i propositionen inte föreslog 
någon ny lag eller lagändring i syfte att få till stånd en tvångsvård av narkotikamiss-
brukare, så kom heller inte lagrådet att kommentera propositionens förslag att så att 
säga smyga in narkotikamissbrukarna i en redan befintlig lag.150 Som LSPV var skri-
ven kunde man visserligen tro att den endast skulle kunna nyttjas mot sjuka männi-
skor, mot människor som enligt lagens skrivning led av ”psykisk sjukdom”. Men 
med socialministerns motivering för LSPV:s tillämplighet på narkotikamissbruk 
kopplades en vagt definierad sjukdom till narkotikakonsumtionen, en sinnessjuk-
dom som inte avgränsades av det beroende som narkomani enligt sinnesjuklagstift-
ningskommittén skulle kännetecknas av. Narkotikamissbrukare hade visserligen vår-
dats på landets mentalsjukhus redan tidigare och narkotikamissbrukarnas hemvist 
inom psykiatrin hade både bekräftats av 1964 års beslut att låta vårda narkotika-
missbrukare på sinnessjukhus i enlighet med sinnessjuklagen och senare i LSPV:s 
skrivning.151 Men med 1968 års narkotikapolitiska program förändrades frågans ka-
raktär från att ha varit en exklusiv angelägenhet för psykiatrin (vad ska vi göra med 
den sinnesjuke, som emellanåt kunde ha nyttjat narkotika?) till att bli en lösning på 
narkomanvårdsproblemet (vad ska vi göra med narkotikamissbrukaren, om denne 
inte frivilligt underkastar sig vård?). Den förändrade frågeställningen återspeglas i 
intagningsstatistiken där antalet intagna för psykiatrisk lasarettvård med diagnosen 
narkomani nästan fördubblades på ett par år, från 1 156 personer år 1966 till 2 110 
personer år 1968.152 
 
1969 års lagrevidering 
LSPV fick genom socialministerns motivering den breda träffbild som uppenbarli-
gen sågs som eftersträvansvärd i flera politiska läger, även om en i narkotikafrågan 
märkbart engagerad högerpartist som Dagmar Heurlin ville gå längre och låta läkare 

                                                 
 
148 Prop. 1968:7, s. 55. 
149 Prop. 1968:7, s. 64 f. 
150 Prop. 1968:7, s. 139 ff. 
151 Björkman 2001, s. 268. 
152 Statistisk årsbok 1972, tab. 307. 
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besluta om tvångsintagning ”utan att förutsättning för tvångsintagning jämlikt lagen 
om beredande av sluten psykiatrisk vård behöver föreligga”.153 Fast det huvudsakliga 
missnöjet med LSPV:s tillämplighet på narkotikamissbrukare var inte att träffbilden 
var för liten, utan att vårdtiden var för kort. Det sjukdomstillstånd som tvångsvår-
den skulle avhjälpa ansågs många gånger nämligen vara överståndet efter en kortare 
tids avgiftning, varför man från högerhåll efterlyste en lösning som skulle kunna 
förmå narkotikamissbrukarna att fortsätta behandlingen efter avgiftningen.154 Denna 
linje understöddes av andra högerpartister, såsom den rekordunge riksdagsmannen 
Anders Björk. Björk hade som blott 24-åring kommit in i riksdagen hösten 1968 och 
då lovat att ”köra hårt med de nu högaktuella narkotikafrågorna”.155 Utan att närma-
re fördjupa sig i sjukdomsbegreppets tillämplighet eller de rättsfilosofiska konse-
kvenserna menade nu Björk, i januari 1969, att LSPV även måste vara tillämplig ef-
ter avgiftningsfasen.156 Från högerpartiets/moderaternas håll var man på det klara 
med att LSPV var otillräcklig och partiledaren Yngve Holmberg återfanns därför 
som undertecknare av en motion som i februari 1969 krävde ”sådan utformning och 
tillämpning av lagen om sluten psykiatrisk vård att narkomaner, som ej låter sig 
övertalas, tvångsmässigt beredes vård”.157 Och moderaten Rolf Kaijser ville, förutom 
att revidera LSPV så att det tydliggjordes att den även var tillämplig på narkotika-
missbrukare, också få till stånd regler om retentionsrätt av frivilligt inskrivna.158 
 Svaret kom att bli en revidering av LSPV som 1969 byggdes ut med ännu en spe-
cialindikation: ”eller till följd av beroende av narkotiska medel uppenbarligen är ur 
stånd att rätt bedöma sitt behov av vård”.159 Ändringen kom närmast till stånd efter 
framställan av Socialstyrelsen som menade att det rådde tvekan kring huruvida 
LSPV var tillämplig på narkotikamissbrukare (och alltså inte bara på narkomaner), 
varför läkarna inte gärna kvarhöll dem för vård efter avgiftningen. I propositionen 
framhölls: 
 

I dessa fall innefattar patientens tillstånd enligt styrelsens mening inte en bristande sjukdoms-
insikt i trängre mening men en brist på förmåga hos patienten att bedöma sitt behov av vård. 
Den sjuke är medveten om sitt tillstånd men han väljer att förbli i detta. [---] Ett ingripande 
oavsett den sjukes samtycke är därför påkallat för att han inte skall gå miste om den vård, 
som han själv skulle ha kunnat ta initiativ till, om han varit i stånd att riktigt bedöma sitt 
vårdbehov. Läget är snarlikt i förevarande fall av narkotikamissbruk. Narkotikaberoendet 
medför samma resultat som den bristande sjukdomsinsikten, nämligen oförmåga att själv rätt 
bedöma behovet av psykiatrisk vård, vilket skulle kunna betecknas som en bristande sjuk-
domsinsikt i vidsträckt bemärkelse.160 
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Det Socialstyrelsen eftersträvade, och det revideringen av LSPV syftade till, var att 
tydliggöra den bristande sjukdomsinsikten som en specialindikation med särskild 
tillämplighet på narkotikamissbrukare. Därmed underströks att varje narkotikabero-
ende skulle kunna göras till föremål för vård och att den som inte frivilligt sökte 
denna vård därmed bara bevisade sin bristande sjukdomsinsikt – något som öppna-
de upp för vård enligt LSPV. Narkotikamissbrukaren var alltså inte bara sjuk, kanske 
också sinnessjuk och i sådana fall drabbad av en sjukdom vars främsta karakteristika 
var en oförmåga att rätt bedöma sitt vårdbehov, varför det med ett förhållandevis 
snärjande resonemang egentligen bara fanns två sorters narkotikamissbrukare: den 
som visste att han var sjuk och som därför frivilligt sökte vård och den som inte 
sökte vård frivilligt – och som därför bevisade sin sjukdomsstatus genom att inte 
inse sitt vårdbehov. 
 

DET TYSTA 1970-TALET 
1969 års revidering av LSPV är ett belysande exempel på det som skulle kunna kal-
las för källmaterialets talande tystnad. Här hade riksdagen året innan smugit in nar-
kotikamissbrukarna i en lagstiftning som knappast kommit till för att lösa problemet 
med behandlingsovilliga narkotikamissbrukare, för att sedan lyfta upp frågan om 
lagens tillämplighet i en särskild proposition. Om inte förr så gavs nu ett tillfälle till 
en principdebatt om narkotikamissbrukets sjukdomsstatus och den psykiatriska 
tvångsvårdslagstiftningens tillämplighet på narkotikamissbrukarna. Avsaknaden av 
denna debatt måste därför tolkas som en bred politisk samsyn i dessa frågor, då 
riksdagsledamöterna efter ett fåtal utbytta artighetsfraser klubbade igenom lagänd-
ringen i slutet av maj 1969.161 
 Men den psykiatriska vården var helt klart de vårdbehövande narkotikamissbru-
karnas hemvist vid denna tidpunkt och redan 1969 skrevs 2 300 patienter med dia-
gnosen narkomani ut från den psykiatriska vården. Även om denna siffra inte kan 
användas som ett mått på antalet missbrukare inom den psykiatriska vården (efter-
som antalet utskrivningstillfällen var högre än antalet individer och då många patien-
ter med missbruksproblem inte fick dessa angivna i diagnosen), så kan den jämföras 
med de 40 platser som vid samma tidpunkt (1 juli 1969) fanns vid behandlingshem 
för narkotikamissbrukare.162 
 1969 års revidering av LSPV blev på sätt och vis den sista byggstenen i det hastigt 
hopsnickrade tvångsvårdsbygge som skulle härbärgera narkotikamissbrukarna under 
1970-talet. Detta årtionde kännetecknas nämligen av anmärkningsvärt få debattin-
lägg i en fråga som därför måste karakteriseras som förhållandevis okontroversiell. 
Som den folkpartistiske riksdagsmannen Daniel Wiklund konstaterade 1971 var nog 
de flesta överens om att det behövdes något slags vårdtvång; ”det är bara fråga om 
var och hur gränserna skall dras”.163 

                                                 
 
