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LED
A

RE

Cirka 84 procent av all alkohol som säljs i Systembolagets butik i Strömstad, den bu-
tik på den svenska västkusten som ligger närmast den norska gränsen, köpes av norr-
män. Detta estimat gör Sturla Nordlund i sin artikel om gränshandeln och den skatte-
fria importen till Norge.

Norge är, också jämfört med de andra nordiska monopolländerna, ett högprisland
för alkoholkonsumenterna. Enligt Nordlunds kalkyler har de svenska skattesänk-
ningarna på öl (1997) och vin (2001), i kombinationen med den svenska kronans de-
valvering, på ett dramatiskt sätt ökat norrmännens alkoholimport just från Sverige.
Nästan var fjärde norrman hade någon gång under år 2002 köpt alkohol i Sverige, en-
ligt surveyresultaten. Räknat i absolut alkohol har gränshandeln från Sverige ökat
med hela 275 procent mellan 1999 och 2002.

Gränshandeln från Sverige till Norge tycks därmed ha blivit ett nästan lika utma-
nande fenomen för den nationella norska prispolitiken som gränshandeln från Est-
land för den finska. I båda länderna talar allt för att denna handel snart kommer att
bli ännu mera omfattande. När restriktionerna på privatimport från ett annat EU-
land upphör om ett år är den sannolika konsekvensen en stor skattesänkning i Finland
och Sverige.

Hur länge kan Norge hålla ut? Kanske inte så länge, även om landet formellt inte
behöver anpassa sig till EU:s krav på avskaffade handelsgränser. Som försiktig general
ger Nordlund inga prognoser. Det blir en fråga om att hitta en balans mellan accepta-
bel skattenivå och tolerabel gränshandel, menar han.

I den alkoholpolitiska balansgången, som är aktuell i alla de nordiska välfärdsstate-
rna, beaktas de sociala och hälsomässiga konsekvenserna av en ökad konsumtion allt
mindre, och de ekonomiska intressena – konsumenternas, handelns, producenternas
– allt mera. Detta faktum påpekade Esa Österberg och Norman Giesbrecht under det
seminarium (om alkoholkonsumtion och skador i Kanada, se meddelande i detta
nummer) som anordnades av Vinmonopolet senaste december, När den finska kvälls-
tidningen Iltalehti – som kvällstidning opinionskänslig – den 1.3.2003 ägnade ett
uppslag åt att beskriva ett utopiskt Finland där folket i protest mot problemen be-
stämt sig för att vara helnyktert var det dock inte ett skämt. Snarare kan man kanske se
denna artikel som ett tecken på liberaliseringspolitiken har nått en gräns.

En mera restriktionsvänlig press eller opinion är dock inte detsamma som en hand-
lingskraftig alkoholpolitik. Politikerna, åtminstone i Finland, verkar uppgivna inför
övermäktiga, globala krafter.

Att prispolitiken och begränsade tillgänglighet inte kan tillämpas med samma kraft
som tidigare skulle dock inte behöva betyda att politikerna kastar in handsken. Den

Välfärdspolitik och öppna gränser
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nordiska alkoholpolitiken har en värderings-
grund i universalismen, i att åtgärderna riktas
mot hela befolkningen, och i solidariteten
med de svagaste. Här finns fortfarande en bas
för restriktiva alkoholpolitiska åtgärder på na-
tionell nivå, även i en värld där problemen rör
sig över gränserna och den nationella gemen-
skapen inte är lika självklar som tidigare.

Pekka Hakkarainen och Jukka Törrönen
påpekar hur levande detta välfärdstänkande
är, i sin artikel om  bilden av narkotikaproble-
met i den finska pressen, från 1960-talets för-
sta narkotikavåg till idag. Skillnaden nu jäm-
fört med för 35 år sedan är att narkotikan inte
längre betraktas som en yttre fiende, som na-
tionen med gemensamma – inte minst polisi-
ära – ansträngningar måste hålla borta. Fien-
den har idag fått fotfäste innanför gränserna.
De som drabbas av faran är inte längre bara
ungdomar, inte bara en liten avvikande
grupp, utan finländare i olika åldersgrupper,
med olika social bakgrund. Problemet tycks
vara här för att stanna. Detta har också på-
verkat synen i dagstidningarna på hur samhäl-
let bör reagera: prevention och vård betonas
mera än kontroll och straff.

En följdfråga är förstås vilka värderingar de
preventiva och vårdande insatserna idag står
för? Dessa frågor har bland annat rests i
debatten om substitutions- och underhålls-
behandling av narkomaner, vilket berörs på
olika sätt i tre bidrag i detta nummer.

Under 1990-talet ökade det tunga narkoti-
kamissbruket i Finland från något tusental till
ca 14 000 i slutet av decenniet. Ungefär 3 000
personer bedömdes missbruka opiater (se
NAD-rapport nr 41, 2001).  I Finland är ille-
galt bruk av Subutex betydande och tycks
öka, trots att substitutionsbehandling nu en-
ligt de nya riktlinjerna skall vara relativt lätt-
tillgänglig. I en enkät bland narkomanvård-
ens klienter år 2001, som Airi Partanen redo-
visar, uppgav hela 20 % av klienterna att bup-
renorfin hörde till de tre droger de missbruka-

de. Många av dem har inte tidigare använt
heroin. Mycket få av dessa klienter undergick
avvänjning, avgiftning eller underhållsbe-
handling. De hade köpt sitt buprenorfin ”på
gatan”. Över 80 % av de nya klienter som
missbrukade buprenorfin hade injicerat dro-
gen, många delade sprutor och blandade Sub-
utex med andra droger. Det är alltså ett mycket
riskfyllt bruk, som ställer nya krav på vården.

Antalet tunga narkotikamissbrukare i Nor-
ge mer än fördubblades under 1990-talet och
det finns nu ca 10 600 heorinmissbrukare.
Det norska samhället har reagerat snabbt på
den förändrade situationen. I början av 1990-
talet inleddes metadonförsök med 50 klien-
ter, i slutet av år 2002 fick ca 1 650 personer
metadon. Astrid Skretting och Cathrine
Drammen beskriver hur också buprenorfin
från år 2000 integrerats som en legitim, regle-
rad och ökande del av den läkemedelsassiste-
rade behandlingen av opiatmissbrukare, jäm-
ställd med metadon. Knappt 350 personer i
Norge fick Subutex i slutet av förra året.

Martin Blindheim, redaktörskollega på
rus&avhengiget, har tillbringat några måna-
der med att studera opiatbehandling i Laos,
arbeta i Norge på ett terapeutiskt samhälle
och på ett lågtröskelboende för kvinnor. Med
dessa erfarenheter, utanför det etablerade
Norges gränser, formulerar han en stor oro
över hur den läkemedelsassisterade behand-
lingen utvecklats. ”A touch of Denmark”,
skriver Blindheim. Rehabiliteringstanken har
uttunnats till oigenkännlighet, när 900 meta-
donister skalll behandlas med närmast samma
resurser som 300. Ensamhet och hopplöshet
karakteriserar metadonisternas liv idag.  Han
ställer politikerna mot väggen: vill de ha bort
väntelistorna till underhållsbehandlingen och
vidhålla att de allt fler missbrukarna skall
integreras i samhällsgemenskapen krävs det, i
den nordiska välfärdens namn, mera resurser.

Redaktionen
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Bakgrund och syfte

De sista decennierna i spåren av kvinno- och
genusforskning har en rad studier (t. ex. An-
dersson 1995; Dahlgren 1992; Eriksen 1991)
lyft fram missbrukande kvinnors speciella
villkor och relation till man och barn. Vad
som emellertid låtit vänta på sig är studier ut-
ifrån ett könsperspektiv, där manliga villkor
fokuseras (jfr Spak 1999). Utifrån min studie
om moderskap och vardagslivet i missbrukar-
familjen (Trulsson 1998, 1999) har detta
tomrum inom forskningen väckt mitt intres-
se. Detta har blivit en drivkraft för den i arti-
keln presenterade teoretiska genomgången
beträffande mäns och kvinnors missbruk, där
skandinaviska empiriska tvärfackliga studier
diskuteras. En fördjupad förståelse av miss-
bruk ställer krav på kunskap om könets bety-
delse för såväl mäns som kvinnors missbruk. I
förlängningen skulle sådan kunskap kunna
sätta sina spår i utvecklingen av missbruksbe-
handling.

Artikeln fokuserar den marginaliserade
grupp missbrukande män och kvinnor, som
genom  åren varit föremål för samhällets in-
tresse, insatser och ingripanden. Jag har som
socialarbetare och forskare fått inblick i de
mest socialt utsatta missbrukarfamiljernas

livsvillkor och kvinnors villkor i missbruksbe-
handling för män och kvinnor (se Trulsson
1989). Kvinnornas utsatthet i en könsneutral
behandling med mannen som norm blev tyd-
lig (Björling 1989; Duckert 1989; Järvinen
1983). Mitt intresse väcktes för missbruksbe-
handling utifrån ett kvinnoteoretiskt perspek-
tiv (Trulsson 1993; Trulsson et al. 1996;
Trulsson 2000). Ravndal (NOU 1999, 13)
har visat på en rad skillnader mellan manligt
och kvinnligt missbruk av alkohol och narko-
tika. Såväl riskfaktorerna som konsekvenserna
av missbruket har olika karaktär, vilket enligt
Ravndal (aa) får till följd att hänsyn måste tas
till skilda behandlingsfaktorer när det gäller
män och kvinnor.

Som ovan berörts är diskursen inom miss-
bruksforskningen  i väsentliga drag könsneu-
tral. Det specifika hos manligt respektive
kvinnligt missbruk är svårt att urskilja. Mitt
syfte är att beskriva likheter och skillnader
mellan manligt och kvinnligt missbruk som
de kommit till uttryck dels i annan samhälls-
vetenskaplig forskning och dels vad jag funnit
i min forskning framför allt utifrån de miss-
brukande männens och kvinnornas självkon-
struktioner i berättelser om sina liv. Frågeställ-
ningar som väcks är: Vilka likheter/skillnader
kan man se mellan mäns och kvinnors livsvill-

KARIN TRULSSON

Manligt och kvinnligt i smältdegeln –

om könets betydelse för missbruk
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kor i samhället? Vilka likheter/ skillnader kan
man se mellan manligt och kvinnligt miss-
bruk? Hur har mäns och kvinnors allmänna
livsvillkor påverkat manligt och kvinnligt
missbruk? Vilka konsekvenser skulle kun-
skapen om dessa likheter/skillnader kunna få
för den behandling som erbjuds manliga och
kvinnliga missbrukare och för vidare forsk-
ning?

Artikeln tar upp samhällsvetenskaplig
forskning med genusvetenskaplig inriktning,
belyser teman i könsgranskning och avslutas
med en diskussion.

Material

I artikeln har jag samlat in vad jag uppfattar
som central och aktuell forskningslitteratur som
bidrar till förståelse av manligt och kvinnligt
missbruk och anknyter till frågeställningarna.
Underlaget hämtas från missbruks-, genus-,
psykoanalytisk- psykologisk-, socialpsykolo-
gisk- och kultursociologisk forskning. Ge-
nomgången av urvalet forskningskällor med
mäns och kvinnors  berättelser om sitt miss-
bruk, berör förutom individnivån också  sam-
hällsnivån och hur de bägge nivåerna tillsam-
mans konstruerar manligt och kvinnligt i
missbrukarvärlden. I fokus är empiriska,
främst skandinaviska studier, som syftar till
att förstå manliga och kvinnliga handlings-
mönster och/eller missbruk

Det empiriska underlaget omfattar dels upp-
följande studier av större populationer män och
kvinnor de flesta  i missbruksbehandling (Blom-
qvist 2002; Byqvist 1997; Dahlgren 1992;
Nötesjö & Tegborg 1999; Ravndal 1999;
Trulsson et al. 1996), dels kvalitativa studier
beträffande män och kvinnor i mindre popula-
tioner  tolv till ett tjugotal personer (Anders-
son 1991; Hilte & Laanemets 2000; Kristian-
sen 1999; Ravndal & Vaglum 1991; Svensson
1996; Trulsson 1998, 1999, 2000).

Jag har valt ut dels kvantitativa studier hu-

vudsakligen ur den sociologiska forsknings-
traditionen och dels kvalitativa tvärfackliga
studier på mindre populationer, vilka berör
hela livssituationen (Hughes & Månsson
1988). Materialet i studierna beträffande
mindre populationer grundar sig huvudsakli-
gen på kvalitativa forskningsintervjuer av den
karaktär som beskrivs av Kvale (1997) eller
andra typer av tematiserade samtalsintervjuer
(se t. ex. Burgess 1984). Forskningsintervjuns
grundform är samtal, där de intervjuades
egna berättelser fokuseras. Dessa rör sig kring
livssituation, historia, drogbruk och upplevel-
ser av vården.

Män och kvinnor som ingår i denna teore-
tiska studie har genomgående erfarenheter av
missbruksbehandling, men de flesta intervju-
studierna har, förutom behandling,  tonvikt
på missbrukarnas totala livssituation. Studier-
na på större material uppfyller rådande veten-
skapliga krav på validitet. Även i studierna på
små material säkerställs validiteten genom
långa, upprepade intervjuer och jämförelser
med annan forskning. Självrapporterade data
från missbrukare har visat stor tillförlitlighet
(Fridell 1996). Studierna har med något un-
dantag genomförts under det sista decenniet
och har därför hög aktualitet.

Genusteori som referensram

Innan jag presenterar samhällsvetenskaplig
forskning om genusvillkor beträffande man-
ligt och kvinnligt missbruk, vill jag ge en teo-
retisk referensram för att bättre kunna förstå
begrepp och resonemang, som förekommer
inom ramen för denna forskningstradition.

Det är forskning som utgått från genusbe-
grepp, men också innefattar begrepp som
klass och kultur, vilka relaterar till genusbe-
greppet. Dessa kopplas ofta samman för att
förstå dynamiken i könskonstruktionen.

Svårigheterna att finna en teoretisk platt-
form för studien av mäns och kvinnors miss-
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bruk ur ett könsperspektiv har gjort att jag
valt ett eklektiskt förhållningssätt, när jag när-
mar mig frågeställningarna.  Den teoribild-
ning jag grundar analysen på har stått att fin-
na utanför missbruksforskningen. Det hand-
lar dels om ett genusperspektiv utifrån genus-
teori  (Hirdman 1988, 2001; Connell 1996)
och dels om ett klassperspektiv utifrån kultur-
sociologisk teori (Skeggs 1997).

Genuskontrakten

Hirdmans (1988) tankegångar om  genussys-
temet, det nätverk av processer, fenomen, fö-
reställningar och förväntningar som bildar
mönster och ordnar kön, strukturerar arti-
keln. Genussystemets ”bärande bjälkar” är
dels en hierarki , där mannen är norm och dels
”isärhållandets tabu”. Det som främst väckt
mitt intresse är Hirdmans tal om ”isärhållan-
dets” logiker, att manligt och kvinnligt inte
ska blandas. Det innebär, att varje samhälle
och varje tid har ett kontrakt för samspelet
mellan könen. Detta styr synen på manligt
och kvinnligt, sätter sin prägel på den enskilda
människans liv och ger utslag i familjelivet.
”Genuskontrakten”, idealbilden av man och
kvinna, socialisationen och arbetsdelningen
mellan könen gestaltar sig,  enligt Hirdman i
väsentliga delar olika för de båda könen. Hon
lägger mindre vikt vid klasstillhörigheten än
könstillhörigheten. Beträffande de missbruk-
ande kvinnorna kan jag se en underordnad
ställning, men vill inte i samma utsträckning
som Hirdman betona en generell kvinnlig un-
derordning. Snarare ser jag klasskillnader och
skillnader mellan olika kategorier av kvinnor
som i lika grad avgörande för kvinnans villkor
som könstillhörigheten (jfr Carlsson et al.
1983).

Hirdman (2001) vidareutvecklar tanke-
gångarna om isärhållandets logiker, dels om
genomslagskraften genom historien och dels
hur dessa under sista seklet tappat kraft i det
svenska och andra västerländska samhällen.

Genusordningens segregerande och integreran-
de krafter har skapat ett spänningsfält, där
”det moderna projektet” skakat om könens
relationer och stereotypa genuskontrakt, som
innebär en låsning för både män och kvinnor.
Den genuskonflikt som uppstått har enligt
Hirdman sitt ursprung ur två integrerande
logiker, dels den demokratiska logiken, som
talar för jämlikhet mellan könen och dels den
kapitalistiska logiken, som utifrån ekonomisk
rationalitet vill dra nytta av kvinnan på
arbetsmarknaden. Kvinnans idealbild som
husmor med sin plats i hemmet under seklets
början har ersatts av  idealbilden en jämställd
kvinna, som delar ansvaret för hem och barn
med mannen och en offentlig sektor, som av-
lastar hemuppgifter. Samtidigt belyser Hird-
man hur genusstereotypierna tenderar att
komma till korta, i ”verkliga” mäns och kvin-
nors liv.

Järvinen (1999) har givit en kritisk belys-
ning av genusaspekterna i Bourdieus texter,
där hon är inne på tankegångar, som delar
drag med Hirdmans om isärhållandets logi-
ker. Hon talar om hur emancipationen  skapat
förändring i mäns och kvinnors positioner och i
sin kritik refererar hon speciellt till Bourdieus
(1999) skrift ”Den manliga dominansen”.
Bourdieus beskrivning av genomgripande
dualistiska könsskillnader, som innebär att
mäns arbete går före kvinnors och hur kvin-
nors sysslor blivit osynliga eller tenderar att
ses som meningslösa, instämmer hon i. Däre-
mot är hon kritisk till hans deterministiska
bild, där män och kvinnor inte ges utrymme
som aktiva subjekt, utan snarare fastnat i ett
”komplext nät av över- och underordning”,
detta trots hans avståndstagande till de mest
rigida formerna av strukturalism. Bourdieus
”habitus”-begrepp lyfter fram dispositionen,
som på ett omedvetet plan styr individens
handlande utifrån scheman för perception
och värderingar förknippade med positionen
i samhället. Detta skapar enligt Järvinen en
”närmast komplett harmoni” mellan indivi-
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dens sociala villkor och hans eller hennes
önskningar. Däremot är Bourdieu mindre
tydlig med vad som ursprungligen skapar
dessa strukturer, t. ex. klass och kön, om dessa
står utanför agentens medvetande och vilja.
Järvinen ifrågasätter därför, att människors
uppfattningar, tankar och handlingar är så to-
talt styrda av objektiva villkor utifrån kön och
klass. Hon refererar till Skeggs’ (1997) studie
om engelska arbetarklasskvinnor. I denna
framhålls kvinnornas ställning som subjekt
och deras potential att stå emot de mest fla-
granta klass- och könsstereotypierna. Skeggs
för delvis en dialog med Bourdieu, vars teore-
tiska perspektiv hon knyter an till i studien. I
en rad exempel visar hon på livsbanor, som
avviker från de Bourdieus teorier stakar ut åt
dem.

Samhällets idealbild och klassperspektiv

Klassperspektivet är framträdande i Skeggs’ (aa)
studie. Detta tillför en dimension som under-
lättar förståelsen också av de marginaliserade
missbrukare som berörs i denna artikel, efter-
som majoriteten av dem har arbetarklassbak-
grund. Skeggs’ studie av arbetarkvinnornas
status och identitet utgår från Bourdieus kapi-
talbegrepp. Hon berör hur män och kvinnor i
arbetarklassen hanterar ett snävare kapitalut-
rymme och lägre status än män och kvinnor i
medel- och överklassen. Hon ställer  ”fysisk
machohårdhet” mot ”arbetarklassfeminini-
tet”. Enligt henne är maskulinitet och vithet
högt värderade kapitalformer, som för män-
nens del begränsas av att tillhöra arbetarklas-
sen. Männens fysiska företräden har lågt värde
i en ekonomi dominerad av tjänstesektorn.
Deras minskade möjligheter att omsätta dessa
företräden kompenseras av möjligheten att få
makt över kvinnor. Kvinnorna eftersträvar att
leva upp till ett kvinnligt samhällsideal genom
att omsätta sitt feminina, kulturella kapital på
en krympande arbetsmarknad, i frivillig om-
vårdnad eller i familjen. Kvinnoidealet i sam-

hället handlar om ”respektabilitet” Företräda-
ren för detta ideal är medelklasskvinnan med
en ”respektabel, passande femininitet”. Mot
henne ställs arbetarklasskvinnan, som genom
klass och ras kategoriseras som icke respekta-
bel, ”oren, farlig och sexuell”. Enligt Skeggs är
detta ett uttryck för samhällets distansering
och kontroll. Arbetarklasskvinnorna omfattar
samhällsidealet och eftersträvar att förstärka
sitt kulturella kapital genom omsorg om fa-
miljen och moderskap. De för en ständig dia-
log med en granskande omgivning i kampen
för kontroll av sexualiteten för att därigenom
visa respektabilitet. Kaplan (1992) berör det-
ta, när hon talar om diskursen sexualitet och
moderlig omsorg som en inbyggd motsägelse.

Samhällsidealet för män och kvinnor i all-
mänhet underlättar förståelsen av de ideal som
styr missbrukande mäns och kvinnors liv.
Liksom Hirdman (aa) beskriver Connell
(1996) den kontextuellt präglade synen be-
träffande manligt och kvinnligt, med speciellt
fokus på maskulinitet och hur genusvillkor
konstruerar individers liv, de kulturella pro-
cesserna och samhällets institutioner. Den
konfliktsituation som uppstått i skärnings-
punkten mellan gamla och nya ideal bidrar
till att olika maskuliniteter utvecklas. Lennér
Axelsson (1994) konkretiserar konflikten, hur
mannen fått större förväntningar att utveckla
ett känslomässigt faderskap, från att tidigare
under århundradet främst ha varit biologisk
far och försörjningsförälder med arbetet som
grundval för manlig självkänsla. Både kraven
från arbetslivet och hemifrån måste tillgodo-
ses. Omvänt har kvinnan enligt Haavind
(1974) parallellt med ett förvärvsliv utanför
hemmet också att förhålla sig till traditionella
kvinnoideal och att leva upp till ”myten om
den goda modern”.

Konsekvensen av den uppluckring av man-
ligt och kvinnligt som skett under andra hälf-
ten av 1900-talet talar också Johansson
(2000) om. Han beskriver de förhandlingar
och kompromisser i  vardagslivet som blivit
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resultatet av bägge könens förändrade villkor.
Tabun  reglerar gränserna mellan det manliga
och kvinnliga. Män kan vara ”mjuka” och
”barnorienterade”, men riskerar fortfarande
bli marginaliserade om de överskrider rådan-
de ”tabun” i sina förhållningssätt. Johansson
utgår från Connell och beskriver olika masku-
liniteter, en ”hegemonisk-dominant”  man
som innehar en maktposition, en ”delaktig”
man som intar en förhandlingsposition i för-
hållande till en under senare år mer emanci-
perad kvinna  och slutligen en ”underordnad”
man som överskridit tabun, gränser för man-
ligt och kvinnligt. Johansson tillfogar ytterli-
gare en manlighet –”den oppositionelle man-
nen”– som intar en position i nära samarbete
med kvinnor och med en kritisk inställning
till de dominerande manliga strukturerna.
Var mannen befinner sig i förhållande till
klass, status, etnicitet osv. påverkar om han
har en central eller mer marginaliserad posi-
tion. En egen reflektion i sammanhanget är,
att man på motsvarande sätt skulle kunna se
olika femininiteter, värda att uppmärksamma,
bl. a. kvinnor som ansluter sig till traditionel-
la kvinnoideal, vilket kan ses som en ”hege-
monisk” femininitet, emanciperade kvinnor,
som betonar sin självständighet och kvinnor
med andra ideal.

Samhällsvetenskaplig forskning med
genusperspektiv  på missbruk

Idealbilden och missbrukaren

I detta avsnitt berör jag hur den samhällsve-
tenskapliga forskningen med genusinriktning
belyser samhällsidealen utifrån missbrukande
mäns och kvinnors berättelser (Kvale 1997;
Burgess 1984).

Samhället definierar i flera avseenden avvi-
kelsen missbruk på olika sätt beträffande män
och kvinnor. Synen på det illegala narkotika-
missbruket innebär nolltorerans för båda kö-

nen. När det däremot gäller synen på bruk
och missbruk av alkohol växer en annan bild
fram. Alkoholbruk under kontrollerade for-
mer är tillåtet för både män och kvinnor i ett
samhälle, där kvinnan i större utsträckning än
tidigare har förvärvsarbete utanför hemmet.
Men kvar vilar den syn som förknippar kvin-
nan med ett liv i hemmet och mannen med
ett liv utanför. För männen ger yrkesskicklig-
het och rollen som dryckesbror status och ge-
menskap. Han är en ”insider”, men bara så
länge han klarar att själv kontrollera sitt alko-
holdrickande. I nuvarande samhälle med
självkontroll som ideal är kontrollförlust det
tydliga kännetecknet på alkoholproblem och
rollen som ”outsider”. Enligt samhällsidealet
skall kvinnan både vara mannens väktare och
kontrollant (Holmila 1999). Helmersson
Bergmark (2001) belyser svenska alkoholva-
nor. Hon talar om att könen har närmat sig
varandra beträffande alkoholvanor, under de
senaste decennierna. Trots detta dricker kvin-
nor fortfarande mindre än hälften så mycket
som män. Detta handlar om att kvinnans
kropp tål mindre alkohol än mannens, men
också om ett normsystem som accepterar
manligt drickande mer än kvinnligt. Enligt
rådande kulturella mönster är drickande och
berusning  tätt sammankopplade, men berus-
ning ger olika signaler när det gäller män och
kvinnor. En berusad man sänder signaler
präglade av aggressivitet. För en berusad kvin-
na handlar det om sexuell tillgänglighet och
att ha tappat kontrollen, vilket kan vara en
förklaring av kvinnors mer negativa attityder
till alkohol, framför allt eget berusningsdrick-
ande. Gemensamt för båda könen är enligt
Snare (1986), att sociala utslagningsfaktorer
som arbetslöshet, bostadslöshet och social
isolering har samband med ökat alkoholbruk.

De missbrukande männens berättelser om
vuxenlivet visar att livet utanför hemmet och
arbetet väger tungt. Svensson (1996) beskri-
ver männens strävan efter att uppnå fram-
gångar i missbrukarkarriären och bli skickliga
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att sköta sina ”affärer”, den vardagliga drog-
hanteringen. Enligt författaren domineras ”de
narkomana världarna” av männen. De styr, ef-
tersom de kontrollerar narkotikan och skaffar
det mesta av pengarna. På samma sätt som i
samhället i övrigt har ett tilltalande yttre  sin
särskilda attraktion när det gäller båda könen.
Kvinnor som är unga och oförstörda väcker
männens intresse i  en annan utsträckning än
när ett hårt liv som narkoman satt sina spår i
utseendet. Men kvinnor som överlever i nar-
kotikavärlden kan ofta kompensera sig med
livserfarenhet och ett ”branchkunnande”,
som gör dem attraktiva som partners för de
missbrukande männen (jfr Rosenbaum 1981).

Andersson (1991) är inne på liknande
tankegångar om hur det organiserade lönear-
betet är det område där männen kan hävda
sig. De pendlar mellan insidervärlden och
den narkomana världen. Arbetet blir den
tyngsta motvikten till drogbruket, som tar
över när arbetet inte längre styr och ger me-
ning åt vardagen. Eftersom lönearbetet är den
främsta domänen för manlig självhävdelse
uppfattas ett liv utanför arbetssamhället ofta
som en ”personlig katastrof”. Denna delak-
tighet är också ett viktigt villkor för kvinnors
sociala värde, men enligt författaren har kvin-
norna av tradition ”en tvetydighet” i förhål-
lande till arbetet. Moderskapet har för dem
”samma  självklara prioritet som arbetet har
för männen” och kan bidra till socialt värde.

Berättelserna  om sexualitet visar också på
olikheter mellan missbrukande män och
kvinnor. Hagman och Ståhl (1997) har i sin
studie beträffande amfetaminmissbrukare
funnit, att kvinnorna förefaller mer relations-
inriktade. De talar oftare än männen om
känslomässiga bindningar och nämner be-
grepp som närhet och kärlek i samband med
sexualiteten. För dem handlar det också mer
om känslomässig värdering vid  valet av part-
ner, än det gör för män. Trots att drogen släp-
per på hämningar, talar kvinnorna i större ut-
sträckning än männen om kontroll av sig själ-

va i samband med sexuell aktivitet (jfr Skeggs
1997). Någon sådan kontroll nämns inte av
männen utan snarare prestationen (jfr Heijbel
& Nilsson 1985). Framträdande i missbruk-
ande kvinnors berättelser om sexualitet är
skammen över sig själva och vad de varit med
om, vilket inte framkommer i männens berät-
telser (Kristiansen 1999; Trulsson 1998). Att
abrupt mötas av en vuxen avancerad sexuali-
tet, som flickan inte är mogen för kan vara en
bidragande anledning till skammen. Ravndal
(1999) nämner, att brott mot idealbilden i
form av icke traditionell sexuell erfarenhet
(Covington & Surrey 1997) och friheten från
konservativa sexualnormer utgör riskfaktorer
för missbruk.

Klassperspektivet

Ett klassperspektiv, kan spåras både i männens
och kvinnornas berättelser. Eftersom majori-
teten av de marginaliserade missbrukarna
kommer från arbetarklassen är det lätt att kän-
na igen Skeggs’ (1997) bilder av ”fysisk
machohårdhet” i mansidealet bland missbru-
karna, där de narkomana världarna (Svensson
aa) styrs av män och hårdförhet underlättar
framgångar i missbrukarkarriären, vilket ock-
så kommer till uttryck i våld och förtryck mot
kvinnor (Blomqvist aa; Trulsson aa). På mot-
svarande sätt som  männens självhävdelse
kommer genom arbete och framgångar i miss-
brukarvärlden, visar kvinnornas berättelser,
att moderskapet är det som de prioriterar (An-
dersson aa). Kvinnornas tonvikt på hem och
barn och att de i större utsträckning än män-
nen eftersträvar kontroll av sexualiteten för
tankarna till Skeggs (aa) beskrivning av ”arbe-
tarklassfemininitet”, där kvinnoidealet präg-
las av hur en kvinna förstärker sitt kulturella
kapital både genom omsorg om man och barn
och en kontrollerad sexualitet. Som för andra
kvinnor med begränsat kapital blir därför det
respektabla kvinnoidealet speciellt viktigt och
missbrukarlivets diskrepans mellan ideal och
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vardagsverklighet svår att hantera. Dessa
mönster och skammen över bristande respek-
tabilitet har också blivit tydliga i min studie
om moderskap och missbruk.

Modersideal och vardagsverklighet

Studien om moderskap och missbruk (Truls-
son 1998) belyser idealbildens förhållande till
vardagsverkligheten i missbrukarfamiljen,
främst beträffade marginaliserade kvinnor
med sporadisk erfarenhet av förvärvslivet. De-
ras berättelser visar kvinnornas ideal om en
”vanlig familj”. Moderskapet innebär en möj-
lighet till socialt värde och de flesta kvinnor
avbryter eller kontrollerar sitt missbruk under
tiden de väntar och lever med sina barn. Skils-
mässan från barn innebär en upplevelse av so-
cial degradering ofta förknippad med skam,
skuld och känsla av värdelöshet, för några
kvinnor med depression och suicidtankar (jfr
Blomqvist aa; Ravndal aa). För vissa bidrar
den till  att med hjälp av behandling försöka
bryta missbruket för att kunna ta hand om
sina barn, för andra ett accelererande miss-
bruk, ibland förenat med social misär. Det
vanligaste är, att kvinnorna har traditionella
kvinnoideal. Speciellt i familjer där båda för-
äldrarna missbrukar, har kvinnan huvudan-
svaret för hemmet även efter att hon vanligen
under barnets första år återupptagit missbru-
ket. De flesta missbrukande papporna fortsät-
ter enligt berättelserna  sitt missbruk och ett
liv utanför hemmet oberoende av föräldraska-
pet (jfr Rosenbaum 1981). Konfliktsituatio-
nen (Hirdman 2001) blir tydlig, hur kvinnor-
na pendlar mellan motpolerna, dels  relatio-
nen till och omsorgen om barnen och dels re-
lationen till mannen, sexualiteten och miss-
bruket (Kaplan 1992; Skeggs 1997). För någ-
ra kvinnor kan emellertid återupptaget miss-
bruk ses som ett led i emancipation och frigö-
relse från tungt ansvar för barnen. De talar om
lättnad när de lämnar över ansvaret till närstå-
ende. De drogfria papporna visar en ny mas-

kulinitet ”den oppositionelle mannen” (Jo-
hansson 2000) och tar genomgående över an-
svaret för barnen när mammans missbruk läg-
ger hinder ivägen. Problematiken kring var-
daglig samvaro i missbrukarfamiljen blir tyd-
lig i kvinnornas berättelser (Trulsson 1998,
1999).

Missbrukande mäns motsvarande berättel-
ser om vardagslivet  har jag inte kunnat finna.
Kristiansens (aa) studie om vägen ut ur nar-
kotikamissbruk visar emellertid liknande
mönster med traditionella ideal, men också
hur en mindre grupp män angav faderskapets
betydelse för att bli ”fri från narkotika” (jfr
Blomqvist aa).

Samhällsideal och behandling av
missbrukande kvinnor och män

Idealbilden styr

Hur samhällsidealen sätter sina spår i den
missbruksbehandling för kvinnor, som vuxit
fram under de sista decennierna blir tydligt.
Denna kan ses som en reaktion på den köns-
neutrala missbruksbehandling som successivt
utvecklats sedan 1970-talet, då tidigare kvin-
noinstitutioner för missbrukare ersattes av
miljöterapeutiska institutioner för både män
och kvinnor (se t. ex. Jenner et al. 1977; Truls-
son 1993). Inriktningen vid dessa beskrivs av
Järvinen (1983), som att ”det mänskliga är
manligt om ej annat anges”. Med andra ord är
en  ”hegemonisk” maskulinitet  (Connell 1996)
en outtalad norm. Kvinnornas tillkortakom-
manden i denna behandling  tvingade fram en
helhetssyn på kvinnors livsvillkor och speciel-
la behov i behandling (Björling 1989; Duck-
ert 1989). I enlighet med Hirdmans (1988)
tankegångar om genuskontraktens betydelse
innebär detta att i behandling beakta både, so-
cialisation och arbetsdelning mellan könen.
Med andra ord ställs kvinnor inför krav, inte
bara som enskilda individer, utan också ofta
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som huvudansvariga för hem och barn. Där-
med syftade behandlingen bl. a. till att över-
brygga barriärer, som i traditionell missbruks-
behandling hindrat kvinnor att söka sig till
och fullfölja behandling (Blomqvist aa; Dahl-
gren aa; Duckert aa; Ravndal 1999)

Socialisationens betydelse för behandling av
kvinnor

Socialisationens betydelse för kvinnors be-
handling betonar Ravndal (1999), med refe-
rens till Bjerrum -Nielsen & Rudberg (1990),
i sin kunskapsöversikt utifrån norsk och inter-
nationell forskning  beträffande manligt och
kvinnligt alkohol- och narkotikamissbruk.
Min egen forskning, som berör kvinnobe-
handling utifrån ett kvinnoteoretiskt perspek-
tiv,  pekar i samma riktning. Studien av ett be-
handlingshem för kvinnor i Malmö (Trulsson
1993; Trulsson et al. 1996) tydliggör, inte
bara samhällsidealets betydelse, utan att miss-
bruksbehandlingen också måste ta fasta på
kunskap om kvinnors socialisation och ar-
betsdelningen mellan könen.

Kvinnornas berättelser lyfter fram ”fyra
hörnstenar” i kvinnobehandling, som pekar
på socialisationens betydelse. För det första,
att  ha  individuella samtal, för att testa och så
småningom lära sig lita på någon annan och
tala om t.ex. missbrukarlivet, sexualitet och
föräldraskap (jfr Hedin & Månsson 1998).
Det andra är gemenskapen med de andra
kvinnorna  i kollektivet. För många kan det
innebära att för första gången få väninnor att
dela livserfarenheter med. Det tredje är symp-
tomtoleransen vid återfall i missbruk, att
kvinnorna inte känner sig övergivna när de
visar upp sina problem. Den fjärde hörnste-
nen eftervården och  långsiktigheten i be-
handlingen har samband med detta. Däremot
nämndes grundbehandlingen i miljöterapin,
gruppsamtal, arbete och andra aktiviteter,
bara med enstaka uttalanden. Den förefaller
tillmätas mindre betydelse än relationella fak-

torer, trygghet och gemenskap. Kvinnor sätter
värde på att behandlingen innefattar relatio-
nen till barn och närstående. Av intresse är, att
man i institutionell missbruksbehandling för
kvinnor har kommit fram till liknande be-
handlingsmodeller från olika utgångslägen.
Individuell behandling har vidareutvecklats
inom hälso- och sjukvårdens kvinnobehand-
ling (Dahlgren aa) och gruppbehandling
inom socialtjänstens missbrukarvård. Det har
lett till  ovan nämnda centrala behandlingsin-
slag, som värderas på liknande sätt av kvin-
norna i båda behandlingsformerna.

Den betydelse som tillmättes de individuel-
la samtalen med behandlarna  och gemenska-
pen med de andra  kvinnorna blev en ledtråd
som ledde tanken fram till det jag ser som
centralt i studien (Trulsson aa). Kvinnorna får
i behandlingen möjlighet att ta igen brister i
relationen till andra kvinnor. Bjerrum-Niel-
sen och Rudberg (1991), som teoretiskt byg-
ger vidare på Chodorows (1988) tankegångar,
har med sina studier av flickans och pojkens
socialisation gett förklaringar till detta. Enligt
dem utvecklar kvinnan tidigt en relationellt
förankrad identitet i nära samspel med mam-
man och väninnorna, vilket ett tidigt miss-
bruk kan ha lagt hinder i vägen för (Anders-
son 1993). Bristen på nära kontakt med andra
flickor och vuxna kvinnor gör det vanligt att
de söker sig till män för att få närhet. Svårig-
heten att finna sin egen identitet kan leda till
närmast symbiotiska relationer till män, där
dessa styr och kvinnorna ofta tar över deras
drogvanor (Andersson 1991; Blomqvist aa).
Verksamt i behandlingen är, att kvinnorna i
nära relationer  till andra kvinnor kan ta igen
vad de missat genom tidigt missbruk, m. a. o.
sin förlorade tonårstid.. Gemenskapen med be-
handlarna, ”morsorna”, som kvinnorna ofta
kallar dem (Kristiansen aa) och väninnorna i
kollektivet  (Dahlgren aa) underlättar att finna
sin kvinnliga identitet. Enligt erfarenheterna
från behandlingssamtal i ren kvinnogrupp
(Ravndal & Vaglum 1991) kan möjligheten
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för missbrukande kvinnor att arbeta med sina
identitetsproblem leda till vidareutveckling av
relationerna såväl till andra kvinnor som
män. Resultaten ligger i linje med Blomqvists
(aa) studie, där kvinnors mognads- och frigö-
relseberättelser är centrala i beskrivningen av
vägen ut ur missbruk.

Socialisationens betydelse för behandling av
män

Eftersom det finns sparsamt med studier om
mäns specifika behov i behandling, har jag gått
till annan forskning utifrån ett könsperspek-
tiv. Kaplan (1987) talar i samband med de-
pressioner om yttre och inre arenor och vikten
av att ta hänsyn till mäns och kvinnors olika
socialisation i samband med behandling för
depressioner med manliga, respektive kvinnli-
ga karaktäristika. För kvinnors del ses depres-
sion som uttryck för ett inre ansvar för miss-
lyckanden beträffande  relationsförmågor och
för männens del som ett yttre ansvar, för häm-
mad förmåga att utveckla ett ”verkställande
själv”, uppnå dominanta prestationsmål. En-
ligt Kaplan ställer detta specifika krav på be-
handling för depressioner, vilket eventuellt
också skulle kunna beaktas i samband med
missbruksbehandling.

Spak (1999) betonar könsperspektivets be-
tydelse för förståelsen av manligt missbruk.
Några områden han efterlyser kunskap om är
mäns barriärer att söka behandling, betydelsen
av männens familjemedlemmars påverkan och
behov samt hur gradvis större delansvar i hem-
met påverkar mäns alkoholkonsumtion.

Ravndals (1999) betonar i sin kunskapsöver-
sikt beträffande manligt och kvinnligt alkohol-
och narkotikamissbruk bl. a. socialisationens
betydelse för kvinnors missbruk. I sin helhet
speglar kunskapsöversikten den bild som vuxit
fram sedan könsperspektiv lagts på kvinnors
missbruk. Liksom i denna artikel leder detta till
att skillnader mer än likheter mellan män och
kvinnor poängteras. Sannolikt skulle kunskapen

nyanseras genom ett könsperspektiv också på
mäns missbruk och behov i behandling.

Föräldraskapet som drivkraft

Två tredjedelar av kvinnorna vid behand-
lingshemmet för kvinnor (Trulsson et al.
1996) är mödrar, vilket innebär en överrepre-
sentation jämfört med annan institutionsvård
för missbrukare, där varannan kvinna är mor
(Bergmark et al. 1989; Trulsson et al. 1996).

Bidragande orsak är enligt kvinnorna, att
behandlingen fäster vikt vid moderskapet och
kvinnornas nära relationer. Föräldraskapets
betydelse för kvinnorna som drivkraft att av-
bryta och kontrollera sitt missbruk framkom-
mer i en rad studier (t. ex. Andersson 1991;
Dahlgren 1992; Hilte & Laanemets 2000).
Detta gäller i mer begränsad utsträckning
också för männen (Blomqvist aa; Hedin
2000; Kristiansen 1999).

Motiven att avbryta sitt missbruk ser olika
ut för män och kvinnor enligt Kristiansen
(aa). Negativa sociala konsekvenser av miss-
bruket och existentiella aspekter, bl. a. att
både männen och kvinnorna  nått ”bottenlä-
gen”, var betydelsefulla. Betoningen ligger en-
ligt Blomqvist (aa) för männen på ”yttre fak-
torer”, medan det för kvinnorna handlar om
relationen till barnen. Den centrala hotbilden
för missbrukande kvinnor är att förlora vår-
den av sina barn p. g. a. missbruket, vilket
speciellt resulterar i vaksamhet mot social-
tjänsten och en ”koreografi med myndighe-
ter” (Trulsson 1998) medan hotbilden för
männen främst utgörs av fängelset  Enligt
Kristiansen (aa) ser män  snarare socialtjäns-
ten som en möjlighet att dra nytta av. Detta
speglar förutom traditionell arbetsdelning i
missbrukarfamiljen också den sociala barna-
vårdens traditionella syn på föräldraskap, där
moderns ansvar betonas och faderns tenderar
att förbises (Egelund 1997).
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Nya manliga och kvinnliga ideal

Det som i kvinnobehandling innebär en möj-
lighet kan också handla om motsatsen. Be-
handlingen kan vara uttryck för traditionella
kvinnoideal och en ”hegemonisk femininitet”,
som inte tillåter relationella tillkortakomman-
den. Enligt de kvinnor som avbröt behand-
lingen är påfrestande relationer till andra kvin-
nor och de maktförhållanden som kan utveck-
las inom ramen för en kvinnlig hierarki  den
främsta ”stötestenen” och en av de vanligaste
orsakerna till att knappt hälften av kvinnorna
avbrutit sin behandling (Nötesjö & Tegborg
1999). Dessa relationer hade förutom drogens
dragningskraft avgörande betydelse. Drogen
medförde en känsla av oberoende och möjlig-
het till fortsatt gemenskap med missbrukande
vänner och partners. Detta kan tolkas som ex-
empel på drogen som ett led i kvinnors frigö-
relseprocess och uttryck för nya emanciperade
kvinnoideal (Hilte & Laanemets aa). Att
kvinnor med barn får bäst behandlingsresultat
och utgör tre fjärdedelar av kvinnorna, som
fullföljer behandlingen (Trulsson et al. 1996),
visar samtidigt på svagheten att tillgodose be-
handlingsbehov hos kvinnor utan barn. När
fokus ligger på den enskilda kvinnan pekar re-
sultaten i motsatt riktning till ensamstående
kvinnors fördel (Christensen 1996). Detta ta-
lar för vikten beakta inte bara traditionella,
utan de nya femininiteter som följer med en
samhällsutveckling, där integrerande krafter
styr mäns och kvinnors villkor (Hirdman
2001).

Siv Byqvists (1997) uppföljning av narko-
manvårdsinstitutioner i SWEDATE-projek-
tet (Bergmark et al. 1989) väcker en tankestäl-
lare som pekar på likheter snarare än skillnader
mellan mäns och kvinnors behov i behandling.
Byqvist följde upp positivt och negativt utfall
av vården, beträffande en klientgrupp, där
majoriteten utgjordes av män. I fokus var
missbruk och sociala förhållanden. Resulta-
ten är värda att beakta när det gäller manligt

perspektiv på behandling. Inslag som är vanli-
ga i traditionell, könsneutral missbruksbe-
handling, som gruppsamtal och praktiskt ar-
bete, uppskattades mest av klienter med posi-
tivt utfall. Klienter med negativt utfall efter-
lyste behandlingsinslag som visat sig viktiga i
kvinnobehandling. Det handlade både om
individuella samtal och att få hjälp i kontak-
ten med barn och föräldrar. Som framgått
ovan (Dahlgren 1992; Trulsson 1993; 2000)
spelar just de behandlingsinslag som efterlys-
tes av gruppen med negativt utfall en huvud-
roll i kvinnobehandling. Här kan man se hur
könsperspektivet kommit i skymundan,  när
forskningen snarare fokuserat hur klienten
klarat en på förhand erbjuden behandling, än
vad män och kvinnor  speciellt önskar få ut av
behandlingsinnehållet! Kanske visar resulta-
ten i Byqvists studie på att gruppen män som
brutit med traditionella mönster är förlorarna
i könsneutral behandling. Liksom kvinnorna
har  många män under senare decennier delat
ansvar för hem och barn. Relationen till när-
stående är något som de kan vilja fullfölja
även i missbruksbehandling. En drogfri sexu-
alitet är ett problem för både män och kvin-
nor, som förutom olika trauman, skam och
skuld, även män skulle kunna föredra att ta
upp i individuella samtal (Nyman & Svens-
son 1995). Detta visar på dilemman både för
män och kvinnor. På motsvarande sätt behö-
ver situationen belysas för de kvinnor, som
inte passar in i den ”hegemoniska” feminini-
tet som fått en framskjuten plats i den kvin-
nobehandling som utvecklats  (jfr Nötesjö &
Tegborg 1999). Kort sagt behöver både köns-
neutral och könsspecifik behandling sättas
under luppen. Det basala och allmänmänskli-
ga får inte hamna i skymundan av det som
skiljer mäns och kvinnors missbruk och be-
hov i behandling. Det är viktigt att fokusera
vad den enskilda mannen eller kvinnan behö-
ver för att inte fastna i en eller annan stereotyp
behandlingsmodell (Berglund et al. 1994).
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Diskussion – Manligt och kvinnligt i
smältdegeln

Denna artikel handlar om manligt och kvinn-
ligt missbruk, där det könsspecifika lyfts fram
och granskas utifrån mäns och kvinnors be-
rättelser om missbruk. Det innebär att synlig-
göra det som Järvinen (1998 a) inspirerad av
Foucault (1980) talar om, nämligen den
osynliga parten, den som inte passar in i
mönstret ”den andre”. Det rör den part, som
riskerar bli utestängd från en hegemonisk dis-
kurs, antingen den är könsneutral eller köns-
specifik. Detta kan  bli fallet i konfliktsitua-
tionen mellan traditionella och nya mans- och
kvinnoideal under de sista decennierna. Isär-
hållandets tabu har fått börja ge vika, när inte-
grerande krafter luckrar upp genuskontrakten
och gör att manligt och kvinnligt befinner sig
i ”smältdegeln” (Hirdman 1988, 2001)

Genomgången av främst skandinavisk
forskning, som berör missbrukares självkon-
struktioner i berättelser om sina liv, visar på
en del likheter mellan manligt och kvinnligt
missbruk, men främst blir skillnaderna mel-
lan män och kvinnor tydliga utifrån idealbil-
den i samhället, som i sin tur ger utslag i soci-
alisationen och arbetsdelningen mellan kö-
nen. Slående är däremot de gemensamma
dragen mellan missbrukarna och forskning-
ens bild av män och kvinnor i allmänhet och
genuskontraktens genomslagskraft. Att miss-
brukarna omfattar idealbilden i samhället blir
tydligt. De är medvetna om och försöker leva
upp till samhällets krav på traditionella roller
(Badinter 1981; 1994; Hirdman 1988). Men
det finns också exempel på förändring och de
senaste decenniernas nytillkommna ideal, nya
maskuliniteter och femininiteter, som t. ex.
den ”oppositionelle mannen” och den ”eman-
ciperade kvinnan” (Badinter 1994; Hirdman
2001; Johansson 2000; Plantin 2001). Detta
speglar könsvillkorens olika skepnader prägla-
de av den rådande tidsandan (Connell 1996).
Män med ”kvinnliga karaktäristika” och

kvinnor med ”manliga karaktäristika” riskerar
bli ”den andre” den som inte passar in i
mönstret. Utgår man från ett familjeperspek-
tiv och relationstriangeln man – kvinna –
barn (Chodorow 1988) är denna från tidiga
år  tätt sammanfogad genom idealet för den
traditionella kvinnan och löst sammanfogad
för den traditionelle mannen, för vilken rela-
tionskraven underordnas självständigheten.
Detta blir tydligt i de missbrukande männens
och kvinnornas berättelser, men också hur
kraven minskar på ”den emanciperade kvin-
nan och i motsvarande grad ökar på den ”den
oppositionelle mannen”. När han tar över an-
svaret för barnen ställs också större krav på att
inte berusa sig, medan kvinnans möjlighet till
självständighet och att ta sig ett rus ökar. Dro-
gen kan då för kvinnan bli ett uttryck både
för välbefinnande och självständighet, snarare
än beroende, skuld och skam förknippat med
det traditionella kvinnoidealet. Konflikten att
inte leva upp till idealbilden blir störst för den
part som är tätt sammanfogad i relationstri-
angeln.  Vem som är ”den andre” blir tydligt
genom att lyssna till uttalanden om behand-
lingen av män och kvinnor med dåligt be-
handlingsutfall. Det gäller oberoende av om
det gäller könsneutral behandling med en
”hegemonisk” maskulinitet som outtalad
norm eller kvinnospecifik behandling, med
en motsvarande outtalad ”hegemonisk” femi-
ninitet. Bristen på medvetet könsperspektiv
kan i förlängningen utestänga andra maskuli-
niteter och femininiteter (jfr Connell aa) och
begränsa behandlingsmöjligheterna.

Majoriteten av missbrukarna, som är före-
mål för samhällets insatser och ingripanden,
kommer från arbetarklassen. En djupare för-
ståelse för deras berättelser och upplevelser i
behandlingssammanhang ställer därför krav
på ett klassperspektiv. Här utgör Skeggs
(1997) forskning ett viktigt bidrag. Berättel-
serna visar på skärpta villkor för missbruka-
rna, som när man lägger ”förstoringsglas”
över” samhällsidealen (Heijbel & Nilsson
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1985). Detta tenderar låsa män och kvinnor i
mönster med drag av ”fysisk machohårdhet”
och ”arbetarklassfemininitet” (Skeggs aa). Ett
klassperspektiv blir synligt i Blomqvists
(2002) studie. Efter en jämförelse mellan två
grupper narkotikamissbrukare, de som blivit
missbruksfria och de som har ett pågående
missbruk,  konstaterar han, att det svenska
vårdsystemets har svårt att ge hjälp åt de mest
socialt utsatta missbrukarna. Här blir tydligt,
hur bristen på  kapital ställer denna grupp
missbrukande män och kvinnor i en förhål-
landevis sämre situation ekonomiskt, socialt
och kulturellt (jfr Skeggs aa). Några samver-
kande faktorer kan jag se, som får genomslag i
männens och kvinnornas möte med vårdsys-
temet. Det är dels strukturella faktorer som
det senaste decenniets nedskärningar, vilka
bidragit till större marginalisering av de soci-
alt utsatta missbrukarna både beträffande till-
träde till arbets- och bostadsmarknaden och
till behandling (se t. ex. Bergmark & Oscars-
son 1994). En inriktning av missbruksbe-
handling som på senare år gynnat de socialt
integrerade missbrukarna verkar också i den-
na riktning (jfr Järvinen 1998 b). På det indi-
viduella planet handlar det för många miss-
brukare också om att de och deras familjer
mer än socialt integrerade missbrukare är i
blickfånget för samhällets granskning och in-
terventioner. En naturlig följd kan bli, att det-
ta skapar vaksamhet mot samhället, som kan
utgöra en barriär när det gäller både att söka
sig till och fullfölja behandling. En ”koreo-
grafi med myndigheter” utvecklas (Trulsson
1998; Kristiansen 1999). Detta ligger i linje
med vad Järvinen (1999) talar om när det gäl-
ler människors strategier att som aktiva sub-
jekt bevaka sina intressen. Samhällets dualisti-
ska syn på man och kvinna, fattig och rik in-
bjuder till strategier för att stå emot både
köns- och klasstereotypier. Exempel som
nämnts är, att kvinnorna främst är vaksamma
utifrån hotet att förlora vården av barnen p. g.
a. missbruket och att fängelset är det främsta

hotet för männen, men uppluckringen av ge-
nuskontrakten och integrerande krafter som
förändrar vad som förväntas av män och
kvinnor visar en konfliktsituation som sätter
traditionella mönster ur spel och gör dem
mindre självklara. Med nya maskuliniteter
och femininiteter kan både nya förväntning-
ar, mönster och hotbilder när det gäller mäns
och kvinnors villkor växa fram (Connell aa;
Hirdman 2001).