161 FK-prot. 1969:28, s. 91–95; AK-prot. 1969:29, §§ 7 & 8. 
162 Socialstyrelsen redovisar 1973:31, s. 208 & 224. 
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 Narkomanerna och narkotikamissbrukarna hade nu klumpats ihop till en klient-
kategori som karakteriserades av beroende och dålig sjukdomsinsikt, och på vilken 
den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen därför var tillämplig. Strödda röster i 
riksdagen understödde under 1970-talet föreställningen om den sjuka narkotika-
missbrukaren, om någon nu hade tvekat. Folkpartisten Yngve Hamrin tryckte 1971 
hårt på att narkotikafrågan var att betrakta som en vårdfråga, eftersom den handlade 
om ”nedknarkade och sjuka människor”.164 Och i den mån som någon riksdagsle-
damot besvärade sig med att skilja på narkotikamissbruk och narkomani, så betitla-
des sjukdomen narkomani. En sådan sjukdom var, enligt moderaten Astrid Kris-
tensson, direkt predisponerande för tvångsvård och den som trodde sig kunna vårda 
narkomaner i öppna vårdformer hade enligt Kristensson ”inte […] klart för sig hur 
narkomanin fungerar medicinskt sett”.165 Här underförstods att sjukdomstillståndet 
som sådant försvårade för den sjuke att frivilligt söka vård och/eller kvarstanna i 
den, att sjukdomen närmast karakteriserades av den bristande sjukdomsinsikten. 
Och när det gällde ”människor som ibland är så sjuka att man inte kan förmedla en 
sjukdomsinsikt till dem”, då var det enligt Kristenssons partikamrat Bertil Lidgard 
emellanåt nödvändigt att ”tillgripa tvång för att om möjligt kunna hjälpa dem till 
bättring”.166 
 Tvångsvårdsfrågan debatterades intensivt under 1970-talet, om än mer det befint-
liga alkoholistvårdstvånget än det till mentalsjukvård maskerade narkomanvårds-
tvånget. Den kritiska debatten ägde framför allt rum utanför de folkvaldas salonger 
– inom klientrörelsen, i debattskrifter, fackpress och tidningsartiklar.167 Men i riksda-
gen höjdes få röster för ett avskaffat eller i grunden förändrat narkomanvårdstvång i 
början av 1970-talet. Några centerpartister upprepade 1972 visserligen ett gammalt 
önskemål att använda nykterhetsvårdslagens beprövade tvångsrekvisit mot narkoti-
kamissbrukare, men annars var LSPV-lösningen föga ifrågasatt.168 Om man kunde 
klaga på något, och det kunde moderaten Astrid Kristensson, så var det att lagen 
fortfarande användes för sällan. Enligt Kristensson berodde detta på de hon kallade 
för frivilliganhängarna och deras starka inflytande.169 
 Det hör ju till det politiska spelet att det främst var den borgerliga oppositionen 
som stod bakom motioner och riksdagsinlägg i tvångsvårdsfrågan under tidigt 1970-
tal, men det är samtidigt svårt att se någon större skillnad på de borgerliga önskemå-
len och den förda regeringspolitiken. 1969 års lagrevidering var ju precis som de 
borgerliga propåerna ganska betecknade för den frivillighetsdiskurs som propagera-
des. Vården skulle bygga på frivillighet, det var något som upprepades i flera sam-
manhang. Men vissa, enligt en proposition 1972 till och med ”åtskilliga”, narkotika-
missbrukare varken efterfrågade eller tog emot vård frivilligt och dessa måste man 
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då ha möjlighet att vårda mot deras vilja.170 I den riksdagsdebatt som följde på 1972 
års narkotikapolitiska proposition fick den socialdemokratiska regeringen stöd av 
moderaten Astrid Kristensson som, efter att ha upprepat mantrat att ”socialvården 
generellt sett skall vara frivillig”, slog fast att ”narkomaner måste behandlas på ett 
speciellt sätt just därför att narkomanin representerar ett så starkt giftberoende att 
det krävs alldeles särskilda behandlingsåtgärder” – det vill säga tvångsvård.171 I den 
politiska debatten bortsågs vid denna tid därför på ett anmärkningsvärt sätt från att 
”frivillighet” som begrepp rimligtvis måste rymma möjligheten att avstå från delta-
gande i ett samhälleligt vårdprogram, och att den ”frivillighet” som riksdag och re-
gering var så snar att backa upp med tvång förmodligen förlorade en del i trovärdig-
het. Undantagen från denna linje var få och bland dessa märks socialläkaren och 
vpk:aren John Takman, som menade att ”den hårda linjen med tonvikt på straff och 
tvång” och ”den humanitära och enligt min mening enda rationella linje som inne-
bär att vården i första hand bör bygga på frivillighet” var ”oförenliga”.172 
 Vanligare var nämligen att tvångsvården togs för given, vilket under hela 1970-
talet betydde att LSPV-lösningen togs för given. Folkpartisten Daniel Wiklund kun-
de 1972 ifrågasätta om LSPV verkligen fungerade som det var tänkt efter 1969 års 
revidering eller om det låg något i ”debatten [där det] talas om ’meningslös ping-
pongvård’ av narkomaner på de psykiatriska sjukhusen, varmed man tydligen avser 
att vårdtiderna för narkomaner är korta”, men något ifrågasättande av själva tvångs-
vården var det inte fråga om.173 Det kunde också ifrågasättas huruvida möjligheten 
till tvångsvård verkligen nyttjades i tillräcklig utsträckning, något flera moderata 
riksdagsmän gjorde i en motion. ”Tvånget innebär i själva verket den enda fram-
komliga vägen för rehabilitering av narkomaner”, menade de moderata riksdags-
männen, som karakteriserade vårdbehovet som narkomanens ”beroende av narkoti-
kan”.174 
 Men inte heller de moderata riksdagsmännen opponerade sig mot att tvångsvår-
den administrerades genom LSPV. De ville visserligen tillsätta en parlamentarisk 
utredning av tvångsvården, men bara i syfte att ta reda på hur tvångsvården skulle 
kunna utnyttjas mer.175 Detta var vid samma tidpunkt, i början av 1970-talet, även 
den centerpartistiska ståndpunkten då man efterlyste en ”utvidgning av möjligheter-
na att bereda narkotikamissbrukarna vård mot deras vilja”, något som motiverades 
med att ”vederbörande inte alltid själv är i stånd att avgöra värdet av vården”.176 Den 
centerpartistiska propån är typisk för den ogenomträngliga logik som genomsyrade 
debatten: vården skulle vara frivillig men om du nyttjade denna frivillighet till att 
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avstå vård, så hade du därmed bevisat att du inte förstådde att du behövde vård var-
för vården i dessa fall måste ske med tvång. 
 När Socialstyrelsen 1973 gav ut den första brett upplagda dokumentationen över 
narkomanvårdens resurser och metoder konstaterade man också att det faktiskt inte 
hade gjorts någon utvärdering av det psykiatriska narkomanvårdstvånget sedan 1969 
års lagrevidering.177 Trots detta vågade sig Socialstyrelsen på omdömet att tillämp-
ningen av LSPV hade varit restriktiv, särskilt vad gällde kvarhållande och försöksut-
rivning, något man trodde berodde på att läkarna inte ville kvarhålla en patient mot 
dennes vilja när det akuta tillståndet hade passerat. Dessa ville helt enkelt inte an-
vända sig av den negativa indikationen eftersom denna kvarhållningspraxis enligt 
Socialstyrelsen skulle ”gå emot den utveckling från förvaringsinstitutioner till be-
handlingsinstitutioner som de psykiatriska sjukhusen genomgår och förvandla 
vårdmiljön till starkt tvångspräglad med uttalade motsättningar mellan personal och 
intagna”.178 Vid denna tidpunkt synes också Socialstyrelsen – tillskyndaren av 1969 
års lagrevidering – ha anammat en mycket återhållsam inställning till bruket av 
LSPV och man varnade för att ”kvarhålla en narkotikamissbrukare på sjukhus på 
skenbart medicinska men i realiteten sociala indikationer”.179 Det var inte missbruket 
som skulle tvångsvårdas, inte heller de ”förhållanden som orsakat själva missbru-
ket”, utan de ”medicinskt-psykiatriska komplikationer” som kunde uppstå på grund 
av missbruket.180 Visst kunde man, konstaterade Socialstyrelsen, använda lagen även 
mot parasiterande och aggressiva missbrukare samt mot den smitta som de kunde 
antas utgöra, men av rättssäkerhetsskäl borde man låta bli att använda dessa lagar 
för skyddsaspekter.181 
 

EN UTREDNING MED TVÅ FÖRSLAG 
Socialstyrelsens påpekande kan betraktas som en påminnelse om Asplings uttalande 
i 1968 års narkotikapolitiska proposition, att LSPV endast skulle användas på medi-
cinsk indikation, men bidrog annars inte direkt till någon förskjutning i den sam-
stämda och lågmälda tvångsvårdsdebatten. Men året efter, 1974, lämnade socialut-
redningens principbetänkande tryckpressarna och nu gavs vissa möjligheter till posi-
tioneringar visavi den utredning som hade till uppgift att samordna socialvårdens 
organisation och lagstiftning. 
 Även om denna inte hade letat sig in i riksdagskamrarna, så var principbetänkan-
dets huvudtendens tydligt färgad av den vård- och tvångskritiska debatt som hade 
grasserat ända sedan nykterhetsvårdsutredningen presenterades 1967. Tyngdpunkten 
i den framtida socialvården skulle ligga på förebyggande och samhällspåverkande 
insatser, vissa individorienterade insatser skulle förvisso komma att krävas, och efter 
mycken vånda och många sidor slog utredningen också fast att möjligheten till 
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tvångsingripande mot vuxna missbrukare skulle förbehållas socialvårdslagstiftningen 
– vilket för narkotikamissbrukarnas del var att betrakta som en nyhet. En nyhet var 
också att det nya socialvårdstvånget inte skulle grundas ”på indikationer som avser 
att förhindra att missbrukaren vållar olägenhet för annan”, utan endast ”då utebliven 
vård skulle leda till allvarliga bestående skadeverkningar för missbrukaren själv”.182 
 Utgångspunkten för socialutredningen var att tvångsvården skulle till som en yt-
tersta åtgärd då någon inte var ”i stånd att bedöma sitt behov av vård och behand-
ling”.183 Det kan framstå som något bakvänt att utredningen i detta läge, hellre än att 
nyttja LSPV, ville få till stånd ett nytt slags socialvårdstvång – detta då den medi-
cinska tvångsvårdslagstiftningen tillät principvidrigt sociala indikationer. Till detta 
kom att LSPV:s huvudindikation faktiskt tog fasta på ett psykiskt sjukdomstillstånd, 
men enligt socialutredningen kunde ”den hjälp- och vårdbehövandes situation inte 
[…] beskrivas i enbart medicinska termer och bedömas inom en medicinsk referens-
ram”.184 En utvidgning av LSPV:s tillämpningsområde bedömdes vidare som tvek-
samt ur rättssäkerhetssynpunkt.185 
 Socialutredningens principbetänkande löste knappast tvångsvårdsfrågan. Där-
emot kom förslaget att förlägga tvångsvårdsinsatserna inom socialvårdens sfär att 
tydliggöra de positioner som tvångsvårdsdebatten skulle bjuda på framöver. En all-
män åsikt bland de remissinstanser som motsatte sig socialutredningens förslag var 
nämligen att riksdagen alls inte borde införa några särskilda tvångsåtgärder mot nar-
kotikamissbrukare och att LSPV var fullt tillräcklig för tvångsvården av såväl narko-
tika- som alkoholmissbrukare.186 Den frågeställning som skulle dominera tvångs-
vårdsdebatten under resten av 1970-talet handlade därför inte om huruvida man 
skulle tvångsvårda missbrukare eller inte, det handlade om huruvida denna tvångs-
vård skulle ske inom socialtjänstens eller psykiatrins ram. Allt krut lades nu på denna 
fråga som därmed också blev ganska infekterad. Inte ens missbrukarvårdens högsta 
tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, kunde leverera ett enhälligt remissvar till socialut-
redningen. Man tillstyrkte visserligen socialutredningens förslag men två riktigt 
tunga reservanter – Socialstyrelsens generaldirektör Bror Rexed och socialmedicina-
ren Gunnar Inghe – menade att framgångsrik individuell rehabilitering omöjliggjor-
des genom tvångsåtgärder och att sjukvården därför kunde ansvara för det fåtal fall 
av tvångsvård som skulle komma att behövas.187 
 Oenigheten om tvångsvårdens framtida hemvist var stor och debatten fortsatte. 
Efter remissbehandlingen och i enlighet med de tilläggsdirektiv som socialutred-
ningen erhöll 1975 bytte socialutredningen sida och i 1977 års slutbetänkande före-
slog utredningen i stället att tvångsåtgärder mot vuxna missbrukare skulle regleras 
genom LSPV. Nu menade man att LSPV erbjöd goda möjligheter att tvångsvårda de 
missbrukare som det – ”också från socialvårdens synpunkter” – framstod som mest 
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angeläget att omhänderta för vård.188 Förutsättningen var ju visserligen att de skulle 
lida av psykisk sjukdom, något som försvårades av lagstiftarens ovilja att definiera 
begreppet. Socialutredningen såg ändå en ljusnande framtid där utvecklad diagnosti-
sering och metodik inom den psykiatriska vården skulle kunna tillåta Socialstyrelsen 
att medelst direktiv styra upp kriterierna på vilka missbrukare skulle bli föremål för 
det psykiatriska vårdtvånget.189 
 Men den borgerliga valsegern 1976 ställde till det för socialutredningen som nu 
fick i uppdrag av den centerpartistiske socialministern Rune Gustavsson att utarbeta 
ett alternativt förslag med bibehållet vuxentvång inom socialvårdslagstiftningen. I 
det alternativa lagförslaget föreslog utredningen att den skulle kunna tvångsvårdas 
som ”genom missbruk av beroendeframkallande medel är i trängande behov av vård 
och [där] utebliven vård innebär allvarlig fara för hans hälsa eller annars måste anta-
gas medföra allvarliga sociala skadeverkningar för honom”.190 Socialutredningen var 
dock noga med att den nya lagen endast skulle utgå från vårdhänsyn och tvingades 
därför till en omständlig motivering av den sociala indikationen: 
 

Under sådana allvarliga skadeverkningar får sägas rymmas situationer då den vårdbehövande 
till följd av missbruket vidtar åtgärder som på sikt allvarligt kan försvåra hans rehabilitering. 
Om en missbrukare utsätter nära anhöriga för allvarlig fara för liv eller hälsa, får detta bli ett 
moment i bedömningen av hur pass trängande hans vårdbehov är och hur allvarliga sociala 
skadeverkningar utebliven vård kan leda till för honom själv.191 

 
Om August Åman och Alfred Petrén en gång i tiden hade nyttjat hela sin retoriska 
arsenal för att intyga vissa indikationers sociala karaktär (se ovan), stod socialutred-
ningen sålunda inför den motsatta uppgiften; att reducera de sociala skadeverkning-
arna till indikationer på ett individuellt vårdbehov. Socialutredningens alternativför-
slag framstår därför som alkoholist- och nykterhetsvårdslagarna ställda på huvudet. 
Men det var bara ett av två förslag och efter tio års utredande och två massiva be-
tänkanden hade riksdagen fortfarande inte nått en lösning på frågan om under vilka 
omständigheter och i enlighet med vilken lag som missbrukare skulle tvångsvårdas. 
Även om socialutredningens majoritet stannade för LSPV-lösningen skulle det visa 
sig att Nykterhetsvårdens anstaltsförbund gissade rätt när man i sitt remissyttrande 
förmodade att kritiken mot denna lösning var så stark att den inte skulle kunna reali-
seras.192 
 Remissorganens dom över socialutredningens slutbetänkande är också det första 
tecknet på att LSPV-lösningen hade börjat ifrågasättas i vidare kretsar. Stödet för 
LSPV formulerades nu uteslutande som en kritik av tvångsåtgärder förvaltade inom 
socialvårdens ram. En remissinstans som Socialstyrelsen stödde exempelvis LSPV-
lösningen med det beprövade argumentet att ett framtida socialvårdstvång kunde 
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likställas med den kritiserade nykterhetsvårdslagen.193 Konflikten mellan vad som 
skulle kunna betecknas som ett socialt kontra ett psykiatriskt tvång konkretiserades 
av att dessa lösningar kunde kopplas till redan existerade vårdprogram för alkohol- 
respektive narkotikamissbrukarna. Ett socialvårdstvång liknande nykterhetsvårdsla-
gens kunde därför ses som ett vidgat narkomanvårdstvång, en lösning som enligt 
Socialstyrelsen knappast byggde på ”kunskaper om missbruket eller […] erfarenhe-
ter inom narkomanvården”.194 
 Men kritiken mot LSPV tydliggjordes också i remissvaren på socialutredningens 
slutbetänkande. Det kunde dels handla om att remissinstansen ville se mer vid-
sträckta möjligheter till tvångsingripanden, som Svea hovrätt som inte ville avskaffa 
skydd för annan som ingripandegrund vid tvångsvård av missbrukare och som ka-
rakteriserade vårdideologin för dagen – där missbrukaren förväntades ta ett allt stör-
re ansvar för sitt eget liv – som en ”brist på humanitet, gränsande till cynism”.195 
Ifrågasättandet av LSPV-lösningen tog sig också formen av en mer artikulerad kritik 
av att missbrukarna nödvändigtvis skulle utsättas för en psykiatrisk tvångsvård. 
Landstingsförbundet påpekade i sammanhanget att LSPV faktiskt var en medicinsk 
vårdlag som förutsatte medicinskt-psykiatriska kriterier på det tillstånd som skulle 
behandlas och förbundet ifrågasatte därför en utveckling där ”ytterligare en del av 
det övervägande sociala och psykologiska problemområde, som alkohol- och narko-
tikamissbruket utgör, skulle inordnas i psykiatribegreppet”.196 
 Enligt Landstingsförbundet vore det ”olyckligt om ett exklusivt medicinskt tän-
kande och handlande skulle få överhanden inom ett vårdområde, där sjukdomsbe-
greppet alltmer börjat ifrågasättas och där en social rehabilitering framstår som den 
främsta förutsättningen för en återanpassning”.197 Men missbrukets medikalisering 
marscherade i otakt under dessa år: samtidigt som sjukdomsbegreppet underkändes 
både i socialvårdsdebatten och på anstalterna, stiftades lagar om exempelvis sjuker-
sättning (1974) och förtidspension (1977) som utgick från att åtminstone alkohol-
missbruk ofta var att betrakta som en sjukdom.198 
 Tvångsfrågan var som synes känslig och svårlöst. Och ändå rådde det närapå to-
tal politisk enighet om att narkotikamissbrukare skulle kunna tvångsvårdas även i 
framtiden, från moderaternas propåer om en intensifierad tvångsvård till vpk:s för-
siktigare skrivningar – alltid med en garderande dos samhällskritik inbyggd – där den 
tvångsvård som ändå skulle komma att bli nödvändig också skulle ”vägas mot det 
brutala sociala tvång som ett alkohol- eller narkotikaberoende är uttryck för”.199 Det 
är därför på ett sätt lätt att instämma med moderaterna Blenda Littmarck och Göthe 
Knutson, vilka i slutet av 1970-talet karakteriserade tvångsvårdsfrågan som en 
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”skendebatt”, då ju flesta ändå ansåg att ”någon form av tvång är nödvändigt”.200 
Men man bör också understryka skillnaderna mellan exempelvis moderaternas vilja 
att utöka tvångsvården och vpk:s principiella motvilja mot vårdformen.201 
 Reaktionerna på socialutredningens slutbetänkande visade att LSPV-lösningen 
inte längre var så okontroversiell. De mycket ojämna intagningssiffrorna skvallrade 
om en svårtydd lag, en ur rättssäkerhetssynpunkt illavarslande aspekt av en tvångs-
vårdslagstiftning. Detta föranledde socialdepartementet att inför den förestående 
socialtjänstreformen förtydliga missbrukarnas ställning inom den psykiatriska 
tvångsvårdslagstiftningen, något som i sin tur grävde LSPV-lösningens grav. 
 

PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD AV FRISKA 
Socialtjänstreformen var ett segt välfärdsbygge. Med uppdraget att samordna social-
vårdens mål och medel tillsatte regeringen socialutredningen redan 1967, men den 
nya socialtjänstlagen kunde inte träda i kraft förrän 1982. För missbrukarvårdens del 
innebar denna reform att alkoholistvården skulle komma att samordnas med den 
organisatoriskt åtskilda narkomanvården. Detta innebar också att tvångsvården av 
alkoholmissbrukare, dittills initierad på social indikation, skulle samordnas med ett 
narkomanvårdstvång som motiverades som en individorienterad behandlingsåtgärd. 
 Hur skulle den framtida tvångsvården av missbrukare se ut? Skulle man pressa in 
narkotikamissbrukarna i den sociala nykterhetsvårdslagen eller skulle man göra den 
medicinska LSPV tillämplig även på alkoholmissbrukarna? Rune Gustavssons 
tilläggsdirektiv till socialutredningen tyder på att den borgerliga trepartiregering som 
tillträdde i oktober 1976 föredrog ett missbrukartvång på social indikation. Men de 
borgerliga regeringsåren 1976–1982 var också de ständiga regeringskrisernas tid och 
uppgiften att lägga fram ett förslag om hur tvångsvården av missbrukare skulle se ut 
efter socialtjänstreformen föll inte på Gustavssons lott. Vid den tidpunkten hade 
nämligen redan folkpartiet bildat minoritetsregering med Ola Ullsten som statsmi-
nister och Gabriel Romanus som socialminister. 
 
En utredning 
I slutet av 1970-talet var tvångsvården utsatt för ett massivt utredningsarbete. Vis-
serligen undvek man detta brännheta och som det skulle visa sig för socialtjänstre-
formen helt avgörande ämne i den departementalpromemoria – Åtgärder mot narkoti-
kamissbruk – som publicerades 1978. Men frågan hade redan överlämnats till en 
inom socialdepartementet särskilt tillsatt arbetsgrupp, vilken hade att diskutera 
tvångsvården främst utifrån socialutredningens förslag men även utifrån ett förslag 
från en expertgrupp inom Socialstyrelsen och med hänsyn tagna till den så kallade 
Bexeliuskommitténs förslag till revidering av LSPV. 
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 Socialstyrelsen var vid denna tidpunkt fortfarande övertygad om den psykiatriska 
tvångsvårdslagstiftningens tillämplighet på narkotikamissbrukarna, även om man 
medelst ett juridiskt finsnickeri gärna ville stryka passagen om bristande sjukdomsin-
sikt till förmån för bristande vårdinsikt, en vägran att underkasta sig välbehövlig 
vård som inte nödvändigtvis måste ta sin utgångspunkt i att vederbörande inte för-
stod att han var sjuk.202 Bexeliuskommittén arbetade åt andra hållet och framhöll 
narkomanins karaktär av ”kronisk sjukdom”.203 Men socialdepartementets arbets-
grupp skulle främst försöka operationalisera socialutredningens vaga och motstridi-
ga förslag. Arbetsgruppen bestod av ledamöter från social- och justitiedepartementet 
samt Socialstyrelsen och presenterade sina resultat i form av en departementalpro-
memoria i maj 1978.204 Utredningen sammanfattade redan i det första stycket det 
kraftigt strukturerande predikament som hade varit tvångsvårdsfrågans följeslagare 
sedan slutet av 1960-talet: den infekterade debatt som kringgärdat problembeskriv-
ningen sedan ”åtskillig tid”.205 
 Konflikten om tvångets framtida hemvist mildrades naturligtvis inte av att social-
utredningen hade lanserat bägge de diskuterade lösningarna på tvångsproblematiken 
i sitt slutbetänkande och socialdepartementets arbetsgrupp hade tillsatts just för änt-
ligen nå i mål med frågan. Hur man nu skulle kunna göra det när man i sin egen ut-
redning inte ens lyckades tolka socialutredningens remissyttranden på ett entydigt 
sätt? På sidan 148 gjorde arbetsgruppen tolkningen ”att man ur remissvaren kan 
utläsa en övervikt för dem som är beredda att avskaffa det sociala tvånget mot vux-
na”, men drygt 150 sidor senare menade utredningen att de flesta remissinstanser 
”ansluter sig helt eller delvis till det av utredningen redovisade alternativet d.v.s. 
möjlighet att inom socialtjänsten bereda vård åt den som till följd av missbruk är i 
trängande behov av vård och vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt”.206 Då 
den senare uppgiften var pur matematik och den förra en tolkning av remissopinio-
nen, rimligtvis grundad på annat underlag än det faktiska antalet remissinstansers 
stöd för denna linje, går det kanske att se arbetsgruppens glidning som ett sätt att 
trots remissvaren skaffa sig stöd för den linje utredningen ville driva, då arbetsgrup-
pen ansåg att ”den socialpolitiska utvecklingen nått en punkt då de sista resterna av 
tvång mot vuxna bör tas bort från sociallagstiftningen”.207 Utredningen konstaterade 
att alkoholmissbrukare redan omhändertogs enligt LSPV i minst samma utsträck-
ning som enligt nykterhetsvårdslagen och den framtida lösningen var därför enligt 
arbetsgruppen också ”de möjligheter till tvångsvård som finns inom sjukvårdslag-
stiftningen”.208 
 Arbetsgruppens stöd för LSPV-lösningen motiverades främst av att förslaget till 
ny socialtjänstlag rörde sig med formuleringar – ”respekt för människornas självbe-
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stämmanderätt och integritet” – som hade gjort diverse tvångsmoment lätt stötan-
de.209 Att tvång likväl skulle kunna nyttjas när inte socialtjänstlagens åtgärder räckte 
till, om än enligt annan lagstiftning, bekymrade inte arbetsgruppen.210 Tvånget skulle 
bort ur den renodlade socialtjänstlagstiftningen och lösningen fick bli LSPV, där 
missbrukarna skulle lyftas ut ur den första paragrafen och i stället skrivas in i en 
andra paragraf… 
 