Sammantaget visar detta på behovet av vid-
gade perspektiv inom missbruksforskningen.
Den nu dominerande resultatforskningen när
det gäller behandling behöver kompletteras
med ett dynamiskt perspektiv, som beaktar
både kön och klass för att få en fördjupad för-
ståelse som grund för vidareutveckling av be-
handlingen. Därigenom skulle denna kunna
sättas in i sitt större livs- och vardagssamman-
hang  och få betydelse utifrån hur den ses med
den enskilda missbrukande mannens eller
kvinnans ögon. De egna berättelserna om
livsvillkor, tankar och önskemål kring be-
handling behöver lyftas fram (jfr Blomqvist
aa; Davies & Esseveld 1989). Glappet mellan
ideal och verklighet skulle kunna synliggöras,
både komplicera bilden och göra den mer
mångfacetterad. Ett synfält som innefattar
hur manligt och kvinnligt befinner sig i
smältdegeln och betydelsen av att som miss-
brukare tillhöra de socialt integrerade eller be-
finna sig ute i marginalen skulle både kunna
leda till nya frågor och skapa framkomstvägar.
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Summary
Karin Trulsson: Masculine and feminine in a melting pot
– A gendered perspective on substance abuse

The purpose of this article is to describe similarities and diffe-
rences between female and male substance abuse and to
discuss what implications these may have or should have for
treatment. The article mainly draws on qualitative social re-
search. The material consists of a theoretic overview of Scan-
dinavian empirical interdisciplinary research on male and
female substance abuse. The focus is on marginalised abusers,
who are the main targets of society’s measures and interven-
tions. The theoretical framework is built mainly on gender
studies, but such terms as class and culture are also used. The
analysis of the similarities and differences between male and
female substance abuse is based on  the concepts of gender
contract, social ideal, gendered division of work, and sociali-
sation (Hirdman 1988).

As far as drugs are concerned, the social ideal is zero tole-
rance for both genders. In contrast, controlled use of alcohol
is tolerated, while the social norm is that male drinking is
more acceptable than female drinking. The fact that female
drinking is considered more condemnable than male drin-
king contributes to the worse self-esteem and the higher pre-
valence of depression and suicide attempts among women.
The requirements of ”respectability”, care duties and sexual
control that are imposed on women from the working- class
perspective (Skeggs 1997) increase the demands made of wo-
men, whose substance abuse also tends to be associated with a
greater sexual availability.

The gendered division of work  traditionally gives the main
responsibility for home and children to the woman. In general,
women to a greater extent than men make efforts to fulfil this
ideal by stopping or controlling their substance abuse during
pregnancy and the time they spend with children. However,
there are also examples of both ’oppositional’ men who shoul-
der the main responsibility for home and children and of
’emancipated’ women who hand over the responsibility to the
man and other close persons and in the case of which drug
abuse can be seen as a part of the emancipation process.

It has been possible to compensate for inadequate socialisa-
tion, i.e. the teen-age years that many women have ”lost” due
to substance abuse, by residential treatment of addicted wo-
men. Research findings indicate that abusers with poor treat-
ment outcomes in residential treatment that is mainly given
to men call for the same kind of treatment as that given to
women. It has also been shown that the treatment of women
does not meet the needs of women who have rejected the tra-
ditional female role model.

 Both new masculinities (Connell 1996) and new femini-
ties emerge in a society in which masculine and feminine are
in a melting pot. This involves a risk that men and women
who do not adapt to the traditional role model become losers
with regard to substance abuse services in the same way as the
most marginalised abusers. Less attention is also being devo-
ted to them in substance abuse research. Accordingly, re-
search from both the gender and the class perspective could
open up new perspectives and paths for the treatment of sub-
stance abusers.

Keywords: masculinity, femininity, substance abuser, treat-
ment, social ideal, socialisation, division of work, parenting,
respectability, substance abuse research

Yhteenveto
Karin Trulsson:  Maskuliininen ja feminiininen
sulatusuunissa – sukupuolen merkitys päihteiden
väärinkäytössä

Artikkelin tarkoituksena on kuvata miesten ja naisten päih-
teiden väärinkäytön yhtäläisyyksiä ja eroja ja tarkastella, mikä
merkitys näillä on tai pitäisi olla hoidon kannalta. Lähtökoh-
tana on ennen kaikkea kvalitatiivinen yhteiskunnallinen tut-
kimus. Tutkimusmateriaali muodostuu teoreettisesta kats-
auksesta Skandinaviassa tehtyyn empiiriseen poikkitieteelli-
sen tutkimukseen naisten ja miesten päihteiden väärinkäytö-
stä. Tutkimus koskee  erityisesti syrjäytyneitä väärinkäyttäjiä,
jotka ovat yhteiskunnan toimien ja puuttumisen erityisenä
kohteena. Teoreettinen viitekehys perustuu lähinnä naistutki-
mukseen, mutta siihen sisältyy myös sellaisia käsitteitä kuin
luokka ja kulttuuri. Miesten ja naisten päihteiden väärin-
käytön yhtäläisyyksiä ja eroja tarkastellaan ”sukupuolisopi-
muksen”, yhteiskunnassa vallitsevan ideaalin, sukupuolten
välisen työnjaon ja sosialisaation näkökulmista (Hirdman
1988).

Huumeiden suhteen yhteiskunnassa vallitseva ideaali  on
nollatolerenssi molempien sukupuolten kohdalla. Hallittua
alkoholinkäyttöä sitä vastoin suvaitaan, vaikkakin normijär-
jestelmän mukaisesti miehen juominen on hyväksyttävämpää
kuin naisen juominen. Naisten väärinkäytön pitäminen
miesten väärinkäyttöä tuomittavampana on yksi syy siihen,
että naisten itsetunto on huonompi ja masennus sekä itse-
murhayritykset ovat naisilla yleisempiä. Naisiin kohdistuvia
vaatimuksia lisäävää työväenluokan perspektiivistä (Skeggs
1997) esitetyt naisen ”kunniallisuutta”, hoivatehtäviä ja sek-
suaalista kontrollia koskevat vaatimukset. Naisen väärin-
käyttö myös kytketään suurempaan halukkuuteen seksuaali-
seen kanssakäymiseen.

Sukupuolten välinen työnjako antaa perinteisesti naiselle
pääasiallisen vastuun kodista ja lapsista. Useimmiten naiset
pyrkivät miehiä enemmän elämään tämän ideaalin mukaises-
ti ja lopettavat väärinkäytön tai rajoittavat sitä raskauden ai-
kana ja lasten kanssa ollessaan. Kuitenkin on esimerkkejä
myös päinvastaisesta: kodista ja lapsista päävastuun kantavis-
ta ”epäsovinnaisista” miehistä ja ”vapautuneista” naisista, jot-
ka luovuttavat vastuun miehelle ja muille omaisille ja joiden
kohdalla huumeidenkäyttö voidaan nähdä osana vapautu-
mista.

Päihteitä väärinkäyttävien naisten laitoshoidossa on voitu
parantaa puutteellista sosialisaatiota, joka  naisten kohdalla
usein tarkoittaa päihteiden käytön vuoksi ”menetettyjä” nuo-
ruusvuosia. Tutkimukset osoittavat, että huonoin hoitotulok-
sin hoidossa olleet väärinkäyttäjät sellaisessa laitoshoidossa,
jossa on enimmäkseen miehiä, toivovat naisten hoidossa ylei-
sesti käyttävien menetelmien tyyppistä hoitoa. Toisaalta on
myös osoitettu, että naisten hoidossa ei riittävästi pystytä ot-
tamaan  huomioon perinteisiä naismalleja rikkovien naisten
tarpeita.

 Maskuliinisen ja feminiinisen yhdistyminen yhteiskun-
nan sulatusuunissa tuottaa uusia sekä maskuliinisuuden
(Connell 1996) että feminiinisyyden muotoja. Tällöin on va-
arana, että perinteisiin rooleihin sopeutumattomat miehet ja
naiset saavat häviäjän osan päihdehuollossa samaan tapaan
kuin sosiaalisesti syrjäytyneimmät väärinkäyttäjät. Myös päi-
hdetutkimuksessa heihin kohdistetaan vähemmän huomiota.
Tämän vuoksi voisi sekä sukupuoli- että luokkanäkökulmas-
ta tehty tutkimus avata uusia näköaloja ja polkuja päihdehu-
ollolle.
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De nordiske land har lenge hatt de høyeste al-
koholprisene i Europa, og de norske prisene
har stort sett vært de høyeste i Norden (Ug-
land 2002). Dette har naturlig nok ført til at
nordmenn på utenlandstur har tatt med seg
hjem billig utenlandsk alkohol, så mye som
kvotebestemmelsene har tillatt, og ofte vel så
det. Etter som reisetrafikken til utlandet har
vokst har denne importen blitt betydelig og
brukes ofte som argument for lavere avgifter i
Norge.

Høsten 1972 ble det holdt folkeavstemning
om medlemskap i EU både i Norge og i Dan-
mark. I Norge ble det ikke flertall for med-
lemskap, mens det i Danmark ble flertall og
landet ble medlem av EU fra 1.1.1973. Høs-
ten 1994 ble det holdt ny folkeavstemning i
Norge, og dessuten tilsvarende folkeavstem-
ninger i Finland og Sverige. Etter at avstem-
ningene i Finland og Sverige ga flertall for
medlemskap gikk disse landene med i unio-
nen fra 1.1.1995, mens Norge igjen stemte
nei.

EU-landene har i praksis åpne grenser for
privat import av alkohol fra andre EU-land,
men de nordiske EU-landene har fått innvil-

get overgangsordninger. Finland og Sverige
hadde inntil de ble medlemmer av EU en
kvote for privat import på 1 liter brennevin, 1
liter vin (bordvin eller hetvin) og 2 liter øl.
Hvis man ikke benyttet brennevinskvoten
kunne man ta inn 2 liter vin. Denne regelen
har Norge fremdeles. Fra 1.1.1995 kunne fin-
ner og svensker innføre 1 liter brennevin eller
3 liter mellomklasseprodukter1, 5 liter vin og
15 liter øl. Som et ledd i avviklingen av over-
gangsordningene, og tilpasning til det gene-
relle EU-regelverket, er kvotene økt suksessivt
og temmelig radikalt ved flere anledninger2.
Danmark hadde også lenge visse unntaksbe-
stemmelser for øl- og vinimporten, men disse
opphørte fra 1993. Kvoten for privat import
av brennevin er imidlertid fremdeles 1 liter.

Fra 1.1.2004 opphører alle overgangsord-
ninger og både Finland, Sverige og Danmark
vil fra da av ha generelle EU-regler, som inne-
bærer at man i praksis kan bringe med seg, for
personlig forbruk, ubegrensede mengder av
øl, vin og brennevin fra andre EU-land. Som
personlig forbruk regnes 10 liter brennevin,
20 liter sterkvin/mellomprodukter, 90 liter
bordvin og 110 liter øl – pr. tur. Har man be-
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hov for mer, for eksempel i forbindelse med et
større privat arrangement, kan man importere
mer enn de angitte kvotene.

Det sier seg selv at store prisforskjeller mel-
lom naboland vil føre til stor grensehandel,
særlig når man kan dekke sitt årsforbruk og
vel så det ved en enkelt tur over grensen. Og
dette er nettopp hva som har skjedd. Grense-
handelen har til tider vært stor mellom enkel-
te EU-land, særlig mellom Danmark og Tysk-
land (Bygvrå 1990). Dette har ført til at prise-
ne har blitt utjevnet, men ikke ved at lavpris-
landene har økt sine avgifter, selv om det nå
foreligger forslag i den retning i EU-kommi-
sjonen. Tvert imot har det ført til at avgiftene
har blitt vesentlig redusert i høyprislandene.

Situasjonen for Norge er prinsipielt sett
uendret. De samme restriktive innførselskvo-
tene som vi hadde felles med Finland og Sve-
rige før 1995, gjelder fremdeles. Men i praksis
er situasjonen endret. Etter at grensehandelen
med Tyskland økte kraftig, særlig på slutten
av 1980-tallet, ble ølavgiftene i Danmark satt
ned et par ganger (1991 og 1992). Prisnivået
er dermed blitt svært lokkende for andre
skandinaver, særlig folk som bor sør-vest i
Sverige og som bare har en kort båttur, eller
biltur (etter at Øresundbroen åpnet i 2000),
over til Danmark. Denne grensehandelen har
i sin tur bidratt til at ølavgiften i Sverige ble
satt ned fra 1.1.1997 (39%) og vinavgiften fra
1.12.2001 (18,8%). Samtidig har en sterk
kurs på norske kroner i forhold til svenske,
særlig etter år 2000, gjort grensehandelen
enda mer lokkende for nordmenn, og slett
ikke bare når det gjelder alkoholvarer. Fra 1.7.
2001 ble dessuten Systembolag-butikkene
igjen lørdagsåpne etter å ha vært stengt på lør-
dager i nesten 20 år.

Både  grensehandelen og tax-free-importen
er godt stoff i media og brukes hyppig som
argument for lavere avgifter. Slike argumenter
lå bak da alkoholavgiftene i Norge ble satt
ned fra 1.1.2002, hhv. med 15 % på brenne-
vin og ca. 5 % for vin og øl. Brennevinsavgif-

ten ble satt ytterligere 9 % ned fra 1.1.2003,
mens avgiften på øl og vin ble satt litt opp (in-
flasjonsjustert). Å anslå omfanget av grense-
handel og tax-free import av alkohol, og
hvordan den utvikler seg, er mao. viktig som
grunnlag for den alkoholpolitiske debatten i
Norge. Vi vil i denne artikkelen forsøke å be-
lyse dette temaet ut fra surveydata.

Begreper og data

Det kan være litt vanskelig å skille mellom de
ulike former for handel med alkohol over lan-
degrensene. På den ene siden har vi den lovli-
ge profesjonelle import og eksport av øl, vin
og brennevin. På den andre siden den ulovli-
ge, men også ofte mer eller mindre profesjo-
nelle, spritsmuglingen. Disse virksomhetene
er ikke tema for denne artikkelen.

I denne artikkelen skal vi kun se på enkelt-
personers private, ikke-kommersielle og ure-
gistrerte import i forbindelse med reiser til ut-
landet, for korthets skyld bare betegnet ”pri-
vat import”. I mange land er denne importen
begrenset av visse importkvoter og bestem-
melser om hvor lenge man skal ha vært i ut-
landet. Vi vil her ikke skille mellom legalt og
eventuelt illegalt medbragte varer (med ett
unntak, se tabell 6 og 7). Derimot vil vi skille
mellom tax-free import og grensehandel. Tax-
free import er, som navnet tilsier, varer som er
kjøpt avgiftsfritt i ”internasjonalt farvann”,
dvs. i forbindelse med fly- eller båtreiser over
landegrensene. Med grensehandel vil vi forstå
import av varer som er kjøpt i ordinære utsalg
i et land, med alle avgifter betalt, og bragt
med til hjemlandet for konsum der. Grense-
handel kan altså i prinsippet foregå mellom
land som ligger fjernt fra hverandre, og i noen
land er avgiftene så lave at prisene i vanlige
butikker kan konkurrere med de avgiftsfrie
varene på flyplasser og båter. I slike tilfeller vil
imidlertid turen neppe være foretatt uteluk-
kende for å handle billig alkohol. En stor pris-
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forskjell mellom naboland, som resulterer i
stor grensehandel, vil fort bli både et alkohol-
politisk og fiskalt problem, og vil representere
et viktig argument for de som vil senke avgif-
tene i høykostlandet. Det er denne type im-
port fra naboland man vanligvis tenker på når
man snakker om grensehandel. Med ”privat
import” menes altså her tax-free import og
grensehandel samlet.

Data om den private importen til Norge er
innhentet som del av en serie landsomfatten-
de intervjuundersøkelser gjennom flere år,
første gang i 1962. Tilsvarende spørsmål som
i 1962 har senere blitt stilt i 1979, 1985,
1991, 1994, 1999 og 2002. Alle disse under-
søkelsene er gjort på samme tid av året (okto-
ber-november) og med samme metode, nem-
lig personlig (face-to-face) intervju. Utvalge-
ne har vært antatt representative for befolk-
ningen i alderen 15 år og oppover (18 år og
over i 1962). I hver undersøkelse (unntatt i
2002) har utvalgene bestått av ca. 2000 perso-
ner. I 2002 ble data innhentet ved en såkalt
omnibus-undersøkelse, der antall intervjuede
var 1049. I undersøkelsene i 1994, 1999 og
2002 ble det, i tillegg til data om privatimpor-
ten totalt, også innhentet data eksplisitt om
grensehandelen, særlig fra Sverige. Konklusjo-
nene i denne artikkelen er basert på data fra
alle disse undersøkelsene, men særlig på data
fra de tre siste.

Estimeringen av de kvanta som er importert
har ikke tatt hensyn til eventuell underrap-
portering (pga. glemsel eller bevisst for lave
svar) eller underestimering (som skyldes man-
gler ved metoden). Ved estimering av alkohol-
forbruk er det vanlig å få anslag som utgjør
mellom 35 og 70 % av det offisielt registrerte
forbruket (Lemmens 1991), i Norge vanligvis
ca. 50 prosent (Nordlund 1992), men mye
tyder på at slik underestimering på langt nær
gjør seg gjeldende i samme grad når det gjel-
der privatimporten (Fugleberg 1997). Dette
skyldes nok dels at det er lettere å huske de
(vanligvis) relativt få gangene man har vært i

utlandet og hvor mye alkohol man har tatt
med seg hjem, dels at spørsmålene kan opp-
fattes som mindre følsomme enn spørsmål
om eget forbruk, og dels at måten importen
beregnes på er teknisk enklere enn prosedyre-
ne for estimering av konsumet. Likevel kan
nok en viss underestimering forekomme, og
resultatene må drøftes i lys av dette.

De endringene det er lagt vekt på i teksten
er i hovedsak meget klare, og de er statistisk
signifikante på høyst 5 prosent nivå.

Resultater

Total privat import

Folk som har vært på utenlandsreiser har na-
turligvis alltid bragt med seg ulike varer hjem,
også billig alkohol, men omfanget av slike rei-
ser har endret seg enormt. Ser man f.eks. på
flytrafikken (se figur 1) finner man at antall
passasjerer til og fra utlandet er ca. 20-doblet i
løpet av de siste 40 årene. Chartertrafikken er
nesten 60-doblet, men denne var riktignok i
utgangspunktet meget lav rundt 1960

Økningen i utenlandsreiser framgår også av
de survey-data vi har. Som tabell 1 viser svarte
85 prosent av utvalget i 1962 at de ikke hadde
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Figur 1.  Utenlandstrafikken til og fra norske
flyplasser 1959–2002.
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vært utenlands i løpet av de siste 12 måneder,
mens denne andelen var sunket til 33 prosent
i 2002. Av de som hadde vært utenlands i
1962 var det bare 6 prosent som svarte at de
hadde importert brennevin, vin og/eller øl,
mens det i 2002 var 52 prosent. Andelen som
har tatt med alkohol inn i landet har altså økt
enormt. Dette gjelder både tax-free alkohol
fra ferjer og flyplasser, og grensehandel, f.eks.
etter en rask tur over grensen til Sverige. Øk-
ningen har vært relativt jevn, med unntak av
en liten nedgang i 1991 og at andelen ”alko-
holimportører” var like stor i 1999 som i
2002. Begge disse unntakene harmonerer
godt med endringene i flytrafikken i samme
perioder, og kan forklares dels ved generelle
økonomiske konjunkturendringer og dels ved
spesielle historiske begivenheter (Gulfkrigen
1991, 11 september 2001). Andelen som har
vært i utlandet uten å ta med alkohol hjem
har vært relativt stabil gjennom hele perioden.

Også i en undersøkelse i 1966 ble det stilt et
spørsmål om turistimporten, men da gjaldt
spørsmålet bare brennevin. 12 prosent av de
spurte svarte da at de hadde tatt med brenne-
vin hjem. Tallet hadde imidlertid neppe blitt
vesentlig høyere hvis det hadde vært alkohol-
import generelt (dvs. også vin og øl) det had-
de vært spurt om.

Tabell 2 viser hvor mange flasker (ev. bok-

ser) av hver sort alkohol (brennevin, hetvin,
bordvin og øl) en gjennomsnittlig ”impor-
tør”3 har tatt med seg hjem i løpet av de siste
12 måneder ved de ulike undersøkelsene. I
undersøkelsene før 1991 ble det ikke spurt
om importen av øl, men den kan antas å ha
vært relativt liten.

Det framgår at den gjennomsnittlige im-
portør ikke har endret sin import av brenne-
vin særlig mye i løpet av de siste 40 år. Tallene
varierer fra knapt 2 til ca. 2,6 flasker. Når det
gjelder importen av bordvin derimot, har det
skjedd en jevn og meget sterk økning, fra ca.
en kvart flaske i 1962, til over 5 flasker i
2002. Antall medbragte flasker hetvin ble mer
enn fordoblet fra 1962 til 1985, men har se-
nere gått noe ned. Privatimporten av øl var
antagelig svært liten fram til 1980-tallet, men
antall flasker/bokser som gjennomsnittsim-
portøren har tatt med er økt betydelig det sis-
te tiåret.

Fra et alkoholpolitisk synspunkt må likevel
den totale mengden alkoholvarer som blir im-
portert være av større interesse enn hvorvidt
den enkelte importør i gjennomsnitt handler
mer eller mindre enn før. Som det framgikk
av tabell 1 er andelen av befolkningen som
har tatt alkohol med fra utlandet økt kraftig,
og dette slår naturligvis ut når det gjelder den
totale privatimporten. Selv om antall flasker
brennevin en gjennomsnittsimportør tok

Tabell 1. Andel av utvalgene som har vært i utlandet i
løpet av de siste 12 måneder og som har tatt med al-
kohol hjem, 1962 – 2002. Prosent.

År Ikke Utenlands, Utenlands,
utenlands ikke importert  importert

alkohol alkohol

1962 85   9   6

1979 62 12 26

1985 50 15 36

1991 54 12 34

1994 45 12 43

1999 37 11 52

2002 33 15 52

Tabell 2. Andel av utvalgene som har importert alko-
hol i løpet av de siste 12 måneder, og gjennomsnittlig
antall flasker brennevin, vin og øl (ev. i bokser) de had-
de tatt med seg tilbake til Norge.

År % Brennevin Hetvin Bordvin Øl
importører

1962   6 2,49 0,62 0,26 -

1979 26 1,94 1,36 0,45 -

1985 36 1,98 1,50 0,92 -

1991 34 2,07 1,39 1,46 2,73

1994 43 2,26 1,30 2,17 4,27

1999 52 2,00 1,02 2,33 5,08

2002 52 2,60 1,11 5,11 8,74
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med hjem i 1962 var nesten det samme som i
2002, ser vi av tabell 3 at det gjennomsnittlige
antall flasker som ble tatt med til Norge pr.
person er over 8 ganger høyere i 2002 enn i
1962. Når det gjelder hetvin økte gjennom-
snittsimporten kraftig fram til 1985, men sy-
nes siden å ha holdt seg noenlunde konstant.
Også importen av bordvin har økt enormt,
fra nesten ingenting i 1962 til ca. 2,7 flasker
pr. voksne innbygger i 2002. Importen av øl
er nesten femdoblet siden 1991.

Av tabell 3 går det også fram at det nå im-
porteres langt flere flasker vin enn brennevin
til landet av privatpersoner. Både skadevirk-
ningene og avgiftstapet til staten er imidlertid
mer knyttet til alkoholinnholdet enn til vare-
mengden av de ulike drikkesortene. Vi skal
derfor gi noen anslag for privatimporten målt
i cl. ren alkohol pr. innbygger 15 år og over,
basert på visse antagelser om gjennomsnittlig
flaskestørrelse og alkoholinnhold i de ulike
produktene4. De beregnede importerte kvanta
er vist i tabell 4.

Det framgår av tabell 4 at den totale private
innførselen, regnet i ren alkohol, er ca. 13-do-
blet siden 1962. Den utgjorde i 2002 ca. 90 cl
ren alkohol. Den dominerende delen av pri-
vatimporten regnet i ren alkohol har i alle år
vært i form av brennevin. Vinimporten (het-
vin og bordvin samlet) har imidlertid økt så
mye at den i 2002 utgjorde omkring to trede-
ler av brennevinsimporten regnet i ren alko-

hol. Ølimporten har også økt og synes i 2002
å ha utgjort ca. 10 prosent av den totale pri-
vatimporten av alkohol.

Hvor mye den private importen utgjør av
det totale alkoholkonsumet er vanskelig å be-
regne siden vi har nokså usikre anslag for de
andre delene av det uregistrerte konsumet. Vi
kan imidlertid sammenligne med det som blir
offisielt solgt av de ulike alkoholproduktene
gjennom normale distribusjonskanaler innen-
lands. Dette er meget pålitelige tall og gir en
god bakgrunn for å vurdere størrelsen på pri-
vatimporten.

Av tabell 5 ser vi at privatimporten utgjorde
en ubetydelig andel av det registrerte konsu-
met i 1962. Siden har denne andelen steget
nokså sterkt, særlig når det gjelder brennevin.
Ut fra disse beregningene synes privatimpor-
ten av brennevin i 2002 å ha utgjort 43 pro-
sent av det som ble solgt gjennom landets
monopolbutikker. Den sterke relative øknin-
gen skyldes både at importen har økt og at det
registrerte salget av brennevin er mer enn
halvert siden 1980. I tillegg til privatimporten
kommer hjemmebrenning og smugling som
også bidrar vesentlig til det totale uregistrerte
alkoholkonsumet i Norge. Det samlede ure-
gistrerte forbruket av brennevin og sprit ble i
1999 anslått til å utgjøre omtrent like mye
som det offisielt registrerte salget (Horverak
et al. 2001).

Som vist ovenfor (tabell 4) har privatimpor-

Tabell 3. Gjennomsnittlig antall flasker av brennevin,
vin og øl som ble tatt inn i Norge, per person i de to-
tale utvalgene.

År Brennevin Hetvin Bordvin Øl

1962 0,16 0,04 0,02 -
1979 0,49 0,35 0,11 -

1985 0,70 0,53 0,32 -

1991 0,71 0,48 0,50 0,94
1994 0,97 0,56 0,93 1,84

1999 1,04 0,53 1,21 2,64

2002 1,34 0,58 2,65 4,53

Tabell 4. Gjennomsnittlig kvantum (centiliter) ren al-
kohol i brennevin, vin og øl som er tatt med inn i Nor-
ge i løpet av de siste 12 måneder per person i totalut-
valgene i de respektive undersøkelser.

År Brennevin Hetvin Bordvin Øl     Alkohol

1962   5,8 0,6    0,2 -        6,6+øl
1979 17,6 5,6    1,0 -      24,2+øl
1985 25,2 8,6    2,8 -      36,6+øl
1991 25,6 7,8    4,4 1,9      39,6
1994 34,9 9,1    8,2 3,7      55,9
1999 37,4 8,6  10,6 5,3      61,9
2002 48,2 9,4  23,3 9,1      90,0
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ten av vin økt sterkt, men det har også det
innenlandske salget, og derfor er ikke øknin-
gen i den relative andelen like sterk som for
brennevin. Også stagnasjonen i privatimpor-
ten av hetvin har bidratt til at vinimporten
bare tilsvarer ca. 19 prosent av det registrerte
vinsalget i 2002. Når det gjelder vin regner vi
ikke med at det foregår særlig smugling i pro-
fesjonell skala. Derimot er det en god del
hjemmeproduksjon (som er lovlig), men like-
vel representerer det uregistrerte vinkonsumet
på langt nær så stor andel av det totale vin-
konsumet som når det gjelder brennevin.