… enligt vilken den som till följd av missbruk av alkohol eller narkotiska medel är i trängan-
de behov av avgiftning och psykiatrisk vård i samband med denna oberoende av eget sam-
tycke får beredas vård med stöd av lagen. Ingripande skall ske när det behövs för att miss-
brukaren inte skall skadas allvarligt till sin hälsa eller utsättas för fara till livet. Bestämmelsen 
skall komplettera den nuvarande regeln i 1 § LSPV om förutsättningarna för intagning på 
sjukhus vid psykiska sjukdomstillstånd.211 

 
Alkohol- och narkotikamissbrukare skulle alltså kunna tvångsvårdas antingen om de 
var psykiskt sjuka i enlighet med LSPV:s första paragraf eller om de var i behov av 
avgiftning och psykiatrisk vård – dock utan att nödvändigtvis vara psykiskt sjuka. 
Arbetsgruppen antog dock att den första paragrafen endast skulle få en ”begränsad 
tillämpning på missbrukare i framtiden”, och att man sålunda främst skulle nyttja 
den nya paragrafen.212 Härmed hade nog arbetsgruppen tänjt den psykiatriska 
tvångsvårdslagstiftningen till bristningsgränsen: om tidigare vaga resonemang om 
narkotikamissbrukets sjukdomsstatus och ovilja att låsa sig vid mer precisa diagnoser 
för lagens tillämplighet hade gjort LSPV tillämplig på narkotikamissbrukare som 
endast med vissa svårigheter kvalificerade sig som lagstiftningens målgrupp (sinnes-
sjuka), så tog utredningen nu steget fullt ut och förespråkade psykiatrisk tvångsvård 
av människor som kunde anses vara i behov av psykiatrisk tvångsvård – ett måhän-
da inte alltför precist kriterium. Visserligen var utredningen noga med att framhålla 
att LSPV:s tillämplighetsområde inte skulle utvidgas, bara förtydligas, och att 
tvångsvård inte längre skulle få initieras på social indikation. Men den medicinska 
diagnosen smetade ut sig över missbrukare som tidigare hade vårdats på social indi-
kation, då utredningen menade ”att den som är farlig för annan ibland torde förete 
sådana psykotiska drag att LSPV:s vanliga intagningsbestämmelser för psykiskt sjuka 
blir tillämpliga på honom”.213 
 Utredningen var förvisso inte omedveten om det olustiga och måhända rättsosäk-
ra i att tvångsvårda på psykiatrisk indikation. Man redogjorde för en debatt som kri-
tiserade psykiatrin för att fungera som social städgumma och hur man enligt samma 
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debatt använde mentalsjukhusen i Sovjetunionen till att internera politiskt misshagli-
ga personer. 1977 års Hawaii-deklaration hade tillkommit just för att förhindra så-
dant missbruk av psykiatrin, men samtidigt måste man vara medveten om det sam-
hälleliga inflytande på den psykiatriska diagnosen, att diagnosen med nödvändighet 
ställdes ”på grundval av patientens handlingar i vid mening”.214 Vidare: 
 

Det är givet att vid denna värdering av patientens handlande psykiatrikern ofta har att ställa 
patientens uppförande i relation till samhällets normer för acceptabelt beteende. Med andra 
ord tenderar beteenden som påtagligt avviker från vad som är socialt accepterat att stämplas 
som uttryck för psykisk sjukdom.215 

 
Samtidigt som arbetsgruppen med detta resonemang uppvisade anmärkningsvärt 
relativistiska utgångspunkter – och även varnade för att ”psykiatrin missbrukas för 
t.ex. förföljelse av politiskt oliktänkande eller av socialt handikappade” – är det svårt 
att se hur exempelvis ett normbrott som narkotikamissbruk just därför skulle kunna 
undvika att stämplas som sinnesjukdom.216 
 
Ett lagförslag 
Med stöd i socialdepartementets utredning presenterades i december 1978 en lag-
rådsremiss. Den borgerliga koalitionsregeringen hade två månader tidigare spruckit 
på grund av oenighet i kärnkraftsfrågan och nu hade folkpartiet bildat en minoritets-
regering, stödd av endast 39 mandat och med Ola Ullsten som statsminister. Den 
nytillträdda socialministern Gabriel Romanus redogjorde i lagrådsremissen för hur 
socialutredningen hade mött blandad kritik i remissomgången men att de som inom 
citationstecken kallades för frivilliganhängarna hade ansett att tvånget skulle ut-
mönstras ur sociallagstiftningen till förmån för ett sparsamt nyttjat tvång förvaltat 
via LSPV. De som utifrån Romanus tänkta dikotomi nog borde kallas för tvångsan-
hängarna (fast detta skrevs inte ut) ville däremot behålla något slags socialvårds-
tvång, dels för att det inte räckte med frivilliga insatser, dels för att behålla ett visst 
skydd för annan person och samhället. Stödd mot socialdepartementets arbetsgrupp 
menade Romanus att de flesta remissinstanser hade stött den förra linjen i denna 
fråga. Vården av missbrukare skulle i princip vara frivillig, men det fanns ”också en 
allmän enighet om att samhället inte passivt kan åse hur en individ lider allvarlig 
skada på grund av att han inte råder över sina handlingar” och i dessa situationer 
skulle samhället få ingripa med tvång.217 
 Det var enligt Romanus ett besvärande faktum att bruket av LSPV var så pass 
ojämnt fördelat, något som tydde på att man trots tydliggörande i både LSPV-
propositionen och i samband med 1969 års revidering av lagen inte hade lyckats nå 
ut med budskapet att lagen skulle vara tillämplig på både narkomaner och narkoti-
                                                 
 
214 DsS 1978:8, s. 171. 
215 DsS 1978:8, s. 171. 
216 DsS 1978:8, s. 171. 
217 Lagrådsremiss om vård utan samtycke inom socialtjänst och sjukvård 18/12 1978, i: Prop. 
1979/80:1, del C, s. 60. 
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kamissbrukare. Ett förtydligande krävdes alltså och lösningen kom att bli förslaget 
att bryta ut alkohol- och narkotikamissbrukarna till ett eget ingripanderekvisit i 
LSPV, så att det inte uttryckligen krävdes att de led av psykisk sjukdom för att den 
psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen skulle vara tillämplig. Men lagrådsremissen 
gick också utöver utredningens förslag och föreslog dels en negativ vårdindikation, 
dels en social indikation: 
 

… som förutsättning för vård anges att patienten till följd av sitt alkohol- eller narkotika-
missbruk har ett trängande behov av avgiftning och psykiatrisk vård i samband med denna 
och att utebliven vård innebär allvarlig fara för hans hälsa eller liv. Vidare bör […] också ges 
möjlighet till ingripande om utebliven vård skulle innebära allvarlig fara för annans personliga 
säkerhet eller hälsa.218 

 
För att tvångsvårdas behövde man alltså inte nödvändigtvis vara psykiskt sjuk till 
följd av missbruket, men väl i behov av psykiatrisk vård.219 Av rättssäkerhetsskäl – 
och, får man förmoda, utifrån förutsättningen att missbrukare vårdade enligt denna 
ingripandegrund inte nödvändigtvis var sjuka – föreslogs att längsta vårdtid skulle 
vara fyra veckor, varefter man kunde hoppas på fortsatt frivillig vård. Denna tids-
gräns kritiserades i en moderat motion utifrån det beaktansvärda argumentet att 
vårdtiden ”måste kunna anpassas till den enskildes behov av vård”.220 Men inte hel-
ler den folkpartistiska regeringen var helt säker på att det skulle räcka med fyra 
veckor. Meningen var visserligen att missbrukaren skulle vara motiverad för frivillig 
vård efter fyra veckor, men om denna förhoppning kom på skam fanns det enligt 
socialministern anledning att överväga en reviderad tidsgräns.221 Återigen kan alltså 
konstateras att frivillighet inom missbrukarvården var frivillighet att agera i enlighet 
med vårdgivarens intentioner, inte frivillighet att avstå vård, ett ganska egendomligt 
bruk av termen frivillighet som kom att leva vidare efter LVM-reformen.222 
 För att tydliggöra att lagen nu skulle famna både psykiskt sjuka och missbrukare 
föreslog socialministern att den nya tvångsvårdslagen skulle byta namn till Lag om 
psykiatrisk vård och vård av missbrukare i vissa fall (LPM). Självklart skulle lagen 
även vara tillämplig på psykiskt sjuka missbrukare men Romanus ville där binda sig 
vid precisa sjukdomsbeskrivningar lika lite som den socialdemokratiska regeringen 
hade gjort i 1966 års LSPV-proposition eller inför 1969 års revidering. Att missbru-
karna nu ändå blev föremål för en medicinsk bedömning, vare sig de var att betrakta 
som sjuka eller inte, underströks av att länsrättens beslut om tvångsintagning enligt 
nykterhetsvårdslagen nu skulle ersättas med LSPV:s tvåläkarbedömning.223 

                                                 
 
218 Lagrådsremiss om vård utan samtycke inom socialtjänst och sjukvård 18/12 1978, s. 64 f. 
219 Lagrådsremiss om vård utan samtycke inom socialtjänst och sjukvård 18/12 1978, s. 122. 
220 Mot. 1978/79:1181 (m), s. 5. 
221 Lagrådsremiss om vård utan samtycke inom socialtjänst och sjukvård 18/12 1978, s. 66. 
222 Filosofen Torbjörn Tännsjö har i sin analys av svensk tvångsvård visat hur syftet med LVM-
vården ”inte bara [är] att få klienten att bli beslutskapabel, utan också att säga ja till fortsatt vård 
(om vårdbehov föreligger)”. Torbjörn Tännsjö, Tvång i vården, Stockholm 1995, s. 163. 
223 Lagrådsremiss om vård utan samtycke inom socialtjänst och sjukvård 18/12 1978, s. 68. 
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 Även om det folkpartistiska förslaget skulle kunna ses som en uppdaterad LSPV-
lösning, så innebar det en del nyheter. Dels ville regeringen nu göra den psykiatriska 
tvångsvårdslagstiftningen explicit tillämpbar på en grupp alkoholmissbrukare som 
tidigare hade tvångsvårdats på social indikation, dels avsåg man att stifta en psykiat-
risk tvångsvårdslag tillämpbar på människor som inte nödvändigtvis kunde betraktas 
som psykiskt sjuka. Föga förvånande hade lagrådet en del invändningar mot detta då 
man undrade om den föreslagna paragrafen inte möjliggjorde psykiatrisk vård av 
människor som inte kunde sägas lida av psykisk sjukdom, något inte var helt okom-
plicerat. Det kunde enligt lagrådets mening ”ifrågasättas om det är en lämplig lag-
stiftningsteknik att i LSPV bygga in regler om tvångsbehandling av missbrukare oav-
sett om de är psykiskt sjuka eller ej”, då denna lag var ”uppbyggd med tanke på psy-
kiskt sjuka”.224 
 Lagrådet ville alltså att missbrukarna skulle vara att betrakta som psykiskt sjuka 
för att vårdas enligt den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen, men ställde också 
frågor kring vad som kunde sägas konstituera denna sjukdom – om det var själva 
förgiftningstillståndet eller om sinnesjukdomen fortfarande var för handen efter 
genomgången avgiftning. Enligt lagrådet var lagrådsremissen formulerad på ett 
olyckligt sätt om man tänkte sig att kvarhålla narkotikamissbrukarna efter genom-
gången avgiftning. En omformulering av paragrafen var nödvändig, men ”[a]tt ge 
avkall på behovet av psykiatrisk vård bör däremot inte komma i fråga”.225 
 Lagrådets skepsis bidrog tydligt till en irritation som inte gick att dölja i den stora 
socialtjänstpropositionen sommaren 1979. Den psykiatriska tvångslagstiftning som 
föreslogs hade nu bytt namn till Lag om psykiatrisk vård i vissa fall (LPV), men även 
om missbrukarna var utmönstrade ur titeln var de fortfarande i högsta grad närva-
rande i lagförslaget. Kritiken hade emellertid tvingat socialminister Gabriel Romanus 
att precisera motiven bakom lagförslaget med en tvångsvård förvaltad inom psykiat-
rin. Det var viktigt, menade Romanus, att tvångsvården också ledde till ”förbättring 
av den enskilde”; lagstiftningen skulle inte få användas enbart i samhällsskyddande 
syfte.226 
 Det förnyade och på sätt och vis utökade förtroendet för den psykiatriska 
tvångsvårdslagstiftningen (som nu även skulle ligga till grund för tvångsvården av 
alkoholmissbrukare), grundades alltså dels i ett avståndstagande mot den tidigare 
lagstiftningens sociala indikationer, dels i en väldigt optimistisk förhoppning om den 
stipulerade vårdens effektivitet. Rent konkret föreslogs ett tillägg till LSPV, en ny 
paragraf tillämplig på den som var ”beroende av alkohol eller narkotika och på 
grund härav är i trängande behov av avgiftning och annan psykiatrisk vård i sam-
band med denna” under förutsättning att ”utebliven vård skulle medföra allvarlig 
fara för missbrukarens hälsa eller liv eller för annans personliga säkerhet eller häl-
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sa”.227 Den psykiatriska vård som skulle erbjudas innefattade ”såväl avgiftning som 
motivationsbehandling”.228 
 Både i lagrådet och i vad socialministern hänvisade till som den ”allmänna diskus-
sionen” eller ”debatten” hade spörsmål rests kring huruvida den tidigare föreslagna 
paragrafen inte möjliggjorde psykiatrisk vård av människor som inte kunde sägas 
lida av psykisk sjukdom, något som bland annat skulle strida mot internationellt ve-
dertagna yrkesetiska regler inom psykiatrin. Romanus menade dock att då paragra-
fen endast var giltig då någon var ”beroende” av alkohol eller narkotika och därtill i 
ett ”trängande behov av avgiftning”, så ”torde den psykiatriska yrkesetikens krav på 
psykiskt sjukdomstillstånd vara uppfyllt”.229 Det synes alltså som att man på social-
departementet kunde likställa ”beroende” med ”psykiskt sjukdomstillstånd” i slutet 
av 1970-talet, åtminstone om det samtidigt förelåg ett akut behov av avgiftning. 
Däremot är det lite oklart hur den stipulerade motivationsbehandlingen skulle kunna 
bedrivas inom ramarna för en lagstiftning som endast hade att befatta sig med psy-
kiskt sjuka människor och där ett akut avgiftningstillstånd inte längre var för han-
den. 
 Det är svårt att se att regeringen i propositionen skulle ha lyckats parera den all-
männa kritik som enligt Romanus hade följt på lagrådsremissen. Kritik mot den 
folkpartistiska socialtjänstpropositionens tvångsvårdslösning hördes också från 
samtliga övriga riksdagspartier, exempelvis från moderaterna som ifrågasatte den 
föreslagna tidsgränsen på fyra veckors tvångsvård.230 Från centerpartistiskt håll väd-
rades mer principiell kritik mot förslaget att använda en psykiatrisk tvångsvårdslag-
stiftning utan att ställa krav på att patienterna skulle lida av psykisk sjukdom: 
 

I lagmotiven anförs att ”yrkesetikens krav på psykiskt sjukdomstillstånd” torde vara uppfyllt 
genom att omhändertagande enligt den nya bestämmelsen skall kunna komma i fråga endast 
när en person som är beroende av alkohol och narkotika befinner sig i ett sådant tillstånd att 
hon eller han är i trängande behov av avgiftning. Uttalandet vilar uppenbarligen på uppfatt-
ningen att en alkohol- eller narkotikapåverkad persons behov av avgiftning är liktydigt med 
psykisk sjukdom, under förutsättning endast att det föreligger ett ”beroende” av alkohol eller 
narkotika och att avgiftningsbehovet är trängande. Denna uppfattning är grundlös och sak-
nar stöd i modern medicinsk-psykiatrisk vetenskap.231 

 
På andra sidan blockgränsen var man i en socialdemokratisk motion kritisk till 
tvångsvårdsförslaget i sin helhet och efterlyste en ny sorts social-medicinsk vårdlag 
som bättre återspeglade det problem man hade att ta sig an.232 Till sist hade också 
vpk sina dubier då ett antal riksdagsmän med partiledaren Lars Werner i spetsen, 
efter flera sidors glödgande klassanalys av narkotikaproblemet, dömde ut hela för-
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slaget i en motion.233 I en riksdagsdebatt i mars 1979 tog vpk:s Jörn Svensson ut 
svängarna ordentligt: 
 

Vi har förbluffande många tvångsingripanden mot människor i det här landet även jämfört 
med sådana länder som Sovjetunionen och DDR, som vi ibland berömmer oss av att kritise-
ra, därför att de i enstaka fall missbrukar det psykiatriska tvånget för andra syften. Här i Sve-
rige är det verkligen fråga om en tradition av massivt administrativt tvång, som drabbar de 
utslagna, som drabbar arbetarklassen.234 

 
Svenssons kritik var en kritik av den psykiatriska tvångsvården av narkotikamissbru-
kare, inte av tvångsvård i största allmänhet, något som 1980 tydliggjordes av parti-
kamraten Per Israelssons konstaterande att man inte visserligen inte kunde avvara 
tvångsvård men ”då skall denna vård inte ges under sken av att vederbörande är 
psykiskt sjuk, vilket han ju egentligen inte är”.235 
 I mars 1980 hände också något så ovanligt som att ett av riksdagens utskott av-
slog en väsentlig del av en föreslagen proposition. Då propositioner är ett utslag för 
regeringsambitioner, regeringar normalt sett har parlamentariskt förtroende i riksda-
gen och utskottens ledamöter i någon mån återspeglar riksdagsmandatens fördel-
ning, kan man vanligtvis förvänta sig en välvillig behandling av propositionen i ut-
skottet (varefter utskottsbetänkandet förväntas överleva riksdagsomröstningen). 
Men socialtjänstpropositionens förslag om tvångsvis anordnad missbrukarvård skul-
le inte leta sig in i socialutskottets betänkande och det kan kanske betraktas som ett 
ödets ironi att LSPV-lösningens ursprungliga tillskyndare, den socialdemokratiske 
före detta socialministern Sven Aspling, kom att underteckna det slutgiltiga avvisan-
det som ledamot i socialutskottet. Propositionen hade utlovat en parlamentarisk 
beredning av tvångsvården och socialutskottet föreslog nu att socialtjänstreformen 
skulle senareläggas ett år, till den 1 januari 1982, för att ge denna utredning möjlig-
heten att föreslå en tvångsvårdslösning som kunde träda i kraft vid samma tidpunkt. 
Propositionens tvångsvårdsförslag lyftes därför ut ur det utskottsbetänkande som 
riksdagen hade att diskutera sommaren 1980.236 
 