Selv om privatimporten av øl har økt utgjør
den fremdeles en relativt ubetydelig andel av
ølkonsumet i Norge. Vi regner heller ikke
med noen særlig smugling av øl, og hjemme-
produksjonen er også minimal, slik at det to-
talt er nokså lite uregistrert konsum av øl.

Den samlede privatimporten tilsvarte etter
disse beregningene nesten 16 prosent av det
registrerte alkoholforbruket i Norge i 2002.
Ser vi bare på vin og brennevin tilsvarte pri-
vatimporten ca. 29 prosent av det registrerte
salget i 2002.

Vi nevnte ovenfor at når det gjelder privat-
importen har vi ikke skilt mellom lovlig og
ulovlig import, dvs. det man har tatt med i
henhold til kvotebestemmelsene og det man
eventuelt har tatt med utover kvotene. I de tre
siste undersøkelsene er det imidlertid stilt

spørsmål om det hadde hendt at informante-
ne hadde tatt med brennevin utover den lovli-
ge tollfrie kvoten (dvs. 1 liter). Det ble spurt
om de hadde gjort dette ”flere ganger”, ”en
gang eller to” eller aldri, i løpet av de siste 12
måneder. Tabell 6 viser at det i 1994 var 9
prosent som svarte at de hadde tatt med mer
enn den lovlige kvoten av brennevin. Av disse
var det 2 prosent som hadde gjort det flere
ganger, og 7 prosent som hadde gjort det en
gang eller to. I 2002 var andelen ”småsmugle-
re” økt til 13 prosent, hvorav 5 prosent hadde
gjort det flere ganger. Av de som hadde tatt
med alkohol hjem fra utlandet (dvs. 43 pro-
sent i 1994, 52 prosent i 1999 og 2002) had-
de ca. en fjerdedel på minst en reise i 2002
tatt med mer enn en liter brennevin uten å
betale toll. I 1994 og 1999 var andelen ca. en
femtedel.

Av tabell 7 framgår det at de som hadde tatt
med for mye brennevin i gjennomsnitt rap-
porterte å ha tatt med mellom 2,1 og 2,3 flas-
ker over kvoten i løpet av de siste 12 måneder
ved de tre undersøkelsene, og med den gjen-
nomsnittlige flaskestørrelsen som er brukt i
beregningene ovenfor utgjør dette ca. 2 liter
brennevin. I gjennomsnitt for hele utvalget
utgjorde den ulovlige importen ca. 0,2 flasker
både i 1994 og 1999, og knapt 0,3 flasker i
2002. De som hadde gjort dette flere ganger
hadde gjennomsnittlig tatt med drøyt 4,5
flasker for mye i 1994, mens gjennomsnittet
hadde sunket til knapt 3,5 flasker i 2002,
samtidig som denne gruppen altså er mer enn

Tabell 5. Størrelsen på privatimporten av alkohol i
relasjon til det registrerte innenlandske salget. Pro-
sent.

År Brennevin Vin Øl Alkohol

1962   3,3   3,3 -   1,8
1979   7,5 10,3 -   4,3

1985 14,2 13,9 -   7,0

1991 22,8 13,1 0,7   8,1
1994 34,9 17,4 1,3 11,8

1999 35,7 12,9 1,9 11,4

2002* 43,4 19,4 3,1 15,6

*Anslag basert på foreløpige tall fra Vinmonopolet og
bryggeriene

Tabell 6. Andel av utvalget i 1994, 1999 og 2002 som,
i løpet av de siste 12 måneder, har tatt med mer enn
den lovlige kvoten brennevin.

Importert mer Prosent av utvalget
enn lovlig kvote 1994 1999 2002

Flere ganger 2 3 5
En el. to ganger 7 7 8

Tatt med for mye 9 10 13
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fordoblet (tab. 6). Dette utgjorde over halv-
parten (56 prosent) av all privatimporten i
denne (lille) gruppen både i 1994 og 1999, og
litt under halvparten (48 prosent) i 2002.
Blant alle som hadde importert brennevin
ulovlig på denne måten utgjorde den ulovlige
delen nesten halvparten (48-49 prosent) av alt
brennevin de hadde tatt med hjem fra reiser
både i 1994, 1999 og 2002. I alt utgjorde den
ulovlige delen av privatimporten av brenne-
vin i overkant av 20 prosent ved alle de tre
undersøkelsene, ifølge disse beregningene.

Grensehandel

Spørsmål om grensehandelen fra Sverige ble
første gang stilt i en intervjuundersøkelse i
mars 1956. Da hadde dette en spesiell interes-
se fordi rasjoneringsordningen (motboksyste-
met) i Sverige var opphevet fra 1 oktober
1955. Før denne dato var grensehandel av al-
kohol nærmest umulig5. Resultatene fra un-
dersøkelsen tyder på at i løpet av det knapt
halve året etter at motboken ble opphevet
hadde ca. 9 prosent av nordmenn over 18 år
vært i Sverige en eller flere ganger, men bare to
prosent hadde tatt med vin eller brennevin
hjem. Det importerte kvantum tilsvarte bare
ca. 0,5 cl ren alkohol i form av brennevin og
under 0,1 cl i form av vin pr. voksen nord-
mann. Like etter opphevelsen av motboksys-
temet ble prisene økt relativt sterkt i Sverige,

og grensehandel med alkohol var sannsynlig-
vis av meget beskjedent omfang i lang tid et-
terpå.

I begynnelsen av 1980-årene fikk man en
periode da en kombinasjon av flere faktorer
gjorde at grensehandelen tok seg kraftig opp.
For det første hadde realprisene på vin og
brennevin steget meget sterkt i Norge i 1981,
hhv. 10,5 prosent for brennevin og 13,7 pro-
sent for vin (Brun-Gulbrandsen 1987). For
det andre ble den norske kronen betydelig
styrket i forhold til den svenske som ble deva-
luert, først med 10 prosent i 1981 og deretter
med 16 prosent i 1982 (se fig. 2). For det
tredje fikk man på høsten 1982 en streik på
Vinmonopolet, noe som etter hvert gjorde
vin og brennevin til mangelvare i Norge. Det
er anslått at grensehandelen fra Sverige i årene
1982 til 1984 utgjorde ca. 600 000 liter ren
alkohol, eller et årlig gjennomsnitt på ca. 6 cl
ren alkohol pr. voksen person i Norge (ibid.).
Media gjorde svært mye ut av situasjonen
også den gang. I årene som fulgte ble prisnivå-
et jevnet noe ut mellom de to nabolandene,
og grensehandelen avtok igjen, bortsett fra at
to nye streiker ved Vinmonopolet førte til
kortvarige oppblomstringer sommeren og
høsten 1986.

Tabell 7. Gjennomsnittlig antall flasker brennevin som
ble tatt med ulovlig (ut over kvoten) i løpet av de siste
12 måneder, og andelen dette utgjør av den totale pri-
vate importen, innen ulike grupper av utvalgene i 1994,
1999 og 2002.

Importert mer Gjennomsnittlig   Flasker for mye
enn lovlig antall flasker   i % av total
kvote for mye   privat import

1994 1999 2002 1994 1999 2002

Flere ganger 4,56 4,15 3,44 56 56 48
En el, to ganger 1,41 1,24 1,53 44 40 48
Tatt med for mye 2,06 2,21 2,28 49 49 48
Hele utvalget 0,19 0,23 0,29 20 22 22

Figur 2.  Kursen på svenske kroner mot norske,
1980–2002.
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I den rekken med undersøkelser som startet
i 1962 ble det ikke spurt spesifikt om grense-
handelen før i 1994. Spørsmålene ble gjentatt
i 1999 og i omnibusundersøkelsen i 2002.
Grunnen til den økte interessen for grense-
handelen er at den åpenbart økte i begynnel-
sen av 1990-tallet, særlig etter en devaluering
på 15 prosent av den svenske valutaen, og en
endring i avgiftssystemet, som begge deler
skjedde i 1992. Endringen i avgiftssystemet
gjorde dyrere merker billigere. Også i forbin-
delse med avstemningene i de nordiske lande-
ne om medlemskap i EU ble grensehandel et
aktuelt tema, og de endringene som har
skjedd siden, med nye importkvoter og av-
giftsreduksjoner i våre naboland, har ikke
gjort interessen mindre. De siste årene har det
også vært åpenbart fra ulike rapporter fra tra-
fikkpolitiet, fra enkelte organisasjoner og fra
de svenske Systembolag-butikkene langs
grensen, at grensehandelen har økt.

Grensen mot Sverige er 1 752 km lang.
Nord for denne grensen har Norge også lan-
degrense mot Finland (727 km) og Russland
(196 km). Dessuten må Danmark regnes som
et naboland til tross for at grensen mellom
landene går ute til havs. Det er i undersøkelse-
ne siden 1994 stilt spørsmål om informante-
ne har handlet alkohol i vanlige butikker i
disse landene og tatt den med til Norge. Det
ble presisert at tax-free handel ikke skulle reg-
nes med. I tillegg ble det spurt om tilsvarende
import fra andre EU-land enn Sverige, Fin-
land og Danmark.

Av tabell 8 går det fram at blant våre nabo-
land er det Sverige som er det mest populære
land for grensehandel av alkohol. Ca. 8 pro-
sent av befolkningen over 15 år hadde handlet
alkohol i Sverige i 1994, mens dette hadde
økt til ca. 23 prosent i 2002. Økningen har
vært særlig sterk de tre siste årene. At Sverige
er mest populært som grensehandelsland er ri-
melig siden de mest folkerike delene av Norge
ligger innen ca. 1,5 times bilkjøring fra gren-
sen. Blant de som bor i disse delene av landet

(Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark) er det,
både i 1994, 1999 og 2002, omtrent dobbelt
så stor andel som i Norge totalt som hadde
kjøpt alkohol fra Sverige.

Andelen som har handlet i vanlige butikker
i Finland og Russland er på landsbasis ubety-
delig, selv om den lokalt i de nordligste lands-
delene kan være av en viss betydning. Ande-
len som har handlet alkohol i Danmark er
derimot relativt stor. Det går mange ferjer
over til Danmark fra Sør-Norge, og prisene er
enda lavere i Danmark enn i Sverige, slik at
resultatet ikke virker urimelig. Det er også en
høy andel som angir at de har kjøpt alkohol i
vanlige butikker i andre EU-land.

Det er imidlertid grensehandelen fra Sveri-
ge som får mest oppmerksomhet i media, og
høyst sannsynlig er det den som representerer
det største kvantum alkohol. Det kan vi imid-
lertid ikke dokumentere fordi spørsmål om
importert kvantum bare er stilt til dem som
har handlet i Sverige. Det gjennomsnittlige
antall flasker disse har angitt at de har tatt
med seg til Norge er vist i tabell 9.

Ut fra disse tallene ser det ut til at mengden
den gjennomsnittlige grensehandleren har
tatt med fra Sverige har endret seg en del. De
handlende har gjennomgående økt sin import
både av vin og øl betraktelig siden 1994. Også
den gjennomsnittlige mengden brennevin
grensehandleren har tatt med seg er økt, men
ikke så sterkt. Mengden hetvin har gått ned
siden 1994, selv om den økte litt fra 1999 til
2002.

Mer interessant enn den enkelte importørs
handlevaner i Sverige er det likevel å se på den

Tabell 8. Prosentvis andel av utvalgene som i løpet av
de siste 12 måneder hadde tatt med alkohol til Norge,
kjøpt i vanlige alkoholbutikker (ikke tax-free) i ulike
land.

Sverige Finland Russland Danmark Annet EU

1994   7,8 0,6 0,4 7,2 12,8

1999 10,1 1,3 0,5 7,4 16,9

2002 23,4 0,7 0,8 11,5 18,1
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totale grensehandelen av alkohol fra Sverige.
Tabell 10 viser de estimerte gjennomsnittlige
kvanta per person i hele utvalget som ble im-
portert av de ulike alkoholsortene, regnet i
centiliter ren alkohol, i 1994, 1999 og 2002.
Beregningene er basert på de forutsetningene
som er angitt i note 4.

Som tabellen viser er den totale grensehan-
delen med alkohol i 1994 anslått til 6,2 cl ren
alkohol pr. voksen innbygger. Dette er på linje
med det Brun-Gulbrandsen beregnet for åre-
ne 1982–84. Fra 1994 har det vært økning i
grensehandelen fra Sverige for alle sorter alko-
hol, med unntak av en liten nedgang for het-
vin fra 1994 til 1999. Økningen er relativt
sett moderat, både når det gjelder brennevin
og alkohol totalt, fram til 1999. Siden da sy-
nes importen av alle typer alkohol nærmest å
ha eksplodert. Det dreier seg om mer enn en
tredobling for brennevin og hetvin, og nesten
en femdobling for bordvin. Totalt viser disse
beregningene en økning i grensehandelen fra
Sverige med 275 prosent fra 1999 til 2002,
regnet i ren alkohol.

Sammenligner man tallene i tabell 10 med
tallene i tabell 4 kan man få et anslag på hvor
stor andel grensehandelen med Sverige ut-
gjorde av den totale privatimporten i disse
årene. De beregnede prosentvise andelene er
vist i tabell 11.

Som tabellen viser utgjorde grensehandelen
fra Sverige bare rundt 10 prosent av den totale
privatimporten når det gjelder brennevin og
hetvin i 1994, bordvin utgjorde 17 prosent og
øl 12 prosent. Totalt, regnet i ren alkohol, ut-
gjorde grensehandelen fra Sverige 11 prosent
av den totale privatimporten (inkl. tax-free-
salget) av alkohol i 1994. Dette steg kraftig,
særlig mellom 1999 og 2002, da over en tre-
del av all privat import av alkohol var grense-
handel fra Sverige, ifølge disse beregningene.
Innkjøpene av bordvin fra Sverige utgjorde i
2002 over halvparten av all privat importert
bordvin, og for de andre sortene lå andelen
mellom ca. en fjerdedel og en tredjedel.

På tilsvarende måte som i tabell 5 kan vi
også beregne hvor stor grensehandelen fra
Sverige er i forhold til det registrerte innen-
landske salget. Disse beregningene er vist i ta-
bell 12.

Tabell 9. Gjennomsnittlig antall flasker (ev. bokser) de
som har vært i Sverige og handlet alkohol (ikke tax-
free) har tatt med seg til Norge, i 1994, 1999 og 2002.

Brennevin Hetvin Bordvin Øl

1994 1,47 0,87 2,17 2,88

1999 1,32 0,52 3,23 5,96

2002 1,93 0,69 6,79 6,34

Tabell 10. Gjennomsnittlig kvantum brennevin, vin og
øl, regnet i cl ren alkohol, som er tatt med til Norge
fra Sverige (ikke tax-free), per person i utvalgene i
1994, 1999 og 2002.

Brennevin Hetvin Bordvin Øl Alkohol

1994  3,5  0,9  1,4 0,4  6,2
1999 3,9 0,7 2,6 1,2 8,5
2002 13,5 2,2 13,1 3,0 31,7

% endring
1994–1999 14 -24 88 168 36
1999–2002   242  209   395 151   275

Tabell 11. Grensehandelen av alkohol fra Sverige i
prosent av den totale private importen av alkohol til
Norge (inkl. tax-free), i 1994, 1999 og 2002.

Brennevin Hetvin Bordvin Øl Alkohol

1994 9,9 10,1 17,2 12,0 11,2

1999  10,5 8,1 24,9 22,3 13,7

2002  28,0   23,0 56,3 32,7 35,3

Tabell 12. Den relative størrelsen (prosent) av gren-
sehandelen fra Sverige i forhold til det registrerte inn-
enlandske salget av de ulike typer alkoholvarer.

Brennevin Vin Øl Alkohol

1994   3,5 2,4 0,2 1,3

1999 3,8 2,2 0,4 1,6

2002*   12,2 9,0 1,0 5,5
* Anslag basert på foreløpige tall fra Vinmonopolet og
bryggeriene
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Etter disse beregningene tilsvarte grense-
handelen fra Sverige med brennevin nesten 4
prosent, og grensehandelen med vin drøyt 2
prosent av det offisielt registrerte salget både i
1994 og 1999. I 2002 tilsvarte grensehande-
len fra Sverige 12 prosent av det registrerte
brennevinssalget og 9 prosent av det registrer-
te vinsalget. Grensehandelen med øl fra Sveri-
ge har også økt sterkt relativt sett, men tilsvar-
te likevel bare 1 prosent av det registrerte
innenlandske salget i 2002. Det framgår at
den totale grensehandelen med Sverige regnet
i ren alkohol synes å ha tilsvart under 2 pro-
sent av det offisielt registrerte alkoholsalget i
Norge i 1994 og 1999, men at dette har økt
til 5,5 prosent i 2002. Regnet i prosent av det
totale alkoholkonsumet, inkludert det uregis-
trerte, vil disse prosentandelene bli noe min-
dre, særlig når det gjelder brennevin.

Sammendrag og diskusjon

På 1950- og 60-tallet var trafikken over lande-
grensene, og dermed også mulighetene til å
importere alkohol, relativt beskjeden. Med
masseturismen økte de reisendes import av al-
kohol, og i løpet av de siste ca. 40 år synes
importen til Norge, ut fra beregningene oven-
for, å ha blitt omtrent 13-doblet. Den tilsvarte
i 2002 ca. 16 prosent av det offisielt registrerte
innenlandske salget.

For brennevin synes privatimporten å til-
svare ca. 43 prosent av det registrerte konsu-
met i 2002. Antar vi at det uregistrerte bren-
nevinskonsumet er omtrent like stort som det
registrerte, slik beregninger tyder på (Hor-
verak et al. 2001), utgjorde privatimporten av
brennevin drøyt en femtedel av alt brennevin
som konsumeres i Norge. De svar som er gitt
tyder på at drøyt 20 prosent av det importerte
brennevinskvantum er tatt inn illegalt, i be-
tydningen at man har tatt med mer enn kvo-
ten tillater. De som har gjort dette har i gjen-
nomsnitt tatt med ca. 2 liter brennevin for

mye, noe som utgjør omtrent halvparten av
alt brennevinet de har tatt med hjem fra ut-
landet.

Det er stadig flere som tar med alkohol
kjøpt i vanlige butikker (ikke tax-free) når de
kommer fra utlandet. Slik grensehandel skjer i
stigende grad særlig fra Sverige, men også fra
Danmark og andre EU-land. Grensehandelen
fra Finland og Russland synes på landsbasis å
være ubetydelig, men enkelte steder langs
grensen i nord kan likevel omfanget være av
en viss betydning.

Grensehandel med alkohol fra Sverige var i
praksis nærmest umulig under det såkalte
Bratt-systemet (motboksystemet) som varte
fram til 1. oktober 1955. En undersøkelse i
1956 viste at denne handelen var beskjeden,
og den forble beskjeden i lang tid. Først i be-
gynnelsen av 1980-årene gjorde prisutviklin-
gen og et par devalueringer av den svenske va-
lutaen at alkoholinnkjøp i Sverige ble attrak-
tivt, og nordmenns grensehandel økte i en pe-
riode.

På 1990-tallet har prisforskjellen mellom
Sverige og Norge igjen stort sett økt, særlig et-
ter en ny devaluering av den svenske kronen i
1992. Dette har ført til økende grensehandel,
både med alkohol og andre varer. Regnet i ren
alkohol tyder beregningene på at grensehan-
delen økte med anslagsvis 36 prosent fra 1994
til 1999, da den kom opp i ca. 8,5 cl ren alko-
hol pr. voksen nordmann (dvs. 15 år eller
mer).

Det ble i 1999 publisert en undersøkelse
om utviklingen av grensehandelen med alko-
hol fra Sverige på 1990-tallet (Lund, Trolldal
& Ugland 1999). Den var ikke basert på sur-
vey-data, men på data om salget av alkohol fra
monopolbutikkene i ulike regioner i Norge
og Sverige. Disse regionene var valgt slik at
noen lå nær grensen og kunne forutsettes å ha
stor grad av grensehandel som ville være svært
følsom for prisforskjellen mellom landene,
mens andre (basisregionene) lå langt unna
grensen og kunne antas å være så å si upåvir-
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ket av forskjellen i pris. Ved å sammenligne
salgsutviklingen i grenseregionene med salgs-
utviklingen i basisregionene på begge sider av
grensen fikk man anslått endringen i grense-
handelen. Ved å gjøre noen flere antagelser
kunne man også gi et (relativt usikkert) esti-
mat for det absolutte omfanget av grensehan-
delen.

Endringene i grensehandelen ble i denne
rapporten anslått for tre perioder på 1990-tal-
let, nemlig 1991–93, 1993–94 og 1996–97.
Resultatene tyder på at økningen var sterkest i
1991–93, da også prisdifferansen mellom
norske og svenske priser økte mest. Grense-
handelen synes imidlertid også å ha økt i peri-
oden 1993-94 selv om prisforskjellen ble
mindre i denne perioden. I rapporten anslås
den totale grensehandelen fra Sverige til å
være drøyt 400 000 liter ren alkohol i 1997,
noe som utgjør ca. 11 cl per voksen nord-
mann. Dette anslaget ligger noe høyere enn
anslagene i denne artikkelen både for 1994 og
1999 (tabell 10). Dette kan skyldes underrap-
portering, men det kan også bero på at esti-
matet i rapporten er usikkert.

Endringene i løpet av 1990-årene blir imid-
lertid små i forhold til det som synes å ha
skjedd siden. Resultatene i denne artikkelen
tyder på en meget sterk økning i grensehande-
len fra Sverige mellom 1999 og 2002. Impor-
ten av brennevin og hetvin ble da mer enn tre-
doblet og importen av bordvin nesten femdo-
blet. Regnet i ren alkohol tyder våre data på at
grensehandelen fra Sverige økte med 275 pro-
sent i denne perioden.

Selv om mange sammenfallende faktorer
(prisutviklingen i de to land, kursutviklingen
for norske kroner, slutt på lørdagsstengte Sys-
tembolag-butikker, voldsom mediaomtale,
etc.) kan bidra til å forklare at det har blitt en
sterk økning, synes likevel resultatene såpass
dramatiske at det ville vært en fordel å få veri-
fisert dem ved hjelp av andre typer data. Vi
har innhentet salgsdata fra Systembolaget
som viser at mens salget (regnet i liter ren al-

kohol) i hele Sverige økte med 17 prosent fra
1999 til 2002, økte salget i 25 grensekommu-
ner med 62 prosent. Dette tyder på at salget
til nordmenn har økt betydelig i perioden. I
mange av disse grensekommunene utgjør
imidlertid salget til nordmenn bare en liten
del av totalsalget. Selv en ekstrem økning i
nordmenns grensehandel vil derfor merkes
lite på totalsalget i slike kommuner.

I Strömstad, som åpenbart er den viktigste
grensehandelsbyen, og der en meget stor del
av salget fra Systembolagets butikk (og mange
andre butikker) går til nordmenn, økte salget
med 175 prosent fra 1999 til 2002. Antar vi
da at nordmenn faktisk har økt sine innkjøp
av alkohol i Sverige med 275 prosent, slik
våre data tyder på, og at svenskene i Ström-
stad-området har økt sine innkjøp omtrent
like mye som svenskene generelt (17 prosent),
kan vi beregne at nordmenn må ha stått for
ca. 84 prosent av alkoholinnkjøpene i Ström-
stad i 2002, og ca. 62 prosent i 1999. Disse
anslagene ble klart verifisert av salgssjefen ved
Systembolagets butikk i Strömstad6.

Centrum för socialvetenskaplig alkohol-
och drogforskning ved Stockholms universi-
tet (SoRAD) har publisert estimater for nord-
menns grensehandel i Sverige fra juni år 2000
og framover (Leifman 2002). Estimatene er
basert på salgsdata fra Systembolaget og bru-
ker en tilsvarende metode som i den norske
rapporten nevnt ovenfor. Omregnet til gjen-
nomsnitt per innbygger i Norge 15 år og eldre
blir tallet for år 2002 ca. 30 cl ren alkohol. Fra
Systembolaget7 har vi fått oppgitt et tilsvaren-
de estimat for salget til nordmenn i 1999.
Dette salget utgjør 8,8 cl ren alkohol per inn-
bygger i Norge 15 år og eldre. Begge disse an-
slagene stemmer meget bra med estimatene i
denne artikkelen (se tabell 10).

Både verifikasjonen fra butikken i Ström-
stad og estimatene fra SoRAD og Systembola-
get må sies å understøtte våre anslag både for
det absolutte omfanget av grensehandelen og
for veksten i denne mellom 1999 og 2002.
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Dette kan også tyde på at underrapportering
av privat import av alkohol ved survey-under-
søkelser ikke nødvendigvis utgjør en vesentlig
feilkilde.

Ifølge våre beregninger tilsvarte grensehan-
delen fra Sverige 5,5 prosent av den registrerte
alkoholomsetningen i Norge i 2002, og den
totale privatimporten fra utlandet (både tax-
free og grensehandel) tilsvarte ca. 16 prosent.
Økningen i den totale privatimporten siden
1999 skyldes i all hovedsak økningen i grense-
handelen fra Sverige. Trekker man fra grense-
handelen fra Sverige har den resterende pri-
vatimporten bare økt med 9 prosent fra 1999
til 2002, ifølge våre beregninger.

Hvorvidt omfanget av grensehandel og pri-
vatimport av alkohol skal betegnes som stort
er selvfølgelig en vurderingssak, men at øknin-
gen i grensehandelen fra Sverige siden 1999
må kunne betegnes som dramatisk kan det
neppe være noen uenighet om. Det er liten
tvil om at dette setter høyprispolitikken, som
er en av de tradisjonelle pilarene for norsk al-
koholpolitikk, under press. Fra 2004 skal de
nordiske EU-land åpne sine grenser så å si
fullt ut for billig alkohol fra andre EU-land,
og presset på prisene i Sverige, Finland og
Danmark blir enda sterkere. I Sverige vurde-
res nye avgiftskutt og i Danmark er det allere-
de vedtatt en reduksjon av brennevinsavgiften
på 44 prosent fra 1 oktober 2003. Ytterligere
prisreduksjoner i våre naboland vil måtte gi
konsekvenser også i Norge, enten ved at gren-
sehandelen øker, eller ved at avgiftene må sen-
kes. Å finne en balanse mellom avgiftsnivå og
grensehandel, som gjør at omfanget av gren-
sehandelen holdes på et akseptabelt nivå, blir
en vanskelig politisk oppgave. Data av den art
som er presentert her vil forhåpentlig kunne
bidra til å finne en slik balanse.