En riksdagsdebatt 
Den debatt om det omfattande socialtjänstförslaget som gick av stapeln i riksdagen 
den 3 juni 1980 präglades därför av att riksdagen nu hade att ta ställning till en helt 
ny socialtjänstlagstiftning, utan några tvångsåtgärder mot vuxna missbrukare, samti-
digt som en kompletterande tvångsvårdslag saknades. Gabriel Romanus hade efter 
den senaste regeringsombildningen avträtt socialministerposten till centerpartiets 
Karin Söder men tillstod ändå att det var han som var ”huvudansvarig för de ofull-
komligheter som förvisso finns i propositionen”.237 Romanus redogjorde vidare för 
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ett lagstiftningsarbete där kritiken mot tvångsvårdsförslaget till slut hade nödvändig-
gjort en reträtt från detsamma, en process som socialutskottets ordförande, social-
demokraten Göran Karlsson, fördjupade sig i. Det psykiatriska missbrukartvånget –
Karlsson betitlat ”frivilliglinjen” – hade haft stöd av utskottets socialdemokrater och 
ännu ett parti (folkpartiet, får man förmoda). Men det var en lösning som endast 
hade kunnat få stöd av en knapp majoritet av utskottet, om alls eftersom det nog 
fanns vad Karlsson kallade för ”avhoppare” i de bägge partierna, och utskottet valde 
därför att backa från förslaget.238 
 De delar av socialtjänstdebatten som berörde det uteblivna tvånget kom i mycket 
att handla om att utifrån olika positioner rättfärdiga den kritik som till sist hade fällt 
förslaget. Karlssons karakteristik av den socialdemokratiska linjen hindrade inte en 
socialdemokrat som Gertrud Sigurdsen att karakterisera det som ”klokt av socialut-
skottet att inte försöka driva igenom folkpartiregeringens förslag på det här områ-
det”.239 Denna markering av lagförslagets bräckliga parlamentariska stöd gjorde även 
vpk:s Jörn Svensson då han karakteriserade det som ”välgörande […] att man – åt-
minstone temporärt – avvisade den liberala minoritetsregeringens förslag om utök-
ning av det psykiatriska tvånget mot vissa kategorier utslagna”, ett förslag som 
Svensson menade ”markerade liberalismens bankrutt i Sverige”.240 
 Men inte heller de borgerliga partierna avstod från att diskutera det redan avvisa-
de lagförslaget. Moderaterna hade, menade Blenda Littmarck, ”redan i socialutred-
ningen [reserverat sig] mot en rättsosäker och ineffektiv psykiatrisering av tvång-
et”.241 Partikollegan Ingegerd Troedsson förtydligade detta ställningstagande med att 
”[p]sykiatrisk tvångsvård måste förbehållas gravt psykiskt sjuka”.242 Och Erik Lars-
son förde centerpartiets talan när han intygade att man ”från centerns sida [var] nöj-
da med att utskottet yrkar avslag på förslaget om ett utvidgande av de psykiatriska 
vårdlagarna”, liksom när han slog fast vad han menade var det egna partiets ”prin-
cipuppfattning” i denna fråga: ”att sluten psykiatrisk vård bör förbehållas psykiskt 
sjuka”.243 Till och med en folkpartist, Esse Petersson, tillstod att det var ”glädjande 
att konstatera att socialutskottet i enighet har kunnat utmönstra denna del inom so-
cialtjänsten för att ytterligare beredas”.244 Petersson sammanfattade bra en uppfatt-
ning som på kort tid hade omöjliggjort det tidigare så okontroversiella psykiatriska 
narkomanvårdstvånget: 
 

Oftast är den vanligen förekommande drogmissbrukaren på grund av sitt missbruk varken 
ett fysiskt eller psykiskt sjukdomsfall. Därför är det angeläget att påpeka att den som är i be-
hov av missbrukarvård inte automatiskt också är i behov av psykiatrisk vård. Här är det vik-
tigt att den begreppsförvirring som förekommer i debatten inte upprepas i den kommande 
lagstiftningen. Nödvändigt är då att den drogberoende enbart av detta skäl, utan samman-

                                                 
 
238 RD-prot. 1979/80:160, § 2 (Göran Karlsson, s), s. 32. 
239 RD-prot. 1979/80:160, § 2 (Gertrud Sigurdsen, s), s. 72. 
240 RD-prot. 1979/80:160, § 2 (Jörn Svensson, vpk), s. 79. 
241 RD-prot. 1979/80:160, § 2 (Blenda Littmarck, m), s. 39. 
242 RD-prot. 1979/80:160, § 2 (Ingegerd Troedsson, m), s. 69. 
243 RD-prot. 1979/80:160, § 2 (Erik Larsson, c), s. 42. 
244 RD-prot. 1979/80:160, § 2 (Esse Petersson, fp), s. 70. 



 52

blandning med eventuellt vårdbehov för psykiska problem, tillförsäkras en vårdskyldighet, 
om vederbörande inte är motiverad för ett frivilligt vårdprogram.245 

 
Narkotikamissbrukaren hade blivit frisk och återhämtningen hade gått anmärk-
ningsvärt snabbt. Tvångsvården – eller som Petersson formulerade det: vårdskyldig-
heten – var dock den fasta punkt som en i övrigt föränderlig problembeskrivning 
kretsade kring och nu gällde det att finna andra legitima argument för narkoman-
vårdstvånget. 
 

EN HELT NY LAG? 
Den psykiatriska tvångsvården av narkotikamissbrukare hade levt i högsta välmåga i 
10 år, från det att lagens tillämplighet på narkotikamissbrukare tydliggjordes 1969 
fram tills att den folkpartistiska regeringen formulerade socialtjänstreformens lag-
rådsremiss. Det som här föreslogs var inga direkta nyheter när det gällde tvångsvår-
den av narkotikamissbrukarna och man kan därför fråga sig varför lagrådet helt 
plötsligt valde att tydliggöra rättsliga principer som det hade tummats en hel del på i 
ett decennium. Jag kan inte tolka det som annat än att ambitionen att nu låta den 
psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen även gälla alkoholmissbrukarna kom att för-
ändra läget. Nu skulle en grupp som i drygt 60 år hade tvångsvårdats på social indi-
kation helt plötsligt förklaras vara sinnesjuka – eller åtminstone i behov av psykiat-
risk vård. Detta måste ha blivit för magstarkt för lagrådet och nu dog också LSPV-
lösningen för gott. 
 Men lika ense som man i riksdagen var om att det folkpartistiska förslaget var en 
synnerligen illa formulerad lösning på tvångsvårdsproblematiken, lika ense var man 
om att något slags tvångsvård behövdes. Inte ett enda parti, inte en enda riksdags-
man, vädrade någonsin åsikten att man kanske helt skulle avstå tvångsvårdsåtgärder. 
Och då socialtjänstreformen i sina övriga delar kom att klubbas igenom i juni 1980, 
med siktet inställt på att den skulle träda i kraft 1 januari 1982, hade riksdagen nu att 
enas om en annan sorts tvångsvårdslösning. 
 
Nykterhetsvårdslagen i bättre dager 
I den socialtjänstlag som röstades igenom i riksdagen 1980 saknades bestämmelser 
om tvångsåtgärder mot vuxna missbrukare.246 Nu uppstod ett vakuum i tvångs-
vårdsdebatten och från olika håll gjordes försök att påverka den framtida tvångslag-
stiftningen. Den tvångskritiska Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor 
övergick i Samrådsgruppen för minskat tvång inom socialtjänst och sjukvård (senare 
Samrådsgruppen för socialtjänst och vårdpolitik), men nu mobiliserade även de kraf-
ter som önskade ett tydliggjort socialt vårdtvång av nykterhetsvårdslagens karaktär. 
Den så kallade Alternativutredningen gav 1981 ut ett eget lagförslag som närmast 
liknade nykterhetsvårdslagen breddad till att även omfatta narkotikamissbrukarna. 
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Bland undertecknarna märktes Nils Bejerot, Ann-Britt Grünewald, Henrik Klacken-
berg, Lasse Strömstedt och K. A. Westerberg. Flera av moderaternas riksdagsleda-
möter föredrog också alternativutredningens förslag framför LVM-förslaget.247 
 Alternativutredningen föreslog en tvångsvårdslag som även täckte de skydds-
aspekter som den gamla alkoholistvården hade syftat till och som tillät vårdtider 
bortom den kortare avgiftningen. Och visst låg utredningen rätt i tiden, nu när 
missbrukarna hade tillfrisknat och inte längre betraktades som en exklusiv angelä-
genhet för psykiatrin. Alternativutredningen gjorde också ett stort nummer av att 
man inte kunde betrakta beroendet som någon sjukdom åtkomlig för ”begränsade 
medicinska eller psykiatriska behandlingsmetoder”.248 Missbruk och drogberoende 
var ingen sjukdom, det var att ”i alltför hög grad vidga det psykiatriska sjukdomsbe-
greppet”, och att tillämpa ett psykiatriskt vårdtvång mot missbrukarna stred mot 
”god rättstradition och mot psykiatrernas etiska deklaration”.249 
 Missbrukaren var frisk och därmed hade en viktig utgångspunkt för kritiken av 
den gamla nykterhetsvårdslagen undanröjts. Och det går faktiskt att spåra en föränd-
rad attityd till nykterhetsvårdslagen från slutet av 1970-talet, både inom den kom-
munala socialtjänsten och ute på behandlingshemmen. År 1979 började antalet 
tvångsintagna alkoholmissbrukare att stiga igen, efter många år av sjunkande intag-
ningssiffror, och ute på anstalterna kunde man nu försvara den tidigare så förkättra-
de lagstiftningen.250 Men nykterhetsvårdslagen skulle inte överleva socialtjänstrefor-
men. 
 
En kompromiss 
Tvångsvården utreddes nu av socialberedningen, en kommitté där samtliga riks-
dagspartier representerades i förhoppning om att man skulle kunna nå en partiöver-
skridande kompromisslösning. Socialtjänstlagens ikraftträdande sköts upp ett år och 
målet var nu att den skulle kunna träda i kraft 1 januari 1982 samtidigt med en lag 
som reglerade tvångsvården. Det socialberedningen föreslog var en helt ny lag – Lag 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) – som skulle tillåta tvångsingripande då 
någon var ”i trängande behov av vård till följd av fortgående missbruk av alkohol 
eller narkotika och insatser enligt socialtjänstlagen eller annan lag [var] otillräckliga 
för att tillgodose hans vårdbehov”.251 Som indikationer på detta vårdbehov angavs 
det att missbrukaren antingen på grund av missbruket skulle utsätta ”sin fysiska eller 
psykiska hälsa för allvarlig fara” eller riskerade att ”skada sig själv eller någon närstå-
ende”.252 Beslut om tvångsvård skulle fattas av länsstyrelsen och vården fick bedrivas 
i två månader med möjlighet till förlängning i två månader ”om den intagne till följd 

                                                 
 
247 Mot. 1981/82:2 (m), s. 5; RD-prot. 1981/82:52, § 6 (Blenda Littmarck, m), s. 100. 
248 Lagstiftning om behandling av missbrukare, s. 13. 
249 Lagstiftning om behandling av missbrukare, s. 19. 
250 Edman 2007. 
251 SOU 1981:7, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, s. 9. 
252 SOU 1981:7, s. 9. 
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av sitt hälsotillstånd behöver ytterligare vård eller om det finns andra synnerliga 
skäl”.253 
 Socialberedningen tog fasta på vårdbehovet. Då man nu inte behövde tränga in 
missbrukarna i en psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning kunde utredningen också avstå 
från att spekulera i deras eventuella sjukdom. Enligt betänkandet hade man inte ens 
berört frågan om huruvida något slags beroende skulle vara en del av problembil-
den. Lagstiftningen anknöt till missbrukarnas aktuella tillstånd utan att nyttja ”de 
subjektivt färgade begrepp varigenom man i annat fall måste klassificera missbru-
ket”.254 Åtföljande proposition och socialutskottsbetänkande avstod också från re-
sonemang om narkotikamissbrukets sjukdomsstatus.255 
 I propositionen hade det visserligen letat sig in en skrivning om att LVM skulle 
nyttjas först då andra vårdmöjligheter uttömts, exempelvis vård av psykiskt sjuk per-
son enligt LSPV.256 Det handlade nu inte om att narkotikamissbrukaren per defini-
tion ansågs vara psykiskt sjuk, bara att denne emellanåt kunde antas vara det och att 
den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen då skulle äga företräde. Frågan var ändå 
så pass känslig att socialdemokraten Lilly Hansson, i den riksdagsdebatt om LVM 
där det i övrigt saknades resonemang om eventuella narkotikasjukdomar, krävde ett 
tydliggörande av LSPV:s roll inom den framtida missbrukarvården.257 Den mycket 
långa riksdagsdebatten inför LVM-beslutet uppvisade annars ett bekant drag i det att 
inte något parti eller någon enskild riksdagsman i grunden ifrågasatte nödvändighe-
ten av ett narkomanvårdstvång.258 
 Efter femton års utredande och debatterande kunde den nya socialtjänstlagen 
träda i kraft 1 januari 1982. Lagen ersatte i ett slag barnavårdslagen (1960), social-
hjälpslagen (1956) och nykterhetsvårdslagen (1954). Men den nya lagens ambition 
att verksamheten skulle bygga på ”respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet” lät sig inte förenas med tvångsåtgärder, varför dessa bröts ut till egna 
lagar, däribland LVM med rekvisit i enlighet med socialberedningens skrivning.259 
Därmed hade riksdagen med ett begränsat antal rekvisit stiftat en lag som tillät 
tvångsingripanden mot missbrukare som kunde komma att utgöra ett hot mot sitt 
eget eller andras liv eller hälsa. Detta var ett tillämpningsområde som inte var helt 
olikt de gamla alkoholist- och nykterhetsvårdslagarna, även om tvångsingripanden 
enligt LVM snarare kom att grunda sig på individ- än samhällsskydd.260 
 Femton års vårdideologiska strider – där tvångets vara eller inte vara och rimliga 
legitimering ofta stått i fokus för socialvårdsdebatten – landade till slut något över-
                                                 
 
253 SOU 1981:7, s. 11 f. 
254 SOU 1981:7, s. 37. 
255 Prop. 1981/82:8; SoU 1981/82:22. 
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högre grad likna de gamla alkoholist- och nykterhetsvårdslagarna. 