NOTER

1.  I et direktiv fra 1992 om harmonisering av
punktavgiftsstrukturen for alkohol og alkoholhol-
dige drikkevarer, trakk EU-kommisjonen opp ret-
ningslinjer for hvordan en skulle dele de ulike al-
koholholdige drikkene inn i ulike typer (Rådets
direktiv 92/83/EØS). Produktene ble delt i fire
grupper: øl, vin, mellomklasseprodukter og sprit-
drikker. Definisjonene er ganske kompliserte, men
følger i all hovedsak tolltariffen (Horverak &
Österberg 2002). I Norge brukes ikke betegnelsen
mellomklasseprodukter. I importreglene skilles det
bare mellom drikk med alkoholinnhold over 22 til
og med 60 volumprosent (brennevin) og drikk
med alkoholinnhold over 2,5 til og med 22 volum-
prosent. Det kan importeres 1 liter fra hver grup-
pe, eller 2 liter i alkoholsvakeste gruppe. I tillegg
kan det importeres 2 liter øl med alkoholstyrke
over 2,5 prosent, eller annen drikk med alkohol-
styrke over 2,5 til og med 4,75 volumprosent. I
dagligtale sies det gjerne: 1 liter brennevin, 1 liter
vin (2 liter hvis man ikke tar med brennevin) og 2
liter øl. I tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten
kan man innføre inntil 4 liter alkoholholdig drikk
med styrke opp til 60 volumprosent, og 10 liter øl
med styrke opp til 4,75 volumprosent, ved foren-
klet fortolling

2.  Fra 1.1.1998 kunne finnene importere 1 liter
brennevin og 3 liter mellomprodukter, tidligere var
dette alternativer. Fra 1.7.2000 ble ølkvoten økt til
24 liter, fra 1.1.2001 til 32 liter og fra 1.1.2003 til
64 liter. Kvotene vil da være: 1 liter brennevin, 3
liter mellomprodukter, 5 liter bordvin og 64 liter
øl.

Kvotene i Sverige ble fra 1.7.2000: 1 liter bren-
nevin, 3 liter mellomprodukter, 20 liter vin og 24
liter øl. Fra 1.1.2001 økte vinkvoten til 26 liter og
ølkvoten til 32 liter. Brennevinskvoten økte til 2
liter fra 1.1.2002. Fra 1.1.2003 er kvotene: 5 liter
brennevin, 6 liter mellomprodukter, 52 liter bord-
vin og 64 liter øl.

3. Med ”importør” menes her en som har tatt
med en eller annen type alkohol (dvs. øl, vin eller
brennevin) inn i Norge. Tallene i tabellen for f.eks.
brennevin er altså ikke gjennomsnitt for dem som
har importert brennevin, men for dem som har
importert en eller annen type alkohol. Gjennom-
snittstallene for hver type alkohol er mao. i hvert
enkelt år basert på like mange personer (importø-
rene).

4.  Inntil 1.12.1982 var den lovlige brennevins-
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kvoten 0,75 liter, men i praksis hadde en litersflas-
ke fått passere også tidligere. Vi kan derfor si at
kvotene i praksis har vært uendret gjennom hele
perioden. Dette skulle altså ikke ha hatt noe særlig
å si for den gjennomsnittlige flaskestørrelsen i pri-
vatimporten. I tax-free-butikkene synes helflaske-
ne av brennevin i hovedsak å inneholde 1 liter, og
vi vil derfor regne at tax-free importen av brenne-
vin stort sett skjer i slike enheter. Det samme synes
å være tilfelle for hetvin. Bordvin synes langt oftere
å selges i flasker som tar 0,75 liter, selv om liters-
flasker ikke er uvanlig. Salgsenhetene i de fleste
land er imidlertid normalt flasker som tar 0,70 el-
ler 0,75 liter. For grensehandelen må vi derfor reg-
ne med at det stort sett er slike flaskestørrelser in-
formantene melder om, selv om litersflasker også
kan forekomme her. Privatimporten generelt vil da
bestå av en blanding av ulike flaskestørrelser, og å
finne det korrekte veide gjennomsnitt av disse er
vanskelig. Det kan også ha endret seg noe over tid.
Vi vil her anta at den gjennomsnittlige flaskestør-
relsen i privatimporten (tax-free pluss grensehan-
del) er 0,9 liter for brennevin og hetvin, og 0,8 for
bordvin. For grensehandelen vil vi regne et snitt på
0,75 liter for både brennevin, hetvin og bordvin.
Også for øl er problemet at innholdet i en flaske/
boks kan variere, vanligvis inneholder disse 0,33
eller 0,5 liter. Vi vil her regne et snitt på 0,4 liter.
Dette antar vi gjelder både for tax-free-importen
og grensehandelen. Det gjennomsnittlige alkohol-
innholdet i de ulike produkttypene vil vi anta er 40
% for brennevin, 18 % for hetvin, 11 % for bord-
vin og 5 % for øl.

5. Under motboksystemet (Bratt-systemet) var
det i prinsippet mulig, men i praksis svært vanske-
lig for nordmenn og andre utlendinger å handle
alkohol i Sverige. Man måtte søke om å få en mid-
lertidig motbok fra Systembolagets hovedkontor i
Stockholm, noe man kunne få etter nærmere re-
gler, som bl.a. gjaldt besøkstiden i Sverige. Grense-
handel, slik den foregår i dag, var derfor umulig.

6. I januar 2003 ringte vi opp salgsjefen ved Sys-
tembolaget i Strömstad og spurte hvor stor andel
av alkoholsalget han mente nordmenn sto for i
2002. Spontant svarte han ca. 90 prosent, og be-
grunnet det dels med sitt generelle inntrykk og
dels med andelen norske penger (som er tillatt å
bruke i butikken, til rimelig grei vekslingskurs) de
får inn i kassene. Da vi fortalte at vi hadde bereg-
net andelen til 84 prosent, sa han etter en tenke-
pause at dette ikke hørtes urimelig (underforstått:
urimelig lavt) ut når han så salget på årsbasis, og

tok hensyn til at det jo er en viss variasjon i til-
strømmingen av nordmenn gjennom året. Han sa
også at andelen nordmenn var økt betraktelig si-
den 1999 og at vårt anslag på 62 prosent i 1999
heller ikke hørtes urimelig ut.

7. Tall fra Systembolagets statistikksjef Bo
Strömberg.
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Summary
Sturla Nordlund: Border trade and tax-free import
of alcohol to Norway

Due to the high prices of alcoholic beverages in
their home country, Norwegians usually bring alcohol
with them when they return from trips abroad. This can
be either tax-free alcohol bought at airports or on ferries,
or alcohol bought in ordinary shops in foreign countries.
The Norwegians quotas for duty-free import are 1 litre
of spirits, 1 litre of wine (2 litres if no spirits) and 2 litres
of beer. For the Swedes and Finns the quotas have grad-
ually been increased, since they became members of the
EU in 1995, and from 1 January 2004 they can import
nearly unlimited amounts of alcohol for personal use. As
a result the prices have decreased and made it increasing-
ly profitable for Norwegians to buy alcohol in these
countries, especially in Sweden, which is nearest to Nor-
way. In this article the development of the total private
alcohol import by Norwegian travellers, and especially
the border trade from Sweden, is estimated from a series
of survey data spanning the years from 1962 to 2002.

The total private import of alcohol (spirits, wine and
beer) has increased by a factor of 13 during the last 40
years. In 2002 it was estimated at 90 centilitres of pure
alcohol per inhabitant 15 years and older. This corre-
sponds to nearly 16% of the officially recorded domestic
sale of alcohol. During the whole period the predomi-
nant part of private import, in terms of pure alcohol, has
been spirits, but the import of wine has increased even
more, relatively speaking, and corresponded to about
two thirds of the private import of spirits in 2002.

The border trade in alcohol from Sweden has in-
creased strongly since 1994, from about 6 centilitres per
inhabitant 15 years and older to about 32 centilitres in
2002. In 1994 it represented about 11% of the total pri-
vate import by travellers, and in 2002 it represented
more than a third. Compared to recorded total domestic
alcohol sales it represented about 5.5%. The increase
was relatively moderate from 1994 to 1999, but from
1999 to 2002 the total border trade from Sweden, in
terms of pure alcohol, increased by about 275%.

This development has been caused by several concur-
rent factors. Firstly, the prices in Sweden have been re-
duced due to the increased availability of cheaper alco-
hol from Denmark. Secondly, the exchange rate be-
tween the Swedish and Norwegian currencies has been
profitable for Norwegians, especially after year 2000.
Thirdly, the opening hours of the Swedish alcohol mo-
nopoly shops were expanded to include Saturdays start-
ing 1 July 2001, after having been closed on Saturdays
for nearly 20 years. And fourthly, a strong focus in Nor-
wegian media on the price levels in Sweden has probably
also contributed to the strong increase in the border
trade in both alcohol and other goods.

Key words: Alcohol, private import, border trade, sur-
vey data, Norway.

Yhteenveto
Sturla Nordlund: Alkoholin rajakauppa ja veroton
tuonti Norjaan

Koska alkoholijuomat ovat Norjassa kalliita, norjalaiset
tuovat yleensä alkoholia mukanaan ulkomaanmatkoil-
taan. He ostavat alkoholin useimmiten lentokenttien tai
autolauttojen tax-free-myymälöistä tai tavallisista kau-
poista ulkomailla. Norjalaiset voivat tuoda maahansa
verottomana yhden litran väkeviä, 1 litran viiniä (2 lit-
raa, jos väkeviä ei tuoda lainkaan), ja 2 litraa olutta.
Ruotsissa ja Suomessa tuontikiintiöitä on hiljalleen nos-
tettu maiden liityttyä EU:hun vuonna 1995, ja alkaen 1.
tammikuuta 2004 alkoholia voi tuoda omaan käyttöön
lähes rajattomasti. Tämän seurauksena hinnat ovat las-
keneet ja norjalaisten on yhä kannattavampaa ostaa al-
koholia näistä maista, erityisesti lähempänä sijaitsevasta
Ruotsista. Tässä artikkelissa arvioidaan, miten norjalais-
ten matkailijoiden alkoholin yksityistuonti, erityisesti
Ruotsin rajan yli, on kehittynyt. Arviot perustuvat kyse-
lytutkimussarjan tuloksiin.

Alkoholin yksityistuonti Norjaan (väkevät, viini ja
olut) on noussut 13-kertaiseksi viimeisten 40 vuoden ai-
kana. Arvioiden mukaan vuonna 2002 tuotiin 90 sentti-
litraa puhdasta alkoholia jokaista vähintään 15-vuotiasta
asukasta kohti. Tämä vastaa lähes 16 prosenttia alkoho-
lin virallisesti tilastoidusta myynnistä Norjassa. Tutkitta-
vana ajanjaksona väkeviä tuotiin puhtaana alkoholina
mitattuna eniten, mutta viinin tuonti kasvoi suhteessa
enemmän. Viinin tuonti vastasi noin kahta kolmasosaa
yksityisestä tuonnista vuonna 2002.

Ruotsin rajan yli tuodun alkoholin määrä on noussut
merkittävästi vuodesta 1994, kuudesta senttilitrasta jo-
kaista vähintään 15-vuotiasta asukasta kohti noin 32
senttilitraan vuonna 2002. Vuonna 1994 se vastasi noin
11 prosenttia alkoholin yksityistuonnista ja vuonna
2002 yli kolmasosaa. Tilastoidusta kotimaisesta myyn-
nistä se vastasi noin 5,5 prosenttia. Nousu oli maltillista
vuodesta 1994 vuoteen 1999, mutta vuodesta 1999 vuo-
teen 2002 alkoholin kokonaistuonti Ruotsin rajan yli
puhtaana alkoholina mitattuna on kasvanut noin 275
prosenttia.

Tähän kehitykseen on vaikuttanut monta kilpailevaa
tekijää. Ensinnäkin hintoja on Ruotsissa laskettu, koska
halvemman alkoholin saatavuus Tanskasta on kasvanut.
Toiseksi Ruotsin valuutan kurssi on ollut kannattava
norjalaisille erityisesti vuoden 2000 jälkeen. Kolman-
neksi Ruotsin alkoholimonopolin liikkeet ovat 1. heinä-
kuuta 2001 lähtien jälleen olleet lauantaisin auki oltu-
aan viikonloput kiinni lähes 20 vuoden ajan. Neljäs teki-
jä on luultavasti se, että norjalaisessa mediassa on käsitel-
ty paljon Ruotsin alhaisia hintoja, mikä on osaltaan vai-
kuttanut alkoholin ja muiden tuotteiden rajakaupan
voimakkaaseen kasvuun.
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Narkotikasituationen i Finland förändrades
betydligt under 1990-talet. Narkotikabruket
ökade kraftigt, en mängd nya droger kom ut
på marknaden, det blev allt lättare att få tag på
narkotika och utbudet fick en klart mer orga-
niserad karaktär än tidigare. Samtidigt fick
hela narkotikafrågan nya samhälleliga propor-
tioner. Olika negativa fenomen – t.ex. sjuk-
domsfrekvensen, smittsamma sjukdomars ut-
bredning, antalet dödsfall, narkotikabrottslig-
heten – mångdubblades. Utvecklingen tving-
ade olika samhälleliga aktörer att omvärdera
både narkotikaproblemet och de sätt på vilka
det skall bekämpas. Den omvärderingen skul-
le bli grundläggande, jämförbar med bryt-
ningsskedet i slutet av 1960-talet. (Hakkarai-
nen & Tigerstedt 2002).

Det växande narkotikabruket i slutet av
1960- och början av 1970-talet och narkoti-
kapolitikens utformning vid samma tid har
varit föremål för relativt riklig forskning, och
vi har därför en klar bild av denna brytning
och dess betydelse i en vidare samhällelig
kontext. Med 1990-talet förhåller det sig an-
norlunda. Vad beträffar själva användningen,

användningssätten och konsekvenserna av an-
vändningen börjar de viktigaste trenderna
och förändringarna visserligen vara kända,
men den förändrade samhälleliga gestaltning-
en av hela narkotikaproblematiken och om-
formuleringen av narkotikapolitiken har dä-
remot behandlats endast obetydligt. Vilka
förändringar skedde då i narkotikapolitiken
på 1990-talet? I föreliggande artikel närmar vi
oss frågan via ett specifikt material: dagspres-
sens ledarartiklar. Vi jämför hur tidningsle-
darna har analyserat och definierat narkotika-
problemet och narkotikapolitiken under tre
perioder: 1966–1971, 1972–1985 och 1993–
2000. 1990-talets tidningsartiklar ställs på så
vis i relation till både brytningsskedet i slutet
av sextiotalet och den därpå följande perio-
den, då både narkotikasituationen och narko-
tikapolitiken var klart stabilare.

Massmedierna spelar en viktig roll i den
samhällspolitiska debatten om brottslighet
och sociala problem. I den finländska pressen
har narkotikan stått under oavbruten bevak-
ning allt sedan mitten av 1960-talet. Pressen
har inte bara rapporterat om olika händelser,
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Narkotikan och det välfärdsstatliga

konceptets förändring

i tidningarnas ledare
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utan också aktivt initierat en diskussion i äm-
net. Om man vill studera hur narkotikafrågan
har analyserats och gestaltats samhälleligt, er-
bjuder just tidningarna således ett viktigt ma-
terial. I den finländska narkotikaforskningen
har man tidigare undersökt bl.a. tidningsskri-
veriernas teman och informationskällor, tid-
ningarnas roll i problemdefinitionen och de
olika diskurser som tidningspressen har gjort
sig till tolk för (t.ex. Hakkarainen 1992;
Skretting et al. 1996; Rantanen 1997; Kauko-
nen & Halmeaho 1998; Piispa 2001; Simola
2001; Jaakkola 2002). Oftast har materialet
avgränsats till en kort tidsperiod eller ett visst
diskussionsämne. I den föreliggande artikeln
är det vår avsikt att granska själva förändring-
en, och därför utgår vi från en tidsmässig jäm-
förelse. Vi återger förändringen med utgångs-
punkt i det välfärdsstatliga konceptet.

Den finska välfärdsstaten har enligt Gösta
Esping-Andersens välkända tredelning karak-
teriserats som en nordisk välfärdsstat, till
skillnad från både den angloamerikanska och
den kontinentaleuropeiska modellen. I den
nordiska modellen har staten burit ett stort
ansvar för välfärdsproduktionen. Statens an-
svar för medborgarnas välfärd har uppfattats i
vid bemärkelse. Offentligt finansierade tjäns-
ter har utvecklats inom social- och hälsovår-
den, utbildningen, boendet och fritidsverk-
samheten. Systemet med välfärdstjänster har
utvecklats med tanke på hela befolkningen –
inte bara de sämre lottade – och det har ge-
nomsyrats av en solidaritetstanke (Uusitalo
1993).

I Finland växte välfärdsstaten kraftigt i syn-
nerhet under 1970- och 1980-talen. När väl-
färdsstaten mötte växande offentlig kritik och
utsattes för institutionella omställningar i
Förenta staterna och England redan i slutet av
1970-talet och början av 1980-talet, började
man i Finland ifrågasätta dess legitimitet först
i skiftet mellan 1980- och 1990-talen genom
hänvisningar till finansieringskrisen, den glo-
bala ekonomins villkor och nyliberalistiska

värderingar (Kosonen 1997). Fastän välfärds-
staten under hela 1990-talet utsattes för stän-
diga utmaningar och påfrestningar i offentlig-
heten och inom den offentliga sektorn, skulle
den inte tyna bort, men nog få en ny samhäl-
lelig och kulturell position.

Man kan närma sig välfärdsstaten dels som
ett organisatoriskt system för den offentliga
sektorn och studera i vilken mån den har
lyckats öka nationens välstånd genom sin ak-
tiva arbetsmarknadspolitik, sociallagstiftning,
progressiva beskattning osv. Men välfärdssta-
ten kan också granskas som en politisk ratio-
nalitet (Rose 1995, 26), som en konstruktion
som strukturerar de sociala problemen så att
de uppfattas på ett visst specifikt sätt och som
styr deras reglering. I den föreliggande arti-
keln närmar vi oss välfärdsstaten ur detta se-
nare perspektiv. Som politisk rationalitet är
välfärdsstaten föremål för en ständig politisk
kamp (Kaukonen 2000, 21). Tidningsledarna
är en viktig politisk arena, där välfärdsstatens
omfattning och uppgifter definieras (se Ala-
suutari 1996).

Narkotikafrågan har i allmänhet inte stude-
rats i en välfärdsstatspolitisk kontext. Men
om välfärdsstaten uppkommit för att skydda
hela befolkningen mot otrygghet, misär och
sociala risker är det intressant att fråga sig hur
narkotikan historiskt har kopplats till den na-
tionella välfärden och vilka slags förskjut-
ningar det har skett i narkotikaproblemets
välfärdsstatliga infattning under de senaste 35
åren. Vi kommer nedan att besvara dessa frå-
gor genom att analysera hur tidningsledarna
har behandlat 1) statens roll i förhållande till
både yttre och inre nationella narkotikahot,
2) statens relation till narkotikabrukarna, 3)
statens ansvar i utvecklingen av ett system för
missbrukarvård och 4) experternas roll i den
samhälleliga regleringen av narkotikaproble-
men. Före själva analysen presenterar vi vårt
material och våra analysmetoder.
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Materialet och hur vi läst det

Vårt undersökningsmaterial består av två de-
lar som samlats in på olika sätt. Tidningsle-
darna från perioden 1966–1985 fick Pekka
Hakkarainen i samband med ett tidigare
forskningsprojekt (1992) från urklippssam-
lingen vid Alkos biblioteks- och informa-
tionstjänst. Urklippssamlingen har ursprung-
ligen sammanställts för att tjäna företagsled-
ningens och forskarnas behov. Samlingen re-
presenterar inte samtliga narkotikaskriverier
på ett systematiskt sätt; snarare utgör den ett
redigerat urval. Urklippen är hämtade ur ett
flertal tidningar och är tillräckligt omfattande
(över 3 000 artiklar) för att kunna anses ge en
god bild av de viktigaste ämnena i tidnings-
skriverierna. Av artiklarna var 158 ledare, och
av dem var 92 från perioden 1966–1971 och
66 från perioden 1972–1985. Materialet från
perioden 1993–2000 insamlades av Jukka
Törrönen under våren och sommaren 2001
från Helsingin Sanomats, Ilta-Sanomats,
Aamulehtis, Iltalehtis och Etelä-Saimaas elek-
troniska arkiv. Arkivsökningarna gav inalles
omkring 200 narkotikarelaterade ledare, varav
133 behandlade narkotikaproblemet som hu-
vudämne (se Törrönen 2002).

Vi har delat in vårt material i tre tidsperio-
der: 1966–1971, 1972–1985 och 1993–
2000. Den första perioden representerar den
tid då det moderna narkotikabruket kom till
Finland och man för första gången blev
tvungen att ta ställning till narkotika som en
viktig nationell angelägenhet. Debatten kring
”den första narkotikavågen” i Finland blev
livlig, vilket syns bl.a. i att merparten av tid-
ningsledarna i Alkos urklippssamling kom-
mer från just den här perioden. I början kräv-
de tidningarna att samhället måste varsebli
den nya situationen. En naturlig slutpunkt
för denna fas var året 1971, då riksdagen sent
omsider blev färdig med den narkotikalag
som under flera års tid hade varit under be-
redning. Det var i narkotikadiskussionerna

under denna period som grundlinjerna för
den finländska narkotikapolitiken skulle slås
fast för flera år framöver (Hakkarainen 1992).
Efter 1970-talets första år började narkotika-
bruket minska, och situationen blev relativt
stabil. Vår andra period, åren 1972–1985, ut-
gör därför ett gott exempel på hur narkotika-
situationen gestaltas i en situation där varken
själva narkotikaproblemet eller narkotikapoli-
tiken genomgår några större förändringar.
Tyngdpunkten i narkotikapolitiken låg inom
kriminalpolitiken: polisen tolkade lagen
strängt och ingrep också i små förseelser. Den
tredje perioden, 1990-talet, representerar en
ny brytningsperiod, ”den andra narkotikavå-
gen” (Partanen & Metso 1999). Det växande
narkotikabruket och de allt fler skadeverk-
ningarna ledde under 1990-talet dels till att
hela narkotikafrågan omdefinierades, dels till
att också de narkotikapolitiska medlen om-
prövades. Förutom den straffrättsliga kon-
trollen riktades blickarna mot bl.a. bättre
missbrukarvård och olika skadelindrande åt-
gärder (Huumausainestrategia... 1997).

Från den första perioden valde vi ut 37, från
den andra 25 och från den tredje 42 ledare för
närläsning. I valet av dessa sammanlagt 104
ledare tog vi hänsyn dels till den totala mäng-
den ledare under respektive period, dels till
den tematiska spridningen.

I närläsningen tillämpade vi den s.k. posi-
tioneringsteorin (Harré & van Langenhove
1999). I analysen av positioneringen urskilde
vi tre aspekter: 1) objektet positioneras i ett
särskilt betydelsefält, 2) objektet positioneras
så att det influeras och formas av specifika
handlingsprogram och 3) objektet fixeras i
särskilda aktörs- eller subjektspositioner.
Dessa positioneringsprocesser blir särskilt
viktiga i situationer där de invanda sätten att
uppfatta och bemästra ett objekt är ifrågasat-
ta, hotade eller inaktuella.

Objektet positioneras i ett betydelsefält genom
att man upptäcker och identifierar olika spän-
ningar som man sedan klassificerar, ställer
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mot varandra och kategoriserar. Eftersom
narkotika är illegal och inte hör till den offici-
ella eller vardagliga kulturen är redan dess
blotta existens definitionsmässigt ett uttryck
för oordning, dvs. för att ”saker inte är på sina
riktiga platser” (Hall 1997, 236). När narko-
tikan kommer fram i dagsljuset inleds samti-
digt en febril betydelsekamp om hur den ho-
tar kulturen eller nationen (spänningen) och
hur den kan kategoriseras så att den blir han-
terlig för den ”normala” moralordningen.

Att positionera objektet så att det influeras av
handlingsprogram innebär att ta ställning till
bl.a. vem som skall skrida till åtgärder för att
lindra eller eliminera spänningen (den organi-
serade brottsligheten, den hälsovådliga livssti-
len, det straffcentrerade systemet) och med
vilket åliggande, med vilka medel och för vil-
ket slags framtid dessa åtgärder vidtas. Denna
aspekt, där ett ”program” för verksamheten
utformas, kallar Rom Harré och Luk van
Langenhove (1999) för storyline (intrig). Ef-
tersom vi i vår artikel granskar det välfärds-
statliga konceptets förändringar och förskjut-
ningar i tidningsledarnas sätt att identifiera
narkotikaproblemen är vi framför allt intres-
serade av vilka slags välfärdsstatliga hand-
lingsprogram och regleringsmekanismer för
hela befolkningen tidningarna konstruerar
för att lösa narkotikaproblemen.

Att positionera objektet som föremål för
vissa funktioner och handlingar innebär att
prioritera och lyfta fram särskilda aktörs- eller
subjektspositioner. I det här fallet kan man då
fråga sig hur föremålet för regleringen, t.ex.
narkomanen, positioneras i ledarna. Än då
hur positioneras de som utövar kontrollen,
t.ex. polisen, läkarkåren, föräldrarna osv.? Vil-
ka slags egenskaper, förmågor och inriktning-
ar tillskriver ledarna dem? Likaså är det viktigt
att fråga sig vilka slags infallsvinklar läsarna
intalas att identifiera sig med (se Sulkunen &
Törrönen 1997). Att identifiera infallsvinkeln
ger också en antydan om vems subjektsposi-
tion med därtill hörande önskningar, inten-

tioner och intressen ledarartiklarna vill för-
stärka (nationens, den lokala kulturens, Euro-
peiska unionens, medborgarnas, finländar-
nas, polisens osv.) och vems de på motsvaran-
de sätt försöker försvaga (brottslingarnas, de
likgiltiga föräldrarnas, de gränsutmanande
ungdomarnas osv.) (se Törrönen 2001).

Från en sluten nation till en global värld

Finland, du obefläckade – vakna upp!

Under perioden 1966–1971 kategoriseras
Finland i de tidningsledare som handlar om
narkotika alltjämt som ett huvudsakligen obe-
fläckat land som hotas av en besmittelse uti-
från. Det är ett hot mot nationen, och i syn-
nerhet dess ungdom, ett hot som genom den
internationella narkotikabrottslighetens för-
sorg och med benäget stöd från ungdomens
”falska” idoler tränger in i det finländska sam-
hället (spänning: Finland vs den övriga värl-
den; Finland vs Sverige, som många ledarskri-
benter jämför situationen med; ungdomen vs
den övriga befolkningen).

”Den marijuanaförsäljning som nu avslö-
jats raserar de sista illusionerna om att Fin-
land i all oändlighet skulle förbli ett ’obe-
fläckat’ land, på tryggt avstånd från narkoti-
kans handelsstråk. Tvärtom förefaller det som
om vi måste följa händelsernas utveckling
alertare än någonsin. I frågor som dessa kan
inget folk unna sig en likgiltig hållning, för
problemet berör i första hand ungdomen.”
(Ilta-Sanomat, Marijuanaa, Marijuana, 10.3.
1966).

Tidningsledarna från denna period vänder
sig upprepade gånger till nationen som ett
enigt folk genom att erbjuda den läsande pu-
bliken subjektspositionen ”vi finländare”
(Törrönen 2001). ”Vi finländare” anses då
framför allt vara bekymrade över ungdomen,
som saknar motståndskraft och är benägen att
pröva på sådant som är främmande för natio-



38 NORDISK ALKOHOL-  & NARKOTIKATIDSKRIFT    VOL.  20, 2003 (  1  )

nen. Ledarskribenterna kallar oss alla till mot-
värn för att förhindra en narkotikaepidemi
bland ungdomen: ”Nu är det hög tid att börja
skydda befolkningen – i synnerhet ungdomen
– mot narkotika. För allt för många är det re-
dan för sent. Det här är inte en angelägenhet
bara för polisen eller medicinalstyrelsen. Det
är en angelägenhet för hela samhället. Också
skolorna och hemmen” (Ilta-Sanomat, Vaara
otettava vakavasti, Hotet måste tas på allvar,
6.2.1969).

Fastän det egentliga narkotikahotet här hu-
vudsakligen definieras som ett yttre hot (med
undantag för några enstaka antydningar om
missbruk av läkemedel och thinner), är den
vassaste spetsen ändå riktad inåt, mot samhäl-
let. Den eniga fronten hotas av att myndighe-
terna antingen bagatelliserar problemet eller
förhåller sig likgiltiga till det (spänning: iakt-
tagelse/identifikation vs förnekande/bagatel-
lisering; likgiltighet vs omtanke/vaksamhet).
Ett utlåtande av polisen som hävdar att tigge-
riet är ett större problem i Helsingfors än nar-
kotikan kommenteras kritiskt i flera ledare
(spänning: narkotika vs andra problem). Li-
kaså blir myndigheternas påstående att pres-
sen förstorar narkotikafrågan samstämmigt
avvisat i ledarna (spänning: media vs myndig-
heterna).

Tidningarnas kritik mot myndigheternas
föregivet felaktiga attityd leder småningom
till åtgärder:

”Den av regeringen tillsatta kommittén för
kartläggning av narkotikamissbruket kommer
inte en dag för tidigt. Redan under en längre
tid har man kunnat se hur narkotikaepidemin
i Sverige spridit sig också till Finland. Fastän
det inte finns skäl att i onödan dramatisera
narkotikaproblemet i vårt land, kan man å
andra sidan också hävda att den bagatellise-
rande inställning som många myndigheter
haft till problemet är högst tvivelaktig.” (Hel-
singin Sanomat, Oli todella jo aikakin, Det
var då hög tid, 20.4.1968.)

De viktigaste åtgärder som myndigheterna

vidtar för att bemöta problemet är dels att till-
sätta narkotikakommittén, dels att stifta nar-
kotikalagen. Åtgärderna hälsas välkomna i le-
darna. Finland har väckts ur sin törnrosa-
sömn. Nu börjar en ingående debatt om den
nya narkotikalagen, som i behandlingen i re-
geringen och riksdagen får en kontrollcentre-
rad tolkning.

Stort eller litet narkotikaproblem?

Jämfört med den första perioden är det svåra-
re att skapa sig en klar helhetsbild av tidnings-
ledarna från perioden 1972–1985. Många
specifika frågor kommenteras, t.ex. läkemed-
let Dolorex, tullens åtgärder, telefonavlyss-
ning, den nordiska narkotikapolitiken, narko-
tikasituationen på Åland och AIDS. Viktiga
teman i ledarna är narkotikabrottsligheten,
narkotikabruket bland unga och olika vård-
och behandlingsfrågor. Narkotikaproblemets
utbredning i hela landet rapporteras särskilt i
lokaltidningarna (spänning: Helsingfors vs
övriga landet). I övrigt framförs varierande
bedömningar av narkotikalägets utveckling,
även om utvecklingen i stort antas gå i negativ
riktning. I synnerhet i slutet av perioden, då
de nygrundade föreningarna för unga narko-
maners föräldrar för ut sina egna bedömning-
ar i offentligheten (spänning: bruket har ökat
vs bruket har minskat; stort problem vs litet
problem), konstrueras narkotikaproblemet
till ett allt allvarligare dilemma.

Sammantaget kan man säga att narkotika-
problemet under perioden 1972–1985 för
pressen framstår som ett diffust problem som
svårligen låter sig kategoriseras. Detta märks
bl.a. i att en och samma tidning inom en kort
tidsperiod kan presentera sinsemellan mycket
avvikande bedömningar av narkotikaläget,
lite beroende på källor och kontext (det första
av de två följande citaten hänvisar till föräld-
raföreningar, det andra till social- och hälso-
vårdsministeriets arbetsgrupp för missbrukar-
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vård åt unga):
”Men eftersom vi redan har omkring hund-

ra tusen narkotikamissbrukare och eftersom
deras antal har tredubblats under de två senas-
te åren, är det fråga om ett stort problem. Så
stort att samhällets ansvarsprioriteringar for-
tast möjligt måste revideras.” (Helsingin
Sanomat, Huumeongelma on entistä kipeäm-
pi, Narkotikan ett allt plågsammare problem,
14.10.1984.)

”Narkotikaproblemet existerar, men det är
litet i jämförelse med alkoholen ... Narko-
manerna skall inte bli föremål för särskild
övervakning, redan storleksmässigt är det en
försumbar grupp ... .” (Bildtext: ”Alkoholen
har fått sällskap av ett nytt och farligt sam-
hällsproblem: narkotikan. I samhälleligt per-
spektiv är problemet dock litet och kan med
ändamålsenlig vård och behandling förhin-
dras från att växa till sig.”) (Helsingin Sano-
mat, Yhteiskunnan aika uudistaa asenteensa
huumeenkäyttäjiin, Tiden är inne för en ny
attityd till narkomanerna, 5.12.1985.)

Genom hela denna tidsperiod är åtgärds-
programmen inriktade på att vidmakthålla
nationens enhet. Det primära hotet i tid-
ningsledarna är den yttre fienden, det primära
målet att bevara Finland ”obefläckat”. Skri-
benterna efterlyser kompetens och samarbete
mellan olika myndigheter (spänning: kompe-
tens vs inkompetens; samarbete vs konkur-
rens). I utvecklingen av välfärdssamhället ef-
tersträvas en helhetslösning med en oavbru-
ten samhällsdebatt

”... om narkotikabekämpningen i allmän-
het, hela kedjan från tobak och alkohol ända
till droger. I och med att samhället är tvunget
att satsa ständigt växande resurser på att be-
kämpa drogerna och lindra skadeverkningar-
na så är det inte en sekundär fråga hur lagstift-
ningsåtgärder och praktiska ansträngningar
fokuseras.” (Helsingin Sanomat, Huume-
kauppiaat kiinni, Ta fast narkotikalangarna,
3.12.1985.)

Undfallenheten får inte vinna överhand

(spänning: handling/lösning vs undfallenhet/
godkännande av problemet), även om det
kanske inte finns någon återvändo till det ti-
digare (spänning: förr vs nu/modernisering/
frisinne).

Enigheten förvittrar

Under den tredje perioden, 1993–2000, för-
vittrar talet om en enhetlig nation och förbyts
i en komplext sammansatt diskurs. Dels rea-
gerar pressen på globaliseringen genom att
framhäva Finlands särställning:

”Om narkotikapolitiken huvudsakligen
koncentrerar sig på att förebygga skador, så
innebär det att man accepterar narkotikan
som en del av det vardagliga livet på samma
sätt som alkoholen. Sådana signaler hör abso-
lut inte hemma i vårt land. Trots den växande
trenden är narkotikaproblemet hos oss fortfa-
rande tämligen obetydligt i globalt perspek-
tiv.” (Helsingin Sanomat, Rajoittava huume-
politiikka on Suomelle oikea valinta, En res-
triktiv narkotikapolitik är rätt val för Finland,
28.4.1997.)

Dels erkänner tidningarna att Finland i och
med att gränserna mot både öst och väst öpp-
nas inte längre kan vidmakthålla ett perifert
lands perspektiv och i namn av ett drogfritt
Finland idealistiskt kämpa mot hotet utifrån.
I stället för att värna om en obefläckad renhet
måste man välja en realistisk policy. Viktiga
element i en sådan policy är dels en vidsträckt
kontroll (polisen + tullen + förebyggande al-
kohol- och narkotikapolitik), dels det skydd
som ett effektivt välfärdsstatligt vårdsystem
kan erbjuda. Pressen motiverar sin realistiska
politik med välfärdsstatliga argument. Natio-
nen får inte delas itu: ”den sociala utslagning-
en måste förhindras” (Aamulehti, Huumei-
siin on iskettävä jo etulinjassa, Drogerna måste
angripas redan i främsta linjen, 6.5.1997).

Trots försöken att bibehålla en enad nation
skulle narkotikapolitiken under perioden
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1993–2000 spjälkas upp i flera olika varian-
ter. Detta framträder i tre slag av spänningar.

För det första börjar pressen i slutet av
1990-talet diskutera spänningarna i den stat-
liga och den kommunala politiken och tar
ställning för s.k. lokala partnerskapsprogram.
I sina beskrivningar av dessa program sporrar
tidningarna både myndigheter, frivilliga och
föräldrar till gemensamma aktioner för att be-
kämpa narkotikaskadorna. Å andra sidan
väcker den statliga politikens krympande roll
oro. En del av tidningarna reagerar på splitt-
ringen av statens roll och på kommunernas
ökade ansvar genom att kräva att kommuner-
na inte i den nya situationen får bedriva ett
politiskt spel med resurser: ”Det är kommu-
nernas skyldighet att ordna vård, och bristan-
de vårdmöjligheter får därför inte motiveras
med den kommunala ekonomin” (Aamuleh-
ti, Suurin huumeongelma on hoidon riittä-
mättömyys, Otillräcklig vård är det största
knarkproblemet, 5.11.1999).

Den andra spänningen gäller det allt inten-
sivare internationella samarbetet: ”Narkotika-
brottsligheten är ett globalt problem. Världen
kan aldrig göras drogfri, men narkotikarutter
kan täppas till och handeln försvåras. Detta
förutsätter omfattande internationellt samar-
bete mellan myndigheter. På sitt möte i Tam-
merfors i oktober slog Europarådet fast en
mångfald av medel med vilka den internatio-
nella brottsligheten kan bekämpas. Europol
och Eurojust är goda exempel på samarbetsor-
gan som bör stödjas på alla tänkbara sätt.”
(Helsingin Sanomat, Huumeita virtaa Suo-
meen pelottavan suuria määriä, Skrämmande
mängder narkotika strömmar in i landet,
20.3.2000.)

För det tredje positioneras aktörerna på nar-
kotikafältet på ett nytt sätt på 2000-talet. Den
frågan granskar vi närmare i avsnittet om
kontroll vs vård.

Från ”skydda ungdomen” till ”skydda
befolkningen”

Genom hela perioden 1966–1971 definierar
tidningarna uttryckligen ungdomen som nar-
kotikafrågans problemgrupp. Unga som an-
vänder narkotika beskrivs bl.a. som förvillade,
obetänksamma, löst folk, störda, svarta får,
förfallna och offer för främmande modeideo-
logier. I dessa definitioner positioneras narko-
tikan i en allsmäktig subjektsposition och nar-
komanen i det vanmäktiga offrets nedgående
spiralrörelse: ”Det är således obestridligt att de
lätta drogerna småningom leder till allt star-
kare och förvandlar användaren till sin slav
och till ett viljelöst redskap för knarklangarnas
girighet” (Savon Sanomat, Huumausaine-
ongelma, Narkotikaproblemet, 21.2.1969).
Problemet försvåras ytterligare av att de som
blivit narkomaner ”inte med egna krafter
lyckas kliva fram ur de dimmor som bara för-
svårar sjukdomen” (Turun Sanomat, Myös
nuorten parhaat huumausaineongelmaa rat-
komaan, Också de bästa bland vår ungdom be-
hövs för att lösa knarkproblemet, 4.3.1969).
Och även om de hjälps, så är det alltid svårt
att med den fysiska och psykiska hälsan i be-
håll återvända från knarkandets väg (Helsin-
gin Sanomat, Huumausaineet ovat ongelma,
Narkotikan är ett problem, 30.7.1968).

Till och med förskolebarnen vill man skyd-
da mot narkotikan. Men också de unga som
redan hunnit ”hemfalla” åt narkotikabruk
diskuteras. Skall de hjälpas att återvända till
samhället eller straffas hårt som ett varnande
exempel för andra? Största delen av tidningar-
na positionerar tillsynsmyndigheterna på en
hård disciplinär linje med följande typs moti-
veringar: ”Det stora flertalet av vårt folk, i
synnerhet de hem som fördolt men smärt-
samt berörs av narkotikamissbruket, förvän-
tar sig att statsmakten använder sig av alla till-
gängliga medel för att stoppa den framvällan-
de narkotikavågen.” (Uusi Suomi, Laki ja
huumausaineet, Lagen och narkotikan,
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20.3.1971). Vissa tidningar anser dock att
kriminalisering av bruket leder till utslagning
bland de unga och kräver i stället att myndig-
heterna bör utreda narkotikaproblemens bak-
omliggande orsaker.

Under den andra perioden, åren 1972–
1985 identifieras narkotikan som ett likartat
nationellt ungdomsproblem som under den
föregående perioden. Som den huvudsakliga
problemgruppen ser ledarskribenterna de
unga som saknar motståndskraft och som ex-
poneras för främmande intryck: ”En experi-
mentlysten ung människa kan på bara några
veckor utvecklas till en totalberoende narko-
man” (Keskisuomalainen, Huumeet yleisty-
vät, Narkotikan breder ut sig, 17.10.1975);
den unga ”narkomanens öde är vanligen ar-
betsoförmåga, brottsspiral och förtidig död.
För narkomanen själv är det alltid fråga om
en personlig tragedi” (Ilta-Sanomat, Huume-
myynti henkirikos, Knarklangning är brott
mot liv, 12.1.1977); ”den tanklösa unga kan
redan i sitt tjugofjärde levnadsår förvandlas
till en mänsklig ruin” (Ilta Sanomat, Uusi
huumeaalto, Den nya narkotikavågen, 26.11.
1984).

Liksom tidigare ser ledarskribenterna också
under den andra perioden fostran av ungdo-
men som en första rangens uppgift. Likaså ut-
gör de unga som redan hemfallit åt narkoma-
ni det svåraste moraliska dilemmat. Majorite-
ten av tidningarna står fast vid ståndpunkten
att dessa unga måste offras i namn av natio-
nens enhet; en minoritet fortsätter att kräva
en solidarisk linje, där ingen tillåts falla utan-
för välfärden.

Också under den tredje perioden, 1993–
2000, är den dominerande linjen att konstru-
era ungdomen till offer och nationellt bekym-
mer, men den får nya drag. Ett sådant är att
man nu öppnar ögonen för det faktum att
också unga flickor prövar på narkotika:

”Varför tycks romantiska flickböcker, som
14-åriga flickor för bara en generation sedan
läste med stor iver, ha förbytts i subkulturellt

knarkflummande? Forskarna talar om en mer
generell förändring inom flickkulturen ... .
Ett intressant resultat av undersökningen var
att det uttryckligen tycks vara 14-åriga flickor,
snarare än pojkar, som påtrugas narkotika.”
(Etelä-Saimaa, Tyttökirjat vaihtumassa tupak-
kaan ja huumeisiin, Flickböcker ersätts av to-
bak och droger, 16.5.1999.)

Å andra sidan börjar den positionering av
ungdomen i offrets roll som varit självklar un-
der flera decennier väcka motstånd på 1990-
talet. En del av tidningarna erkänner att det är
missvisande att konstruera ungdomen till en
kulturlös naturvarelse som styrs av begär och
drifter (natur) snarare än förnuft och själv-
kontroll (kultur). Till exempel Aamulehti ci-
terar den svenske forskaren Ted Goldberg,
som anser att en alltför ovillkorligt avvisande
inställning till narkotikan kanske inte längre
har någon effekt bland de unga, som har en
avsevärt mer nyanserad bild av narkotika än
både merparten av de vuxna och offentlighe-
ten. Goldberg menar att ”om vi som vuxna
vill försäkra oss om att ha rimliga möjligheter
att påverka vår ungdom i narkotikafrågor, så
får vi inte försöka skrämma dem till återhåll-
samhet, utan i stället inleda en förnuftig dia-
log där vi förhåller oss seriösa till de ungas er-
farenheter och vädjar till deras inneboende
vuxenhet” (Aamulehti, Yhdeksän kymme-
nestä pelastuu mutta..., Nio av tio räddas,
men..., 5.7.1999).

Utöver de unga blir också sprutnarkomane-
rna en grupp vars behov av hjälp och skydd
man börjar acceptera på 1990-talet. Detta
motiveras emellertid inte bara av en omsorg
om deras personliga välbefinnande, utan ock-
så av behovet att skydda medborgarna: det är
bättre att skapa vårdsystem för sprutnarko-
manerna och försöka återföra dem till sam-
hället än att låta dem sprida sjukdomar.

”Det konsensusutlåtande som mötet (på
Hanaholmen) godkände antyder att även vi
sakteligen håller på att gå över till en liberalare
vårdpolitisk linje som satsar på skadereduce-
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ring. I praktiken innebär det mera nål- och
sprutbyte, utökad substitutionsvård med opi-
ater och även underhållsbehandling i sådana
fall där patienten trots långvarig substitu-
tionsbehandling inte lyckas bli kvitt sitt nar-
kotikaberoende. Smutsiga nålar och sprutor
sprider sjukdomar, hepatit och hiv. Med hjälp
av nålbytesprogrammen försöker man skapa
kontakter till narkomanerna för att kunna er-
bjuda dem vård för själva missbruket, men
också hälsorådgivning och socialt stöd.”
(Aamulehti, Suurin huumeongelma on hoidon
riittämättömyys, Otillräcklig vård är det största
knarkproblemet, 5.11.1999.)

Kontroll vs vård

Narkotikan är ett globalt problem som man
på olika håll har försökt få under samhällelig
kontroll med allt från dödsstraff till legal he-
roinutdelning. Internationellt har den främsta
skiljelinjen gått mellan vårdcentrerade respek-
tive straffcentrerade modeller. Inom litteratu-
ren har det brittiska systemet fått stå som ex-
empel på det förra, det amerikanska på det se-
nare (Lindesmith 1968; Himmelstein 1979).
Det har dock främst handlat om politiska be-
toningar. Också i det brittiska systemet har
kontrollåtgärderna spelat en viktig roll, vilket
vissa brittiska forskare velat understryka ge-
nom att tala om en vård- och kontrollmodell
snarare än bara en vårdinriktad modell. I För-
enta staterna åter har balansen mellan vård
och kontroll varierat med den politiska mak-
ten: republikanerna har skärpt kontrollen, de-
mokraterna satsat på vårdtjänster. Det förefal-
ler som om förhållandet mellan vård och kon-
troll varierar vid olika tidpunkter, beroende på
nationell kontext och ideologiska utgångs-
punkter. Den s.k. skadereduceringens fram-
marsch på 1990-talet har fört med sig ytterli-
gare en ny dimension.

Då narkotikaproblemet började lyftas fram
i Finland utmålades kontrollpolitikens utma-

ningar i ambitiösa ordalag:
”Narkotikasmugglingen, som i allmänhet

är ett tecken på långt utvecklad brottslighet,
vållar polisen en hel mängd huvudbry världen
över. Transportrutterna är långa och vitt för-
grenade. Att hitta kunderna inom denna ille-
gala handel låter sig nog göras, men att avslöja
försäljningsnätets knutpunkter är en desto
svårare uppgift.” (Ilta-Sanomat, Marijuanaa,
Marijuana, 10.3.1966.)

Kampen mot narkotikahandeln och den in-
ternationella narkotikabrottsligheten ses från
första början som en angelägenhet för polisen
och tullen, och frihetsstraff anses ”naturliga”.
I övrigt förblir åtgärdsurvalet relativt ospecifi-
cerat i de tidigaste ledarna: det främsta bud-
skapet är att problemet måste identifieras och
effektiva åtgärder sättas in.

Inställningen till bestraffning av använda-
rna är dock förbehållsam i 1960-talets ledare.
”Vår avsikt är ingalunda att kriminalisera nar-
kotikabruket – en sådan nödlösning har man
ju överallt försökt undvika” (Päivän Sanomat,
Ongelmaton ongelmako? Oproblematiskt pro-
blem?, 27.7.1968). Också skolorna uppmanas
att avstå från bestraffningar. Till exempel Hel-
singin Sanomat stöder i sin ledare (Huumau-
saineet ja koulu, Narkotikan och skolan,
6.10.1969) skolstyrelsens anvisningar om att
erbjuda eleverna stöd och vård i stället för
straff. Ett fall där två flickor hade dött under
drogpåverkan aktualiserar en ny aspekt i de-
batten som visar att tanken på skadereduce-
ring inte är ny:

”Vi kan med skäl förvänta oss att myndig-
heterna fortast möjligt kartlägger vilka fakto-
rer som har lett till narkotikabrukets utbred-
ning också i vårt land. Man måste finna de
medel med vilka de skadliga verkningarna
minskas effektivt – att eliminera hela proble-
met är knappast möjligt.” (Suomen Sosialide-
mokraatti, Huumaava kuolema, Den drogan-
de döden, 22.2.1968.)

Vid skiftet mellan 1960- och 1970-talen
kan man i ledarna emellertid skönja en klar
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förskjutning mot en kontrollinriktad linje.
Då narkotikalagen stiftas går tidningarnas
åsikter om bestraffning av användningen isär,
liksom de gör också i riksdagen och överlag i
samhället. Att göra användningen straffbar
motiveras med omsorgen om de unga: ung-
domen skall med lagstiftningens hjälp vägle-
das att undvika narkotika. De som motsätter
sig straffbar användning motiverar sin linje
med att förbuden saknar effekt och med att
betona vikten av att missbrukarna söker vård:
straffbar användning hindrar inte missbrukets
spridning, men gör det i stället svårare för
missbrukarna att självmant söka vård.

”Nog måste statsmakten i lagen klart kunna
säga att det handlar om farliga gifter som ing-
en ens skall pröva på.” (Uusi Suomi, Huu-
mausaine ongelmana, Narkotikan som ett pro-
blem, 29.11.1971.)

”Bestraffningen av själva användningen av
narkotika har emellertid inte förmått hindra
uppkomsten av detta samhällsproblem hos
oss. Samma fenomen syns särskilt tydligt ock-
så i Förenta staterna, där straffen är mycket
stränga. Däremot kan straffbarheten göra
missbrukarna mindre benägna att söka vård,
vilket också konstateras i motiveringarna till
regeringens proposition.” (Helsingin Sano-
mat, Rangaista vai ei, Straffa eller inte,
2.12.1971.)

Den stränga linjen med betoning på straff-
rättslig kontroll segrade till sist i riksdagen:
enligt narkotikalagen från år 1972 var också
blotta användningen av narkotika straffbar.
Trots tidigare kritiska inlägg accepterar pres-
sen allmänt denna linje, som ger polismyn-
digheterna det huvudsakliga ansvaret. Då en
arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsminis-
teriet som kartlagt missbrukarvården för unga
föreslår att man bör frångå bestraffningen av
användningen, får förslaget inte längre stöd
ens av Helsingin Sanomat. ”Att stryka straff-
barheten ur lagen kan svårligen rekommende-
ras, men beträffande straffets storlek och
verkställighet går det säkert att hitta förmild-

rande omständigheter” (Helsingin Sanomat,
Yhteiskunnan aika uudistaa asenteensa huu-
meenkäyttäjiin, Dags att ompröva inställning-
en till narkomaner, 5.12.1984).

På 1980-talet får tillsynsmyndigheternas ar-
bete både beröm och stöd av ledarskribente-
rna, som rentav initierar en debatt om kon-
trollen ytterligare kunde effektiveras genom
organisationsreformer inom polisen. I fråga
om polisens rätt till telefonavlyssning är in-
ställning dock skeptisk, i synnerhet hos Hel-
singin Sanomat. I slutet av perioden börjar
tidningarna allt mer uppmärksamma brister-
na i narkomanvården. ”Narkomanvården i
Finland är snarast på jämrandets och söndags-
skoletalens nivå”, skriver Iltalehti (Julma ong-
elma, Ett förskräckligt problem, 8.10.1984).
Helsingin Sanomat låter narkomanernas för-
äldrar komma till tals: ”Unga narkotikamiss-
brukares föräldrar kan visserligen ställa en
pinsam fråga till myndigheterna: vad har då
samhället gjort för att hjälpa narkotikahan-
delns offer? Svaret är: egentligen ingenting
alls” (Huumeongelma on entistä kipeämpi,
Narkotikan ett allt plågsammare problem,
14.10.1984).

Offerperspektivet vädjar till samvetet och
fördes på 1980-talet fram i synnerhet av för-
äldraorganisationerna. Detta var emellertid
bara ett förspel till vad nästa årtionde skulle
föra med sig. Efterhand som narkotikasitua-
tionen försvårades på 1990-talet positionera-
des hela narkotikaproblemet på nytt vad gäl-
ler både vården och kontrollen.

De växande brottsskadorna på 1990-talet
skärpte kontrollattityderna och banade väg
för nya kontrollmetoder. Ledarna tar nu
starkt ställning mot narkotikabrottsligheten.
Enligt Helsingin Sanomat (20.11.1995) re-
presenterar ”narkotikabrotten med alla sina
negativa följdverkningar den värsta formen av
brottslighet”. Iltalehti jämför narkotikalanga-
ren med en massmördare (16.6.2000). För att
förhindra narkotikahandeln är många ledar-
skribenter villiga att stödja effektivare kon-
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trollåtgärder, t.ex. strängare straff, utökade
polisresurser och större befogenheter åt både
tullen och polisen.

”Narkotika är alltid förknippad med starka
känslor, som också kan leda till överdrifter.
Likafullt måste man betona vikten av att
myndigheterna ges tillräckligt kraftiga vapen
för att hindra detta gift från att ytterligare
sprida sig. Nya metoder kunde handla om att
polisen ges rätt till bevisprovokation genom
köp, varigenom man direkt kan komma åt
narkotikalangarna. Också urintester skulle ge
ordningsmakten bättre möjligheter att trygga
den allmänna säkerheten.” (Aamulehti, Huu-
meista tullut meillekin pysyvä riesa, Narkoti-
kan ett bestående plågoris också hos oss,
30.1.1997.)

Men i samma ledare ges också vården en ny
position inom regleringen av narkotikafrå-
gan: ”Missbrukarvården måste ges avsevärt
större prioritet än idag. Man måste medge att
narkotikaproblemet inte kan lösas bara med
poliskontroll” (Aamulehti, Huumeista tullut
meillekin pysyvä riesa, Narkotikan ett beståen-
de plågoris också hos oss, 30.1.1997.) Här
framstår utvecklad missbrukarvård inte längre
som ett slags till saken hörande pjosk som är
oviktigt eller åtminstone inte avgörande i
kampen mot narkotikan, utan snarare som en
åtgärd utan vilken man inte längre kan klara
av situationen. Behovet av ett nytt handlings-
program och omdefinitionen av aktörsposi-
tionerna präglar också de flesta andra ledarna:
nationen och finländarnas välfärd skyddas
inte längre enbart med stränga säkerhetsåtgär-
der, utan nu måste också vårdtjänsterna ut-
vecklas för att den onda cirkeln skall kunna
brytas. Tidningarna vädjar kraftigt till den all-
männa opinionen för att förändra de tvekan-
de attityderna till vårdens betydelse.