 55

raskande i LVM, en lag som alltså inte skiljde sig så mycket från den gamla nykter-
hetsvårdslagen som debattonen emellanåt hade låtit påskina. Nu hade vi återigen ett 
alkoholistvårdstvång som baserades på alkoholmissbrukarens fara för sig själv eller 
andra, låt vara att det paternalistiska tvångsmomentet nu var tydliggjort som en legi-
tim ingripandegrund i stället för en oavsiktlig konsekvens att bortförklara. Från nar-
komanvårdstvångets utgångspunkt blev slutprodukten måhända något mer överras-
kande, då man efter ett drygt sekel av diskussioner om den skydds- och vårdvärda 
narkotikamissbrukaren helt plötsligt fick en lag som även tog sikte missbrukarens 
externa skadepotential. På så sätt kan LVM sägas vara en välavvägd slutprodukt av 
kollisionen mellan det gamla kritiserade alkoholistvårdstvånget och det nyare nar-
komanvårdstvånget. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Narkomanvårdstvånget var under åren 1968–1981 en egendomlig parentes i den 
snart hundraåriga tradition vi har av att tvångsvårda missbrukare i landet. Den psy-
kiatriska tvångsvården av narkotikamissbrukarna löpte parallellt med den redan eta-
blerade tvångsvården av alkoholmissbrukare, ett åtgärdsprogram som sökte sin legi-
timitet i helt andra definitioner av missbruket och utgick ifrån andra bedömningar 
av omhuldade rättssäkerhetsprinciper. Med LVM fick vi sedan en tvångsvårdslag 
som både tillfredsställde de äldre motiven för att tvångsvårda alkoholmissbrukare 
och de nyare och mer individorienterade argumenten för tvångsvård som hade be-
ledsagat narkomanvården. De undersökta åren bjöd dock på en i en svensk kontext 
jämförelsevis unik men samtidigt föga ifrågasatt lösning: det psykiatriska narkoman-
vårdstvånget.261 Här vill jag sammanfatta några slutsatser angående denna lösnings 
uppgång och fall. 
 

NÄR NARKOTIKAMISSBRUKAREN BLEV SJUK… 
Låt mig inledningsvis tydliggöra ett par saker angående narkotikamissbrukets sjuk-
domsstatus. För det första har jag naturligtvis inte haft ambitionen att besvara frå-
gan om huruvida och i sådana fall på vilket sätt narkotikamissbruk kan sägas vara en 
sjukdom. Det jag har hoppats kunna göra har varit att undersöka bruket av narkoti-
kamissbrukets sjukdomsstatus i den politiska process som ledde till ett psykiatriskt 
narkomanvårdstvång – men också till dess avskaffande. Detta låter sig i samman-
hanget göras eftersom sjukdomars status och samhälleliga relevans definieras på 
flera olika arenor. Ett patologiskt tillstånd rymmer åtminstone såväl en filosofisk 
som en politisk och en medicinsk dimension. Sjukdomens filosofiska betydelse ligger 
kanske främst i att betrakta den som en uppmärksammad anomali, något som stick-
er ut ifrån men också definierar det normala.262 Sjukdomens politiska betydelse är den 
som har stått i fokus i denna rapport, det vill säga mer eller mindre väl underbyggda 
argument för politisk handling utifrån föreställningen att ett visst tillstånd är att be-
trakta som patologiskt. Till sist kunde sjukdomens renodlat medicinska dimension 
tänkas bestå i diagnostiserandet och kurerandet av (ofta politiskt) fastställda sjuk-
                                                 
 
261 Det bör påpekas att missbrukarvårdens huvudsakliga hemvist inom socialtjänsten och det starka 
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 57

domar, men som vi sett är den politiska och medicinska dimensionen inte sällan tätt 
sammanflätade. Förvetenskapligandet av en politisk fråga är nämligen ett ofta vin-
nande sätt att driva politik, då en fråga därigenom tenderar att undandra sig de folk-
valdas ideologiska strider till förmån för sakkunskapens ideologiska strider. 
 För det andra vill jag inte låta påskina att narkotikamissbrukets sjukdomsstatus 
fastslogs just i samband med den politiska process som har undersökts i denna rap-
port. Som exempelvis Börje Olsson har visat har narkotikamissbrukaren förklarats 
vara sjuk vid ett flertal tillfällen och på olika sätt över åren.263 Därvidlag liknar narko-
tika- och alkoholmissbrukets sjukdomsstatus varandra, det senare ett tillstånd som 
fått tydlig sjukdomsstämpel med ungefär 50 års mellanrum alltsedan 1850-talet för 
att däremellan primärt uppmärksammas utifrån andra orsaker och verkningar. Syftet 
med denna rapports undersökning av narkotikamissbrukets sjukdomsstatus har sna-
rare varit att analysera den politiska samstämmigheten i denna karakteristik vid tid-
punkten för tillblivelsen av det sena 1960-talets psykiatriska narkomanvårdstvång, 
liksom ifrågasättandet av densamma inför 1982 års tvångsvårdsreform. I den mån 
som detta har kunnat bidra till att kasta en misstänksamhetens skugga över tvärsäkra 
medicinska diagnoser av mänskliga tillstånd och handlingsmönster i största allmän-
het, desto bättre. 
 Den sjukdom som narkotikamissbrukaren drabbades av under den undersökta 
perioden härrör ursprungligen från ett radikalt ifrågasättande av tvångsvården på ett 
mer generellt plan. Men den radikala tvångs- och psykiatrikritik som åtminstone 
vädrades i USA från tidigt 1960-tal kom på svensk botten att ganska snart konkreti-
seras till en specifik kritik av det enda befintliga tvångsvårdsprogrammet för miss-
brukare, nämligen den alkoholistvård som meddelades genom nykterhetsvårdslagen. 
Kritiken av nykterhetsvårdslagen blev en kritik av sociala ingripandegrunder och ett 
avgränsande argument i jakten på en mer behandlingsorienterad alkoholistvård.264 
Det var det sociala tvånget som skulle avskaffas, inte tvånget i största allmänhet. Att 
däremot tvångsvårda sjuka människor för deras egen skull, gärna med tilläggsargu-
mentet att sjukdomen i sig försvårade patientens sjukdomsinsikt, det var i samman-
hanget närmast att betrakta som både humant och radikalt. Allt som behövdes var 
att en av de främsta exponenterna för det sena 1960-talets och 1970-talets sociala 
oro och moraliska panik – narkotikamissbrukaren – befanns vara sjuk. En samstämd 
riksdag fann också att så var fallet. 
 Narkomanvårdskommitténs ovilja att tillskapa en särskild vårdorganisation kom, 
tillsammans med oviljan att stifta en särskild tvångsvårdslag eller helt avskriva 
tvångsvård som en möjlighet, att predisponera narkotikamissbrukarna för en grum-
lig sinnesjukförklaring. Här blev det primära instrumentet den psykiatriska tvångs-
vårdslagstiftningen, vilken i etapper kom att tydliggöras som lösningen på problemet 
med behandlingsovilliga narkotikamissbrukare; från det enkla grundantagandet att 
narkotikamissbrukarna skulle kunna vårdas i enlighet med den redan befintliga psy-
kiatriska tvångsvårdslagstiftningen 1968, via revideringen av samma lag för att tyd-
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liggöra dess tillämplighet på narkotikamissbrukarna 1969, till försöket att 10 år sena-
re skriva en tvångsvårdslag vilken skulle täcka vad socialdepartementet måste ha 
uppfattat som jämförbara grupper: sinnessjuka, narkotikamissbrukare och alkohol-
missbrukare. 
 Utredningarna bakom alkoholist- och nykterhetsvårdslagarna hade väldigt nog-
samt undvikit sjukdomsbegreppet. Detta ledde till att de avskrev tvångsvård som 
medel mot alkoholism då man dels inte kunde fastställa detta tillstånd på något otve-
tydigt sätt, dels faktiskt inte visste huruvida vården fungerade. Och att motivera ett 
administrativt frihetsberövande mot medborgare utifrån syftet att densamme skulle 
befrias från sin sjukdom, samtidigt som man visste ganska lite om hur denna sjuk-
dom botades, var att betrakta som något ytterst rättsvidrigt i början av 1910-talet. 
Frågan är varför denna rättssäkerhetsprincip inte stod i vägen för det sena 1960-
talets LSPV-lösning? 
 Men alkoholist- och nykterhetsvårdslagarna var som sagt inte en möjlig mall för 
den som ville stifta en tvångsvårdslag i slutet av 1960-talet. Förutsättningarna var 
helt annorlunda i det sena 1960-talets utbyggda välfärdsstat, där ingripandegrunder 
om att ligga andra eller samhället till last saknade den självklara resonansbotten de 
haft i förra sekelskiftets Fattigsverige. Det dominerande tolkningsperspektivets för-
skjutning, från individuellt ansvar till samhälleliga brister, löpte analogt med detta 
och underströk det omöjliga i att befatta sig med individens moraliska kvaliteter in-
för stiftandet av en ny tvångsvårdslag. Alkoholist- och nykterhetsvårdslagarna hade 
länge kritiserats för att vara individcentrerade och klassdiskriminerande och en ny 
tvångsvårdslagstiftning kunde absolut inte stöpas i denna form. 
 För att förstå hur våra folkvalda alls kunde argumentera för ett tydliggjort (psyki-
atriskt) narkomanvårdstvång under ett 1970-tal då alkoholistvårdstvånget var på 
kraftig tillbakagång, måste man nog också ha korn på att beskrivningen av alkohol-
problemet skiljde sig väsentligt från hur narkotikaproblemet uppfattades. Bergmark 
och Oscarsson beskriver det som att alkoholproblemet i mycket har begripliggjorts 
utifrån den missbrukande människan, samtidigt som narkotikaproblemet kretsat 
kring den farliga substansen.265 Om vi godtar denna ganska förenklade och i tid och 
rum tydligt avgränsade beskrivning, kunde en delförklaring till utvecklingen under 
1970-talet eventuellt hämta näring ur tanken att den dåliga människan (alkoholmiss-
brukaren) kom utmönstras som förklaring samtidigt som den dåliga substansen 
(narkotikan) just fick styrfart. 
 Samtidigt var det ju den åt den dåliga substansen prisgivna människan som skulle 
tvångsvårdas och oavsett ingripandegrundernas karaktär var tvångsvårdsfrågan så 
känslig vid denna tid att riksdagen svårligen kunde stifta någon ny tvångsvårdslag 
alls. Lösningen blev att lagstiftaren mer eller mindre smög in narkotikamissbrukarna 
bakvägen i en alldeles ny psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning som förmodades kunna 
tillfredsställa kraven på ett narkomanvårdstvång, låt vara att detta snart fick förtydli-
gas genom en smärre lagrevidering. Förutsättningen för att lyckas med detta konst-
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stycke var dock dels att man beskrev den potentielle vårdtagaren som sjuk, dels att 
man motsatte sig en alltför tydlig definition av själva sjukdomen. 
 