”Narkomaner kan inte bara lämnas åt sitt
öde, fastän den allmänna opinionen ger näs-
tan lägsta prioritet åt avvänjning av narkoti-
kapatienter. Varje narkoman sprider proble-
met, som så gott som alltid har kopplingar

också till annan brottslighet.” (Helsingin
Sanomat, Huumeklinikka tarvitaan, Narkoti-
kakliniken behövs, 11.12.1996.)

”De senaste dagarnas uppgifter om en våg
av heroindödsfall i huvudstadsregionen och
om hiv:s snabba spridning bland sprutnarko-
maner kan kanske mildra den ”skyll er själva”-
attityd som många har intagit gentemot vård-
behövande narkomaner ... Vård av heroinister
stöder också kampen mot narkotikans ut-
bredning.” (Ilta-Sanomat, Yhteiskunta te-
hostaa narkomaanien hoitoa, Samhället effek-
tiverar vården av narkomaner, 29.6.2000.)

Då narkotikaproblemet inte längre kan
återförvandlas till ett yttre hot blir man också
tvungen att på nytt dryfta hur det skall regle-
ras. Polisen klandras för att i onödan göra
saken till en prestigefråga och uppmanas till
jämbördigt samarbete med social- och hälso-
vården. Helsingin Sanomat ger polisen en
skrapa för dess styvnackade krav på ett drog-
fritt samhälle i beredningen av regeringens
narkotikapolitiska principbeslut:

”K. J. Långs arbetsgrupp utarbetade får två
år sedan en narkotikastrategi, där Finlands
restriktiva narkotikapolitik i någon mån skul-
le skärpas och vården av de svårt narkotikabe-
roende effektiveras. Den strategin har inte
föråldrats. Det är bra att idealen ställs högt, så
länge minst ena foten är fast förankrad i verk-
ligheten. Det kan vara klokt att erinra sig att
nykterhetsrörelsen i tiderna krävde ett sprit-
fritt samhälle, med välbekanta konsekvenser.”
(Helsingin Sanomat, Turha kiista huume-
työstä, Onödig tvist om narkotikaarbetet,
1.10.1998.)

En anpassning till den nya situationen krä-
ver enligt tidningarna både nytänkande och
vidsynt samarbetsvilja. Ett viktigt tema i
1990-talets debatt är myndigheternas arbets-
fördelning och hur den kan göras klarare.
Tidningarna drar en skiljelinje mellan langare
och användare: polisens och tullens främsta
uppgift är att bekämpa narkotikahandeln,
medan däremot vård och skadereducering
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skall prägla de åtgärder som riktar sig till an-
vändarna.

Ytterligare motiveringar för skadereduce-
ringen erbjuder den hiv-epidemi som i slutet
av decenniet sprider sig bland landets narko-
maner.

”De fåtaliga rådgivningscentralerna för
sprutnarkomaner räcker inte. Det är viktigt
att nå riskgruppen i hela landet, och detta för-
utsätter rådgivningscentraler som det är lätta
att uppsöka. Samtidigt som nålarna byts ut
mot rena, kan besökarna informeras om av-
giftning och avvänjning. Bägge behandlingar-
na skall inkludera både läkemedelsbehandling
och social rehabilitering.” (Helsingin Sano-
mat, Hiv-epidemia taltutettava, Hiv-epidemin
måste stoppas, 15.5.2000)

Alla former av skadereducering godkänner
ledarskribenterna dock inte. Exempelvis he-
roinutdelning till opiatberoende, som prövats
i vissa länder, liknar enligt Aamulehti
(14.2.1996) snarast ”ett försök att fördriva
djävulen med hjälp av Belsebub”.

Positioneringen av experterna

De experter vilkas kunskap och erfarenheter
ledarskribenterna i sina narkotikapolitiska po-
sitioneringar upprepade gånger refererar till är
tillsynsmyndigheterna (särskilt polisen), lä-
karna och andra aktörer inom social- och häl-
sovården samt forskarna. I vårdfrågor får ock-
så missbrukarna och deras föräldrar komma
till tals. Dessutom ges också de unga en sub-
jektsposition i den förebyggande politiken
(t.ex. hänvisningarna till kamratgruppsverk-
samhet).

De tidigaste ledarna präglas, som vi redan
konstaterat, av ett starkt missnöje med myn-
digheterna. Till exempel kritiseras polisens in-
effektivitet: ”De unga tror inte att polisen
lyckas ta dem på bar gärning ... Likaså kan
man omöjligt tro att polisen med egna medel
inte skulle kunna komma åt denna handel.

För inte har man ju haft några svårigheter att
komma åt illegala spritlangare” (Helsingin
Sanomat, Huumausaineiden kaupittelu, Nar-
kotikalangningen, 16.7.1967).

Inställningen till polisen börjar emellertid
förändras i skiftet mellan 1960- och 1970-ta-
len, och efter narkotikalagens tillkomst får
polisen småningom en dominerande auktori-
tetsposition som nationell expert på narkoti-
kafrågor. I offentligheten hänvisar man stän-
digt till polisens statistik, och också polisen
själv medverkar aktivt i definieringen av nar-
kotikaproblemets karaktär.

Under perioden 1993–2000 ses polisen
mera specifikt som en expert på narkotika-
handel och brottlighet. Försöken att utvidga
polisens maktbefogenheter möter till en bör-
jan en reserverad hållning hos pressen, som
anser att ingrepp i medborgarnas integritet
inte hör till välfärdssamhället.

”Polisen har många gånger önskat att den
fick rätt till bevisprovokation genom köp för
att komma åt förmedlarna och langarna. Ur
polisens synvinkel vore det ett effektivt sätt
bevisa ett brott, men det är en mycket tvivel-
aktig metod. Så pass väl känner polisen och
skurkarna varandra att en polis i ett litet land
som Finland sällan själv kan uppträda som
låtsad köpare, utan man måste anlita utom-
stående. Då föreligger det en risk för att poli-
sen uppviglar till brott, vilket självfallet inte
kan accepteras.” (Helsingin Sanomat, Poliisin
valeostot arveluttavia, Polisens bevisprovoka-
tion en tvivelaktig metod, 21.2.1997.)

Då samhället i slutet av 1990-talet anses ha
förlorat kontrollen över narkotikaproblemet
ändrar en del av tidningarna inställning, och
ledarskribenterna börjar argumentera för att
polisen skall ges större resurser och medel för
att bekämpa narkotikabrottsligheten:

”Polisen har fått utomordentlig hjälp för
sina brottsutredningar bland annat i form av
telefonavlyssning och teleidentifikation. Nu
planeras också en ändring av polislagen som
möjliggör bevisprovokation och täckoperatio-
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ner. Blotta lagändringarna i sig är dock ingen
garanti för minskad brottslighet, utan det
krävs mer patrullerande poliser på fältet.”
(Helsingin Sanomat, Huumerikosten torjun-
ta tarvitsee lisäpanostusta, Bekämpningen av
narkotikabrotten kräver större satsningar,
1.2.2000)

Pressens inställning till social- och hälso-
vårdsmyndigheterna följer samma mönster
som inställningen till polisen på 1960-talet:
myndigheterna beskylls ofta för att bagatelli-
sera problemet. Medicinalmyndigheterna kri-
tiseras också för sin ovilja att skärpa läkeme-
delskontrollen. Vid tiderna för Dolorex-pro-
cessen i början av 1980-talet får medicinalsty-
relsen däremot beröm för att äntligen ha vid-
tagit åtgärder. När sedan vårdaspekterna får
högre prioritet på 1990-talet ges social- och
hälsovårdsmyndigheterna en synligare sub-
jektsposition än tidigare i ledarskribenternas
argumentation.

”Experterna försäkrar att det skadereduce-
rande perspektivet inte står i konflikt med en
restriktiv narkotikapolitik. Verksamheten
bygger på praktiska realiteter. Under senaste
tid har man kivats om effekten av olika vård-
former. Forskningen har hittills varit otill-
räcklig. I väntan på forskningens rön är det
klokt att minnas att behandling av narkotika-
beroende är en process som inbegriper också
misslyckanden och återfall. Någon vård- och
behandlingsform som passar alla finns inte
och kommer aldrig att finnas.” (Aamulehti,
Suurin huumeongelma on hoidon riittämät-
tömyys, Otillräcklig vård är det största knark-
problemet, 5.1.1999.)

Också rekommendationerna av kommittén
för förebyggande av narkotikabruk bland
unga får ett positivt bemötande i pressen:
”Kommittén, som i nära två års tid dryftat
olika sätt att förebygga drogmissbruk bland
unga, är på rätt väg då den vill förnya infor-
mationen om narkotika” (Helsingin Sano-
mat, Pelottelu ei mene perille, Skrämseltaktik
går inte hem, 12.10.2000).

I synnerhet i brytningstider efterlyser ledar-
skribenterna mera forskning och informa-
tion. På 1960-talet ställdes vetenskapligt veri-
fierad information ofta som motvikt till mo-
ralism och okunskap. Förväntningarna var
inte anspråkslösa:

”Genom samarbete mellan myndigheter
och experter inom beteendevetenskaperna
kan man hitta orsakerna till att problemet nu
försvårats.” (Suomen Sosialidemokraatti,
Huumaava kuolema, Den drogande döden,
22.2.1968.)

I 1970- och 1980-talens relativt stabila nar-
kotikasituation var hänvisningarna till forsk-
ningen få, men på 1990-talet lyfter man åter
fram olika forskningsresultat som beskriver
narkotikasituationen. Likaså efterlyser man
vetenskapligt testad information om olika
specialfrågor, t.ex. effekten av olika vård- och
behandlingsformer. Överlag är förtroendet
för forskning och vetenskaplig expertis stort i
1990-talets debatt. I ledarartiklarnas aktörs-
positioneringar blir det forskningens uppgift
att ta fram rationella motiveringar som kan
tjäna som grundval för de narkotikapolitiska
valen.

Slutsatser

Vår analys av tidningsledare om narkotika vi-
sar att det under de senaste 35 åren har skett
tre viktiga förskjutningar i välfärdsstatens nar-
kotikapolitiska rationalitet, dvs. i försöken att
problematisera narkotikafrågorna, inrama
dem och styra deras reglering.

För det första har det skett en förskjutning
från en sluten nation till en global värld. Un-
der den första narkotikavågen på 1960-talet
kategoriserades Finland som en isolerad ö
långt utanför världens narkotikastråk, och
målet blev då att förena nationens krafter till
en gemensam kamp mot den yttre fienden.
Den ständigt återkommande vi-tilltalsformen
beskriver denna infallsvinkel. På 1990-talet
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däremot finns fienden både utanför och inn-
anför, och Finland positioneras som en oskilj-
aktig del av de globala processerna.

För det andra kan man se en förskjutning
från att beskydda avvikande individer och
grupper till att beskydda hela befolkningen.
Då narkotikabruket på 1960-talet började
tilldra sig pressens uppmärksamhet kategori-
serades det snarast som ett ungdomsproblem.
Målet blev att bevara Finland obefläckat
framför allt genom att beskydda de unga, och
hoppet ställdes dels till poliskontroll, dels till
information och upplysning. Som polisens
uppgift såg man att hindra smugglingen och
distributionen. Informationen och upplys-
ningen åter skulle vända sig till de unga och
genom att vädja till deras förnuft få dem att
välja ”ett sunt liv”. På 1990-talet klassades
problemet inte längre som bara ett ungdoms-
dito, utan narkotikaproblemets kategori in-
kluderade nu hela befolkningen. I och med
att det hade blivit uppenbart att fienden re-
dan hade fått starkt fotfäste innanför landets
gränser, dvs. att det redan var ”en del av oss”,
började tidningarna frångå den avvikande
stämpel som narkomanerna hade försetts med
genom att nu hävda att missbrukarna är van-
liga finländska ungdomar som bör hjälpas,
inte isoleras. Vid sidan av skyddsbehovet lyfte
man fram vård- och stödbehovet (vård och
skademinimering). Tyngdpunktens förskjut-
ning från kontroll av avvikelser till satsning på
vård beskriver en förskjutning inom det väl-
färdsstatliga konceptet från paternalistiskt
skydd till en klientism som betonar indivi-
dens rättigheter och klientroll.

För det tredje har det skett förskjutningar i
aktörspositioneringarna. Det kontrollinrikta-
de handlingsprogram med vilket den första
narkotikavågen bemöttes betonade polisens
subjektsposition. För det mesta accepterade
pressen detta program på 1970-talet, trots att
den på 1960-talet hade föreslagit också andra
positioneringsalternativ. Det var på 1990-ta-
let som modellen började ifrågasättas. Tid-

ningarna ansåg att den andra narkotikavågen
inte kan bemötas bara med kontroll och poli-
siära åtgärder. Vid sidan av den straffrättsliga
kontrollen krävde man nu förebyggande åt-
gärder, vård och behandling samt skadere-
ducering. En dominerande tanke i ledarna
blev att det nya handlingsprogrammet skall
bygga på jämbördigt samarbete mellan till-
synsmyndigheter och andra aktörer. Begrep-
pet narkotikabrottsling indelades i denna nya
storyline i säljare och användare. Tillsyns-
myndigheternas subjektsposition definierades
framför allt via bekämpningen av narkotika-
handeln. Användarna däremot skulle man
försöka integrera i samhället, och ansvaret för
detta påfördes det välfärdsstatliga servicesys-
temet och andra sammanslutningar och aktö-
rer. Den modell som tidningarna förespråka-
de innehöll också sådana åtgärder som väckt
stark debatt och kritik (se Hakkarainen &
Tigerstedt 2002). Likafullt uppmanade le-
darna publiken att enig sluta upp bakom hel-
hetspaketet, och man vädjade till både myn-
digheter och den stora publiken för att över-
brygga konflikter, bagatelliseringar och pola-
riteter. Inom arbetsfördelningen mellan väl-
färdsstatens myndigheter innebar modellen
en förstärkning av servicesystemets narkotika-
politiska ställning.

Förutom förskjutningar kan man i välfärds-
statens narkotikapolitiska rationalitet också se
betydelsefulla kontinuiteter. Den viktigaste av
dem är synen på ungdomen som den mest ut-
satta gruppen som måste skyddas nationellt.
Likaså har den välfärdsstatliga solidariteten
betonats starkt under alla tre perioder.
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Summary
Pekka Hakkarainen & Jukka Törrönen: Drugs and
change in the welfare state framework as reflected in
newspaper editorials

This article presents a comparative analysis of the
treatment of the drug problem and drug policy is-
sues in Finnish newspaper editorials across three
periods, viz. 1966–1971, 1972–1985 and 1993–
2000. The material for the first two periods was
obtained through Alko Inc.’s library and informa-
tion service, while the editorials published in the
1990s were drawn from the newspapers’ own elec-
tronic archives.

The analysis reveals three main shifts in the wel-
fare state’s drug policy rationality over the past 35
years.

First, there has been a shift from the closed na-
tion to a global world. During the first drug wave
of the 1960s Finland was categorised as a separate,
isolated corner beyond the reach of the world’s
trafficking routes, and the aim was to create a unit-
ed national front in defence against the external
enemy. In the 1990s, the enemy is both on the
outside and in, and Finland is positioned as an in-
tegral part of global processes.

Secondly, there is evidence of a transition from
the protection of deviant individuals and groups to
the protection of the whole population. When
drug use began to attract attention in the 1960s, it
was categorised mainly as a problem for youths.
The aim was to keep Finland clean above all by
protecting the youth: this, it was hoped, could be
achieved through police control, on the one hand,
and education, on the other. In the 1990s drugs
were no longer categorised solely as a youth prob-
lem, but the whole population is affected. The
newspapers began to deconstruct the deviant label
by arguing that drug users were ordinary Finnish
youths who needed to be helped rather than isolat-
ed. The need for help and support was raised
alongside the issue of protection (care and harm
reduction). The shift in emphasis from deviance
control to the development of treatment and care
clearly illustrates the shift in the welfare state
framework from paternalistic protection to client-
ism that underlines the individual’s rights and cli-
enthood.

Third, there has been a shift in the way that the
actors in the drug problem are positioned. The
control-oriented action programme that stressed

the subject position of the police in the efforts to
combat the first drug wave, was widely endorsed in
the print press in the 1970s, even though there
were other proposed positions in the newspapers
in the 1960s. In the 1990s this model was called
into question. The position take in the press was
that it would no longer be possible to fend off the
second drug wave simply by means of control and
policing. There were growing calls for prevention,
treatment and harm reduction alongside criminal
control. According to the predominant line of
thinking in the editorials, the new action pro-
gramme was to be based upon equal cooperation
among control authorities and other actors. In this
programme the concept of drug offender was bro-
ken down into the components of sellers and us-
ers. The subject position of the control authorities
was defined above all through combatting drug
trade. Drug users, by contrast, were to be integrat-
ed into society: responsibility for this was given to
the welfare state’s service system and to various
community actors. In the division of labour
among state authorities, this model implied a
strengthening of the position of the service system
in the field of drug policy.

There are also important continuities to be seen
in the welfare state’s drug policy rationality. Key
among these is that related to the view of young
people as the major group at risk that requires na-
tional protection. There has also been a strong
emphasis in all three periods on collective welfare
state responsibility.

Key words: Drugs, welfare state, drug policy,
newspapers, editorials, comparative analysis,
Finland
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Yhteenveto
Pekka Hakkarainen & Jukka Törrönen: Huumeet
ja hyvinvointivaltiollisen kehyksen muutos lehtien
pääkirjoituksissa

Artikkelissa vertaillaan sanomalehtien pääkirjoi-
tuksissa esiintyvää huumeongelman ja huumepoli-
tiikan jäsentämistä ja määrittelyä kolmella ajanjak-
solla, vuosina 1966–1971, 1972–1985 ja 1993–
2000. Kahden  ensimmäisen ajanjakson pääkirjoi-
tusaineisto on saatu Alkon kirjasto- ja tietopalve-
lun lehtileikekokoelmasta, 1990-lukua koskeva
pääkirjoitusaineisto on kerätty lehtien sähköisistä
arkistoista. Hyvinvointivaltiollinen kehys ymmär-
retään poliittisena rationaliteettina, konstruktio-
na, joka problematisoi sosiaaliset ongelmat erityi-
sellä tavalla ymmärrettäviksi ja ohjaa niiden sääte-
lyä.

Analyysi tuo esille, että hyvinvointivaltion huu-
mepoliittisessa rationaliteetissa on viimeisen 35
vuoden aikana tapahtunut kolme keskeistä siirty-
mää. Ensinnäkin on tapahtunut siirtymä suljetus-
ta kansakunnasta globaaliin maailmaan. Ensim-
mäisen huumemurroksen aikana 1960-luvulla
Suomi kategorisoitiin omaksi, maailman huume-
reiteiltä kauaksi sijoittuvaksi, erilliseksi saarek-
keekseen, ja tavoitteena oli kansakunnan voimien
yhdistäminen ulkoista vihollista vastaan. 1990-lu-
vulla vihollinen on sen sijaan sekä ulkona että si-
sällä, ja Suomi on asemoitu erottamattomaksi
osaksi globaaleja prosesseja.

Toiseksi on havaittavissa siirtymä poikkeavien
yksilöiden ja ryhmien suojelusta koko väestön suo-
jeluun. Kun huumeiden käyttöön 1960-luvulla
alettiin kiinnittää huomiota, se kategorisoitiin lä-
hinnä nuorten ongelmaksi. Tavoitteeksi asetettiin
Suomen pitäminen puhtaana. 1990-luvulla huu-
meongelmaa ei enää luokiteltu yksinomaan nuor-
ten ongelmaksi vaan huumeongelman kategoria
sulkee sisäänsä koko väestön. Lehdet alkoivat pur-
kaa poikkeavuuden leimaa huumeiden käyttäjältä
argumentoimalla, että käyttäjät ovat tavallisia ih-
misiä, joita on autettava, ei eristettävä. Suojelun
rinnalle nostettiin avun ja tuen tarve (hoito ja hait-
tojen minimointi). Toiminnan painopisteen muu-
tos poikkeavuuden kontrollista hoidon kehittämi-
seen kuvaa hyvinvointivaltiollisessa kehyksessä
siirtymää paternalistisesta suojelusta yksilön oi-
keuksia ja asiakkuutta korostavaan klientismiin.

Kolmanneksi on tapahtunut siirtymiä huume-
ongelman toimija-asemoinneissa. Ensimmäisen

huumeaallon torjuntaan valittu poliisin subjekti-
asemaa korostava kontrollipainotteinen toiminta-
ohjelma sai lehdistössä laajan hyväksynnän 1970-
luvulla, vaikka 1960-luvulla keskusteluun tarjot-
tiin lehdissä myös toisenlaisia asemointiehdotuk-
sia. 1990-luvulla tämä malli kyseenalaistettiin.
Lehdissä katsottiin, että toisesta huumeaallosta ei
enää selvitä pelkästään kontrollin ja poliisitoimen
avulla. Ehkäisyä, hoitoa ja haittojen vähentämistä
vaadittiin rikosoikeudellisen kontrollin rinnalle.
Pääkirjoituksista hallitsevasti esiin nousevan aja-
tuksen mukaan uuden toimintaohjelman tuli ra-
kentua valvontaviranomaisten ja muiden toimijoi-
den väliselle tasavertaiselle yhteistyölle. Tässä toi-
mintaohjelmassa huumerikollisen käsite eriytettiin
myyjään ja käyttäjään. Valvontaviranomaisten
subjektipositio asemoitiin ennen kaikkea huume-
kaupan torjunnan kautta. Huumeiden käyttäjät
sitä vastoin tuli pyrkiä integroimaan yhteiskun-
taan, mistä vastuu osoitettiin hyvinvointivaltiolli-
selle palvelujärjestelmälle ja erilaisille yhteisöllisille
toimijoille. Hyvinvointivaltion viranomaisten
työnjaossa malli merkitsi palvelujärjestelmän huu-
mepoliittisen aseman vahvistamista.

Siirtymien ohella hyvinvointivaltion huumepo-
liittisessa rationaliteetissa on havaittavissa myös
tärkeitä jatkumoita. Niistä keskeisin liittyy käsi-
tykseen nuorisosta suurimpana uhkan kohderyh-
mänä, jota on kansallisesti suojeltava. Myös hyvin-
vointivaltiollisen yhteisvastuun korostaminen on
ollut vahvaa kaikilla ajanjaksoilla.



NORDISK ALKOHOL-  & NARKOTIKATIDSKRIFT    VOL .  20, 2003 (  1  ) 51

Etter en forsiktig start på slutten av 1980-tal-
let der en ga metadon til hiv-positive stoffmis-
brukere med langtkommen immunsvikt, ven-
tet Norge relativt lenge med å sette i gang sub-
stitusjonsbehandling for andre grupper av
opiatmisbrukere. Etter et treårig forsøkspro-
sjekt med metadonassistert rehabilitering i
Oslo (Ervik 1997; Skretting 1997) vedtok
Stortinget i 1997 at metadonassistert rehabili-
tering skulle etableres som permanent lands-
dekkende behandlingstilbud til opiatmisbru-
kere som oppfylte et gitt sett av kriterier. Sosi-
al- og helsedepartementet utarbeidet midlerti-
dige nasjonale retningslinjer for hvem som
skulle kunne få slik behandling og hvordan
behandlingstilbudet skulle organiseres
(Rundskriv I-25/98). Sammenlignet med an-
dre land var og er inntakskriteriene strenge
(>25 år, langvarig opiatmisbruk, andre be-
handlingstiltak skal være forsøkt).

I utgangspunktet var substitusjonsbehand-
lingen ensidig knyttet opp til metadon, derav
betegnelsen metadonassistert rehabilitering
(MAR). I følge forskrift om rekvirering og ut-
levering av legemidler fra apotek, kunne me-

tadon til narkotikamisbrukere bare gis til pa-
sienter som ledd i metadonassistert rehabilite-
ring (forskrift av 27 april 1998 nr. 455). Det
var imidlertid flere leger som forskrev bupre-
norfin (Temgesic) og kodein til en eller flere
narkotikamisbrukere utenom de godkjente
programmene. Eksempelvis var det en lege
som forskrev Temgesic til et betydelig antall
heroinmisbrukere. Statens helsetilsyn gikk i
2000 rettens vei for å suspendere denne legens
forskrivning av vanedannende legemidler
klassifisert som A- og B-preparater, men nåd-
de ikke fram. Erfaring viser at Helsetilsynet
generelt har problemer i forhold til å frakjen-
ne en lege rett til forskrivning av A- og B- pre-
parater når legen kan påberope seg å følge kra-
vet om forsvarlighet ved forskrivning av vane-
dannende legemidler gitt i utleveringsfor-
skriften (Rundskriv IK- 15/2000).

Buprenorfin inn i varmen

Etter hvert framkom det imidlertid at en
mente å kunne påvise positive resultater av

Bruk av Subutex i Norge
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behandling med Subutex (Hafstad 1999). Ek-
sempelvis var det en lege som drev et ”ikke
autorisert” prosjekt med forskrivning av lav-
buprenorfinpreparatet Temgesic til en gruppe
i Telemark. Etter et studiebesøk i USA fikk
vedkommende lege kunnskap om høybupre-
norfinpreparatet Subutex og gikk over til å
forskrive Subutex isteden for Temgesic
(Nylund 1999). Subutex var da ikke godkjent
som legemiddel, men ble forskrevet på såkalt
registreringsfritak.

Parallelt med myndighetenes problemer
med hvordan en skulle føre kontroll med le-
ger som drev med ureglementert forskrivning
av buprenorfin til stoffmisbrukere, førte den-
ne oppmerksomheten i dagspressen til en dis-
kusjon om hvorvidt Subutex var vel så egnet
som metadon i substitusjonsbehandling. Det
ble også fremmet forslag i Stortinget om å set-
te i verk behandling med Subutex. På denne
bakgrunn reiste daværende sosialminister
Magnhild Meltveit Kleppa våren 1999 på stu-
dietur til Paris for å se på de franske erfaringe-
ne med dette medikamentet. Da Frankrike på
midten av 1990-tallet startet sin omfattende
substitusjonsbehandling, valgte en som kjent
å satse på Subutex framfor metadon. Lær-
dommen fra studiebesøket i Frankrike var po-
sitive og ved hjemkomsten klargjorde sosial-
ministeren at hun ville åpne for bruk av Subu-
tex i substitusjonsbehandling også i Norge.
Det ble senere samme år gitt grønt lys for og
bevilget statlige midler til forsøksprosjekter
med Subutex i Oslo, Bergen og Kristiansand.
Subutex ble i Norge godkjent som legemiddel
på bruksområdet: Substitusjonsbehandling
ved opiatavhengighet, i sammenheng med
medisinsk, psykologisk og sosial behandling
fra 1. januar 2000.