… OCH SEDAN FRISK 
Men narkotikamissbrukaren tillfrisknade, även om det var på håret. Så sent som i 
1979 års socialtjänstproposition föreslog regeringen att psykiatrin skulle ges förnyat 
förtroende att tvångsvårda narkotikamissbrukarna även efter den stora socialtjänst-
reformen. Fast egentligen hade narkotikamissbrukaren återfått hälsan redan i social-
tjänstpropositionen, då regeringen i syfte att effektivisera lagtillämpningen föreslog 
att den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen inte längre bara skulle vara tillämpar 
på psykiskt sjuka (till vilka man stundom kunde räkna narkotikamissbrukar-
na/narkomanerna) utan på både psykiskt sjuka och missbrukare. 
 Narkotikamissbrukaren behövde alltså inte längre lida av psykisk sjukdom för att 
komma ifråga för psykiatrisk tvångsvård. Men hur bra detta förslag än kan ha låtit i 
socialdepartementets korridorer så blev man snabbt upplyst – av lagrådet och i riks-
dagsmotioner – om att den politiska samsynen på det psykiatriska narkomanvårds-
tvånget därmed hade nått vägs ände. Reaktionerna illustrerar i någon mån psykiat-
rins förändrade status då den undersökta perioden bjuder på en utveckling från 
1960-talets starka tro på medicinen till det sena 1970-talets artikulerade psykiatrikri-
tik. 
 Troligtvis spelade också försöket att lyfta in alkoholmissbrukarna i den psykiat-
riska tvångsvårdslagstiftningen en roll då lagrådet och andra att drog öronen åt sig 
och LSPV-lösningen slutgiltigt dog. Alkoholmissbrukarna hade visserligen varit på 
väg att sjukförklaras ända sedan 1940-talet, ett perspektiv som tog sig vissa konkreta 
uttryck under 1970-talet i bland annat en sjukförsäkrings- och förtidspensionsre-
form. Men detta var samtidigt en känslig fråga där inte ens missbrukarnas egna or-
ganisationer drog åt samma håll; det AA-influerade Länkarna intog tidigt positionen 
att det handlade om en sjukdom medan R-organisationen ALRO förhöll sig mer 
skeptisk till ett sådant perspektiv.266 Rimligtvis måste också den allmänna acceptan-
sen för alkoholkonsumtion, i jämförelse med den lika spridda förfäran över de lång-
hårigas narkotikakonsumtion, ha spelat roll inför scenariot att lyfta in alkoholmiss-
brukarna i den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen. På så sätt kan alkoholmiss-
brukaren sägas ha bidragit till narkotikamissbrukarens tillfrisknande. 
 

ETT SÄLJANDE ARGUMENT 
Det psykiatriska narkomanvårdstvångets korta tid i rampljuset kännetecknades kan-
ske inte av stående ovationer men inte heller av några utbuanden. Visst vädrades en 
del missnöje med den förda politiken men det sammanvägda intrycket är att denna 
fråga präglades av stor samsyn, oavsett om det gällde 1969 års lagrevidering – efter-
lyst av många högerpartister och genomförd av den socialdemokratiska regeringen – 
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eller det socialdemokratiska stödet för det folkpartistiska LPV-förslaget. Med tanke 
på hur länge det psykiatriska narkomanvårdstvånget accepterades som en förhållan-
devis okontroversiell lösning, är det nästan anmärkningsvärt att riksdagen kunde 
rymma så mycket principiell kritik när det väl var dags att överge denna modell. 
 Man skulle lite återhållsamt kunna beskriva det som att lagen fyllde sina syften, 
och då inte nödvändigtvis de i förarbetena legitima syftena utan snarare varje syfte 
som mer eller mindre uttalat kunde tillfredsställas inom ramarna för det sjukdoms- 
och vårdtänkande som var dagens lösen. Från slutet av 1960-talet till början av 
1980-talet belastades visserligen missbrukarvården av den juridiska paradox som låg 
i att alkoholmissbrukare uppenbarligen skulle kunna tvångsvårdas på grund av deras 
samhällsfarlighet samtidigt som de legitima argumenten för narkomanvårdstvång 
utgick från en paternalistisk omsorg om missbrukaren själv. Häri låg också svårighe-
ten att stifta en gemensam tvångsvårdslag, särskilt som argumenten för LSPV-
lösningen under lång tid hade hämtat näring ur kritiken av alkoholistvårdstvångets 
samhällsskyddande karaktär. Genomgången av den rikspolitiska debatten om nar-
komanvårdstvånget visar dock att jakten på den legitima rättsgrunden inte stod i 
vägen för en mer pragmatisk syn på tvångsvårdens ingripandekriterier. Det renläriga 
argumentet satt visserligen i högsätet men samtidigt vädrades en förståelse för – och 
inte sällan en uppskattning av – att man i lagtillämpningen skulle kunna få en breda-
re träffbild än den som var principiellt försvarbar i lagstiftningen. 
 Man kan också konstatera att denna förståelse för lagtillämpningens elasticitet 
gjorde sig gällande oavsett vilken rättsgrund man föredrog. Alkoholistvårdstvångets 
förkämpar för en social ingripandegrund förstod mycket väl att samhällsskyddande 
åtgärder även kunde få bärighet på den undflyende sjukdom som de helst inte såg 
som ingripandekriterium, att – som fattigvårdslagstiftningskommittén formulerade 
det 1911 – behandlingen kunde inriktas ”både på sjukdomsföreteelsen och den mo-
raliska defekten, då de oftast torde uppträda vid sidan af hvarandra”.267 Vidare var 
August Åman och Alfred Petrén, i sitt försvar för den sociala indikationen, helt på 
det klara med att man med stöd i 1931 års alkoholistlag naturligtvis kunde nyttja 
både farlighets- och hjälplöshetsindikationen mot dem som en eventuell medicinsk 
indikation hade varit tillämplig mot. På samma sätt menade 1956 års nykterhets-
vårdsutredning att hjälplöshetsindikationen öppnade för tvångsingripanden som 
motiverades av ”omsorgen om alkoholmissbrukarens egen person”, även om åtgär-
den ”principiellt sett” kunde ”anses ha ett samhällsskyddande syfte” .268 
 Jakten på det legitima narkomanvårdstvånget var alkoholistvårdsdebatten ställd 
på huvudet och nu samsades fördömandet av sociala ingripandegrunder med en i 
någon mån sympatiserande förståelse för att sådana problembeskrivningar skulle 
komma att tillfredställas i förbifarten. Narkomanvårdskommittén underkände visser-
ligen det epidemiska argumentet för tvångsvård, men menade samtidigt att ”[r]ätten 
att kvarhålla en läkemedelsmissbrukare på sjukhus enligt lagen om sluten psykiatrisk 
vård eller eventuellt barnavårdslagen synes erbjuda ett medel mot den risk för ’smit-

                                                 
 
267 Förslag till lag om behandling av alkoholister, s. 91 
268 SOU 1961:58, s. 126. 
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ta’ som en missbrukare under ett visst stadium av sjukdomen otvivelaktigt utgör”.269 
Och även om man i socialutredningens slutbetänkande 1977 inte kunde godkänna 
någon annan ingripandegrund än missbrukarens eget vårdbehov, hindrade inte det 
att skyddet för annan kunde komma att tillgodoses som en oavsiktlig konsekvens. 
Detta argument återkom i olika former i slutet av 1970-talet, exempelvis i samar-
betskommitténs och Bengt Börjesons debattskrift från 1979 där det slogs fast att 
tvångsvård av till exempel farliga missbrukare inte bara var fel utan helt enkelt onö-
digt, då med all säkerhet ett vårdbehov redan förelåg om missbrukaren uppvisade 
sådana tendenser – varför han lika gärna skulle kunna tvångsvårdas för sin egen 
skull.270 Liknande resonemang fördes i socialdepartementets utredning från 1978, 
när man slog fast att den missbrukare som var farlig för andra emellanåt också kun-
de antas vara psykotisk – varför man skulle kunna nyttja det psykiatriska vårdtvånget 
mot honom.271 
 Tanken att flera motivbilder kan tillfredsställas inom en och samma lösning, även 
om bara vissa av dem hålls fram som legitima skäl till åtgärdsprogrammet, utmanar i 
viss mån en mer schematisk förståelse av narkotikaproblemets politiska betydelse 
under 1960- och 1970-talet. Utifrån detta synsätt kan man svårligen hålla fast vid de 
tankefigurer, de strategier, som exempelvis Sven-Åke Lindgren menar känneteckna-
de denna fas av narkotikaproblemets konstruktion.272 Åtminstone är det svårt att se 
att kontroll- och sanktionsstrategin skulle stå i något mer absolut motsatsförhållande 
till det Lindgren har benämnt vård- och reformstrategin. Det kan naturligtvis bero 
på att vi i denna rapport har fokuserat på ett område – tvångsvården – som Lind-
gren går förbi i sin studie av narkotikaproblemets formulering, men som vi har sett 
kunde man ropa på vård oavsett om man företrädde en epidemisk grundsyn eller 
om man såg narkotikamissbrukaren som sjuk snarare än farlig. Narkotikaproblemets 
lätt onyanserade karaktär tillät inte kontroverser om problemets etiologi eller lösning 
att stå i vägen för vårdlösningen, med eller utan tvång.273 Visst kunde man strida om 
behandlingsinnehåll och andra teknikaliteter, men vårdas skulle det – till varje pris. 

                                                 
 
269 SOU 1967:25, s. 162. 
270 Bengt Börjeson, Inre och yttre tvång. En principfråga vid vården av missbrukare, Stockholm 1979, s. 
146 f. 
271 DsS 1978:8, s. 168. 
272 Lindgren 1993, kap. 5. 
273 Bergmark & Oscarsson 1988, s. 198 f. 
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