Buprenorfin likestilles med metadon

Da de midlertidige retningslinjene for substi-
tusjonsbehandling ble revidert og gjort ”per-

manente” i 2000, ble disse derfor ikke lenger
knyttet spesifikt til metadon, men til legemid-
ler som ledd i legemiddelassistert rehabilite-
ring ved narkotikamisbruk (Rundskriv I-35/
2000). En gikk dermed over fra å bruke beteg-
nelsen metadonassistert rehabilitering (MAR)
til legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Det ble sendt brev til de regionale sentrene
som Sosial- og helsedepartementet hadde
godkjent for slik behandling, hvor departe-
mentet orienterte om at en godkjente bruk av
Subutex i substitusjonsbehandling. Metadon
og buprenorfin var dermed i prinsippet blitt
likestilt som legemidler i vedlikeholdsbehand-
ling i Norge. Det var imidlertid fremdeles en
forutsetning at all substitusjonsbehandling
uavhengig av om det ble brukt metadon eller
buprenorfin, skulle skje innenfor de godkjen-
te tiltakene for slik behandling. Det ble derfor
lagt opp til en overgangsordning der legene
som forskrev slike legemidler til narkotika-
misbrukere utenom LAR-tiltakene, kunne
søke de aktuelle pasientene inn i de godkjente
tiltakene for legemiddelassistert rehabilite-
ring. Målet var å begrense forskrivningen av så
vel metadon som Subutex til det som ble an-
sett som faglige forsvarlige opplegg. Antallet
søknader om fortsatt forskrivning var for-
holdsvis lavt (ca. 370 pasienter). Det er imid-
lertid grunn til å tro at ikke alle leger fulgte
pålegget fra departementet. Om lag 150 søk-
nader om overføring til ordinær substitu-
sjonsbehandling ble avslått med bakgrunn i
manglende indikasjon.

Gjennom en endring i apotekenes utleve-
ringsforskrift ble det med andre ord ikke len-
ger adgang for leger å rekvirere og apoteker til
å utlevere legemidler som ledd i legemiddelas-
sistert rehabilitering til pasienter som ikke er
med i tiltak godkjent av Sosial- og helsedepar-
tementet (nå Helsedepartementet) (Rund-
skriv IK- 15/2000).

Innenfor rammen av de nasjonale retnings-
linjene har de regionale sentrene for legemid-
delassistert rehabilitering sammen utarbeidet
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en veiledning for i hvilke tilfeller en skal velge
Subutex framfor metadon. Det sies her at:
- Metadon og Subutex skal være likestilt og at

en samlet medisinsk vurdering skal være av-
gjørende for hvilket medikament en velger.

- Subutex er egnet ved eventuell bruk av opi-
oider til avrusning på grunn av de farmako-
logiske egenskapene. En slik avrusning bør
kunne finne sted både i og utenfor institu-
sjon, men tidsavgrenset og under strengt
kontrollerte former.

- I påvente av forskningsresultater (se Subu-
tex i abstinensorientert behandling) ønsker
vi foreløpig ikke å åpne for at Subutex skal
kunne brukes i legemiddelassistert korttids-
behandling på generell basis.

- Subutex ser ut til å være egnet for eventuelle
lavterskelprogram under forutsetning av til-
syn og tilstrekkelig kontroll. Det må gis mu-
lighet for urinprøvekontroll som stikkprø-
ve.

- Forskrivning av Subutex må bare skje i sam-
arbeid med et godkjent senter for legemid-
delassistert rehabilitering og etter de samme
retningslinjer som for metadon.
Dette innebærer at det ut fra en vurdering

av hva som er mest hensiktsmessig, er opp til
forskrivende lege å avgjøre hvorvidt narkoti-
kamisbrukere som er godkjent for legemid-
delassistert rehabilitering, skal behandles med
metadon eller buprenorfin. Ved siden av de
særskilte forsøksprosjektene som vi vil gjøre
nærmere rede for, er det således et økende an-
tall av pasientene i ordinær legemiddelassis-
tert rehabilitering som behandles med bupre-
norfin/Subutex i Norge. Av de 1 984 som var
registrert i ordinær legemiddelassistert rehabi-
litering ved utgangen av 2002 fikk 341 (17
%) forskrevet buprenorfin.

Det kan ellers nevnes at det på bakgrunn av
den økende interessen omkring bruk av Sub-
utex i legemiddelassistert rehabilitering i Nor-
ge, er utarbeidet en gjennomgang av fors-
kningslitteratur om bruk av buprenorfin
(Bachs et al. 2001).

Særskilte Subutexprosjekter

Subutexprosjektet i Kristiansand

I perioden 1999 – 2001 ble det ved Vest-Ag-
der klinikken i Kristiansand gjennomført en
studie av 50 pasienter (38 menn og 12 kvin-
ner) som vekselvis fikk høydose Subutex i seks
måneder og høydose metadon i seks måneder.
Målsettingen var å gjøre en vurdering av hvil-
ket medikament som ga størst nytteverdi og
størst pasienttilfredshet for pasienter som fyl-
ler de oppsatte krav til å få slik behandling i
Norge. Etter hvert som pasientene ble god-
kjent for legemiddelassistert rehabilitering,
ble de randomisert til enten Subutex (16 mg)
eller metadon (fleksibel dose, gjennomsnitt
106 mg) i en åpen, kontrollert studie. Etter 26
uker i substitusjonsbehandling med enten Su-
butex eller metadon, ble den initiale behand-
lingen trappet ned og krysset over til det andre
medikamentet for å fullføre en ytterligere be-
handlingsperiode på 26 uker.

Etter fullført behandling med seks måneder
med hver av de to medikamentene, kunne pa-
sienten velge hvilket medikament de ville
fortsette substitusjonsbehandlingen med. Ved
utgangen av prosjektperioden var det 7 av de
50 som fortsatte med Subutex, 41 med meta-
don, en var død og en ventet på å komme i ny
behandling. Det konkluderes med at både
metadon og Subutex er sikre medikamenter
ved substitusjonsbehandling innen rammen
av legemiddelassistert rehabilitering slik det er
lagt opp til i Norge. Det sies imidlertid at
høydose metadon synes å være mest velegnet
og framstår som det mest egnede for eldre,
sterkt opiatavhengige pasienter, men at Subu-
tex er et godt alternativ i tilfeller med terapi-
svikt og bivirkninger ved metadonbehand-
ling.

Innen rammen av det samme prosjektet ble
det også foretatt en nytte-kostnadanalyse av
vedlikeholdsbehandling med metadon sam-
menlignet med Subutex i en periode på ett år
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etter behandlingsstart (Andresen & Jentoft
2002). Analysen viste at når en tok utgangs-
punkt i andelen som avbrøt behandlingen og
retensjonsraten mens de 50 pasientene fikk
henholdsvis metadon og Subutex, var den
samfunnsmessige gevinsten ved metadon
langt større enn ved Subutex.

Subutexprosjektet i Oslo

Med bakgrunn i lang venteliste for å komme
inn i legemiddelassistert rehabilitering i Oslo
ble det i 2000 satt i gang et tidsavgrenset for-
søksprosjekt med Subutex-”behandling” uten
samtidig psykososial oppfølging slik det er
lagt opp til innen rammene for ordinær lege-
middelassistert rehabilitering. Det primære
formålet med prosjektet var å se om daglig
bruk av Subutex uten kontroll med hensyn til
bruk av andre rusmidler og uten ekstra psyko-
sosial støtte, reduserer problemer for heroin-
misbrukere som står på venteliste for å kom-
me i ordinær legemiddelassistert rehabilite-
ring. Selve utdelingen av legemiddelet ble ut-
ført under streng kontroll.

I løpet av prosjektperioden ble det gjen-
nomført to studier. Den ene var en randomi-
sert dobbelblind studie i 12 uker som omfat-
tet 106 pasienter (70 menn og 36 kvinner)
der 55 pasienter fikk Subutex (16 mg) og 51
pasienter fikk placebo (Krook et al. 2002;
Grouff et al. 2002). Resultatene viste at de
som var i Subutex-gruppen i gjennomsnitt ble
værende i prosjektet 42 dager sammenlignet
med 14 dager i placebo-gruppen. 16 av pasi-
entene i Subutex-gruppen deltok i hele pro-
sjektperioden, mens ingen i placebogruppen
gjorde det. Subutex-gruppen rapporterte om
større nedgang i bruk av opioider og andre
rusmidler enn placebo-gruppen. Subutex-
gruppen rapporterte også om bedret livssitua-
sjon. Ingen av pasientene som deltok døde i
forsøksperioden.

I den andre studien fikk alle en individuelt
tilpasset dose Subutex i inntil ett år før inntak

i ordinær legemiddelassistert rehabilitering.
Alle som inngikk i den første studien fikk til-
bud om å delta. I denne studien startet en opp
med 96 pasienter, 38 fullførte og ble tatt di-
rekte inn i ordinær legemiddelassistert rehabi-
litering, mens de resterende er tatt inn etter
hvert.

Det konkluderes med at heroinmisbrukere
som venter på å komme inn i legemiddelassis-
tert rehabilitering, vil ha betydelig nytte av
Subutex/buprenorfin som en midlertidig in-
tervensjon. De som fikk Subutex rapporterte
om mindre bruk av narkotika og økt subjek-
tiv oppfatning av velvære. Det sies imidlertid
at høydose buprenorfinbehandling ikke er
nok til å holde pasienter i behandling over
lengre tid uten psykososial støtte.

Subutexprosjektet i Helseregion vest

Med utgangspunkt i klienter som sto på ven-
teliste for å komme i ordinær metadonassis-
tert rehabilitering, ble det i 1999 satt i gang et
tre-årig prosjekt med lokalbasert buprenorfin-
støttet behandling under veiledning av den
regionale metadonklinikken i Helseregion
vest. Målsettingen var å gi et tilbud i regi av
den lokale helse- og sosialtjenesten til klienter
som tilfredsstilte kriteriene til metadonassis-
tert rehabilitering i minimum tre måneder og
maksimum ett år. De som deltok i prosjektet
skulle så få tilbud om ordinær metadonbe-
handling. Ettersom Subutex ble sidestilt med
metadon i løpet av forsøksperioden, ble dette
endret til at de som deltok skulle kunne velge
om de ville fortsette på Subutex, gå over til
metadon eller avslutte behandlingen innen ett
år.

I løpet av prosjektperioden ble det tatt inn
59 pasienter (43 menn og 16 kvinner), hvorav
43 fullførte. De fleste fikk en døgndose på 16
mg Subutex. Det rapporteres om at prosjektet
synes effektivt med hensyn til å få ned venteti-
den til ordinær substitusjonsbehandling. Pro-
sjektet viste positive effekter for mange av pa-
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sientene. Såkalt sidemisbruk var imidlertid
fortsatt et problem for mange. Metadonkli-
nikken i Helseregion vest har etter hvert valgt
Subutex som førstevalg i opptrappingsfasen.
Etter å ha hatt desentralisert forskrivning av
Subutex er dette nå strammet inn som følge
av problemer med lekkasje.

Subutex i abstinensorientert behandling

Av ulike grunner er ikke alle heroinmisbruke-
re aktuelle for vedlikeholdsbehandling med
metadon eller buprenorfin. Det kan eksem-
pelvis være at de ikke oppfyller kravene til å kom-
me i ordinær vedlikeholdsbehandling ved at de er
for unge, har for kort rusmiddel ”karriere”, ikke
har vært i medikamentfri behandling. Det er
også heroinmisbrukere som ikke ønsker en
vedlikeholdsbehandling som i praksis ofte vil
vare livet ut. De vil likevel kunne ha nytte av
en legemiddelassistert abstinensrettet behand-
ling. For å vinne erfaringer med bruk av Sub-
utex i abstinensorientert behandling, er det i
regi av Universitetet i Oslo, Seksjon for klinis-
ke rusmiddelproblemer ved det medisinske
fakultet, satt i gang et forskningsprosjekt som
omfatter inntil 100 pasienter. Inklusjonskrite-
riene i prosjektet er bl.a.: Minimum 2 år med
vesentlig opiatdominert misbruk. Minimum
fylt 20 år, maksimum 30 år. Deltaker må være
motivert for tidsavgrenset medikamentstøttet
behandling. Aksept av betingelser i individu-
elle kontrakter.

Pasientene rekrutteres fra polikliniske be-
handlingsenheter som ordinært driver ikke
medikamentell behandling og som i dette
prosjektet står for den psykososiale delen av
behandlingsintervensjonen. Det gis Subutex i
inntil ni måneder delt inn i perioder med tre
måneder opptrapping og stabiliserende be-
handling, deretter tre måneder behandling
som grunnlag for problemløsende psykososia-
le intervensjoner og deretter tre måneder av-
venning/nedtrapping. Etter at pasienten er
trappet ned på buprenorfin vil det bli gitt til-

bud om å gå over til naltrexonbehandling.
Forskningsprosjektet som vil følge den enkel-
te pasient over to år er ikke avsluttet. Det er så
langt for tidlig å angi resultater.

Prosjektet kan sies å ha blitt inspirert av det
tidligere nevnte ”ikke autoriserte” prosjektet i
1998/1999 som var med på å aktualisere bruk
av Subutex i Norge. Det dreide seg om en
gruppe på 38 heroinmisbrukere i alderen 18-
35 år som fikk buprenorfinbehandling i inntil
18 måneder parallelt med et psykososialt re-
habiliteringsopplegg. Pasientene ble trappet
opp på buprenorfin i tre måneder, de fikk
vedlikeholdsdoser i inntil seks måneder og ble
så trappet ned over tre måneder. Selv om re-
sultatet innledningsvis syntes lovende var de
”endelige” resultatene imidlertid ikke bare
positive. Av de 38 ble 20 ekskludert under-
veis. Av de 18 som ble trappet ned etter pla-
nen var status i februar 2002: 2 var døde, 6
var igjen begynt misbruk av heroin, 8 klarte
seg bra og av disse var 6 i vedlikeholdsbe-
handling med Subutex eller metadon.

Ureglementert forskrivning – misbruk av
buprenorfin/Subutex

I etterkant av at helsemyndighetene suspen-
derte den tidligere nevnte leges forskrivning
av A- og B-preparater, herunder buprenorfin/
Temgesic, til stoffmisbrukere utenom de god-
kjente LAR-tiltakene, organiserte en gruppe
av de som ikke lenger fikk forskrevet bupre-
norfin i Norge, regelmessige turer til Dan-
mark der de fikk Subutex for en måneds for-
bruk. Det regionale teamet for legemiddelas-
sistert rehabilitering i det aktuelle fylket har i
løpet av tiden som er gått etablert et samar-
beid med den aktuelle legen, og noen av hans
pasienter har etter hvert kommet inn i de god-
kjente programmer for substitusjonsbehand-
ling.

Når det gjelder kvoteforskrivning generelt,
foregår det fortsatt ureglementert forskriv-
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ning av Temgesic (lavdosebuprenorfin) og
Dolcontin (morfinsulfat) til narkotikamis-
brukere i Norge. Omfanget er imidlertid ikke
kjent. Trenden er imidlertid at mange av de
aktuelle pasientene søkes inn til ordinær sub-
stitusjonbehandling.

 Så langt har vi i Norge lite kunnskap om i
hvilken grad buprenorfinpreparater finnes i
misbrukermiljøene, enten det dreier seg om
lekkasje fra pasienter som er i godkjente be-
handlingsopplegg eller Subutex/Temgesic
som er innført illegalt. Det er imidlertid gjort
beslag av buprenorfin, eksempelvis ble det i
2002 gjort ett beslag av 50 000 Temgesicta-
bletter.

Sluttbemerkninger

Som det framgår er bruken av Subutex i be-
handling av heroinmisbrukere på frammarsj i
Norge. Det gjelder så vel innen rammene for
ordinær legemiddelassistert rehabilitering
som i utprøving av behandlingsformer for ab-
stinensorientert behandling.
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Buprenorfin används i substitutionsbehand-
ling av starkt opiatberoende patienter. Prepa-
ratet säljs emellertid också i gatuhandeln och
används som en beroendeframkallande drog.
Denna tudelning syns också i insamlingen av
statistik om missbrukarvårdens narkomankli-
enter. Buprenorfin tycks ha blivit ett komple-
ment eller surrogat i de finländska narkotika-
missbrukarnas sortiment.

I den anonyma och för vårdenheterna frivil-
liga insamlingen av statistik om missbrukar-
vårdens narkomanklienter år 2001 deltog 140
enheter, och de insamlade uppgifterna berör
inalles 6 169 klienter. De medverkande enhe-
terna representerar omkring hälften av miss-
brukarvårdens samtliga öppna och slutna en-
heter och en liten del av den psykiatriska häl-
sovårdens och fängelsehälsovårdens enheter.

Det är svårt att bedöma hur stor andel av
det totala antalet narkomanklienter vid dessa
enheter materialet representerar, eftersom det
inte finns någon statistik över den klientelen.

I alla händelser representerar materialet en

bred skala av olika typers enheter inom miss-
brukarvården, med tonvikt dels på öppen-
vårdens klienter, dels på södra Finland: två
tredjedelar av klienterna hade sökt vård vid en
öppenvårdsenhet och 61 procent av materia-
let kom från södra Finland.

A-klinikerna stod för knappt en fjärdedel av
materialet liksom missbrukarvårdens slutna
avgiftnings- och rehabiliteringsenheter, öp-
penvårdsenheter som specialiserat sig på nar-
komanvård för en femtedel, ungdomsstatio-
ner för en knapp sjundedel, sjukhusens miss-
brukarpsykiatriska enheter för en knapp tion-
del och bl.a. slutenvårdsenheter som speciali-
serat sig på narkomanvård samt fängelser för
en dryg tiondel. Dessutom ingick några enhe-
ter från södra Finland som erbjuder opiatbe-
roende personer läkemedelsbehandling.

Efter att sådana uppgifter från olika enheter
som sannolikt gällde en och samma person
hade strukits innehöll materialet uppgifter
om totalt 5 189 personer. Praktiskt taget alla
var finska medborgare; endast en procent

AIRI PARTANEN

Ökat missbruk av buprenorfin

bland finska missbrukarvårdens

narkomanklienter

Artikeln har publicerats på  finska i Tiimi 6/2002
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företrädde andra nationaliteter. Kvinnornas
andel var 27 procent. Största delen var unga
vuxna; genomsnittsåldern var 26,3 år. En
femtedel var under 20 och en knapp tredjedel
mellan 20 och 24 år.

Tre av fyra klienter var ogifta, var sjätte var
gift eller samboende. Av de gifta eller sambo-
ende hade över hälften en annan person med
missbruksproblem i sitt hushåll, oftare en
narkoman än en alkoholist. Var fjärde hade
barn under 18 år, och av dem bodde bara var
fjärde i samma hushåll som sina barn.

Hälften av klienterna bodde i egen bostad
eller i hyreslägenhet, var fjärde hos sina för-
äldrar. Nästan två tredjedelar hade bara
grundskoleutbildning, var fjärde hade avlagt
examen på andra stadiet. Drygt hälften var ar-
betslösa, var femte studerade och var åttonde
hade en stadig arbetsplats.

Blandmissbruk vanligt

De som sökte vård för opiatberoende var nå-
got fler än de som använde stimulantia: de
förras andel var 28, de senares 26 procent.

Inom opiatgruppen sökte praktiskt taget
lika många vård på grund av buprenorfin som
på grund av heroin: de som sökte vård i första
hand på grund av buprenorfin utgjorde 12
procent av alla narkotikaklienter. En femtedel
sökte vård primärt för cannabismissbruk och
likaså en femtedel för narkotikabruk i kombi-
nation med alkohol, som då var det primära
rusmedlet.

Blandmissbruk var vanligt: hos en tredjedel
av klienterna nämndes minst tre problematis-
ka berusningsmedel. De tre främsta drogerna
var cannabis (62 %), stimulantia (55 %) och
opiater (40 %). Buprenorfin förekom bland
de tre främsta drogerna hos var femte klient.

Av användningssätten var injicering
den vanligaste metoden i fråga om både opia-
ter och stimulantia. Av de opiatmissbrukare

som åtminstone ibland injicerar drogen hade
78 procent gjort det under den senaste måna-
den; bland dem som använde stimulantia var
motsvarande andel 61 procent. De som inji-
cerar buprenorfin hade under den senaste må-
naden gjort det oftare (83 %) än de som inji-
cerar heroin (74 %).

Rökning var det vanligaste användningssät-
tet (99 %) bland cannabismissbrukarna, men
på grund av det utbredda blandmissbruket
hade en dryg tredjedel (37 %) av dem också
injicerat ämnet.

Sannolikheten för hepatit C växer med
narkotika

Användning av gemensamma sprutor var ett
allmänt utbrett riskbeteende: av alla som nå-
gon gång hade injicerat narkotika hade två
tredjedelar använt gemensamma sprutor.
Mest utbrett var det bland amfetamin- (71 %)
och buprenorfinklienterna (69 %), något
ovanligare bland heroin- (63 %) och canna-
bisklienterna (58 %). Av alla som överhuvud-
taget använde gemensamma sprutor hade var
fjärde gjort det under den senaste månaden,
oberoende av vilken drog de primärt använde.

Att detta riskbeteende är utbrett vittnar
också den höga frekvensen av hepatit C om:
av alla hepatit C-testade som någon gång inji-
cerat narkotika var 55 procent positiva. Då
man testade dem som hade injicerat narkoti-
ka under den senaste månaden steg andelen
hepatit C-positiva i korrelation med hur länge
det intravenösa bruket hade pågått. Av t.ex.
dem som hade tagit sin första spruta för mel-
lan ett och två år sedan uppgav 16 procent att
de var hepatit C-positiva, medan motsvaran-
de andel steg till mer än hälften då det intra-
venösa bruket hade pågått i mellan fem och
sex år.
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Cannabismissbrukarna yngre

Då klienternas inställning till att söka vård,
deras livssituation och deras narkotikamiss-
bruk ställdes i relation till några av de vikti-
gaste droger som gör att missbrukare överhu-
vudtaget söker vård, visade det sig att de som
primärt sökte vård för cannabismissbruk var
yngre än de som kom på grund av amfetamin,
heroin eller buprenorfin (tabell 1).

De som sökte vård på grund av cannabis var
oftare än de andra studerande och därför mer
sällan arbetslösa. De var också mer sällan bo-
stadslösa, eftersom de flesta uppgav att de
bodde hos sina föräldrar. Inom cannabisgrup-
pen fanns det också fler som sökte vård för
första gången. Kvinnornas andel var mindre
bland cannabis- och heroinklienterna än
bland amfetamin- och buprenorfinklienterna.

Klienternas genomsnittliga ålder varierade
enligt kön och primär drog. Bland cannabis-
missbrukarna var kvinnorna (20,3 år) ett par
år yngre än männen (22,5 år). Ungefär lika
stor var skillnaden bland buprenorfinklienter-
na: 24,1 resp. 26,3 år. Störst var skillnaden
bland amfetaminklienterna, där kvinnorna
(24,0 år) var klart yngre än männen (28,1 år).
Bland heroinisterna däremot var bägge kö-
nens genomsnittsålder ungefär 25,5 år.

Bland första gångens klienter var de
som sökte vård för cannabismissbruk i ge-
nomsnitt 21 år och de som sökte vård på
grund av buprenorfin, amfetamin och heroin
i genomsnitt 24 år. Skillnaden mellan könen
följde samma mönster som i hela materialet:
kvinnorna sökte vård för första gången vid
yngre ålder än männen.

Alla första gångens klienter hade
druckit alkohol för första gången ungefär i sitt
trettonde levnadsår. De som primärt hade
sökt vård på grund av cannabis hade börjat
använda cannabis som 15–16-åringar; kvin-
norna endast obetydligt tidigare än männen.

De som primärt sökte vård för amfetamin-
och heroinmissbruk hade börjat använda

dessa droger i genomsnitt som 20-åringar,
medan den genomsnittliga begynnelseåldern
för dem som sökte vård på grund av bupre-
norfin var 21 år. Kvinnorna började använda
heroin i bara obetydligt yngre ålder än män-
nen, men i fråga om amfetamin och bupre-
norfin var skillnaden ett par år.

De som för första gången sökte vård på
grund av buprenorfin uppskattade att de hade
använt drogen i knappt två år. De som sökte
vård på grund av andra droger uppgav att de
hade använt sin primära drog i ungefär tre år
innan de för första gången sökte vård.

Injicering som huvudsakligt användnings-
sätt var ungefär lika vanlig bland första gång-
ens klienter som i hela materialet. Den ge-
nomsnittliga ålder då det intravenösa bruket
inleddes låg mellan 18 och 20 år: bland första
gångens heroinklienter var den 18 år, bland
buprenorfin- och cannabisklienterna 19 år
och bland amfetaminklienterna 20 år. Kvin-
norna (18,8 år) började injicera i genomsnitt
ett år yngre än männen (19,9 år).

Genomsnittsåldern i
läkemedelsbehandling: 30 år

Trots att en dryg fjärdedel av klienterna sökte
vård för opiatmissbruk fick bara en obetydlig
del av dem sådan avgiftning eller substitu-
tionsbehandling som avses i förordningen
(607/2000).

Av de klienter som primärt hade sökt vård
för sitt opiatberoende fick bara fem procent
avvänjning, avgiftning eller underhållsbe-
handling. De flesta av dem fick substitutions-
behandling med buprenorfin. Behandlingen
ges i över en månad och tar sikte på drogfrihet
i framtiden. Några enstaka fick avgiftning
med buprenorfin under högst en månad, an-
dra fick substitutionsbehandling med meta-
don. Hos drygt en tredjedel hade vården bör-
jat före år 2001.

Kvinnornas andel av dem som fick läkeme-
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delsbehandling var en femtedel. Genom-
snittsåldern var 30 år. De opiatberoende som
fick läkemedelsbehandling var således klart
äldre än de övriga opiatklienterna. De hade i
genomsnitt använt opiater regelbundet under
elva års tid, vilket var klart längre än de övriga
opiatklienterna. Så gott som alla hade tagit
drogen intravenöst.

I synnerhet av de buprenorfinklienter som
samma år hade inlett sin behandling tycktes
många (82 %) ha tagit drogen intravenöst un-
der den senaste månaden. Bland de heroin-
och buprenorfinklienter vilkas vårdperiod
hade börjat tidigare var andelen klart lägre;
endast en fjärdedel.

Reflexioner

De narkotikamissbrukare som statistikinsam-
lingen från narkomanvården 2001 omfattar

torde representera en ansenlig del av alla som
sökt vård för narkotikamissbruk, om man ut-
går från de uppskattningar av missbrukar-
vårdens narkotikarelaterade klienter som
gjorts på basis av räkningen av antalet miss-
bruksfall år 1999. Man kan således anta att
statistikinsamlingen från narkomanvården
ger en relativt bra bild av antalet personer i
Finland som år 2001 uppsökte missbrukar-
vården på grund av narkotikamissbruk.

Materialet från statistikinsamlingen kan
därför tjäna som grundval då man följer för-
ändringarna både i narkotikamissbrukarnas
situation och i vårdtjänsterna på riksplan,
trots att bara en del av alla de enheter som er-
bjuder vård åt narkotikamissbrukare deltog i
den.

De som primärt söker vård för opiatmiss-
bruk har under de senaste åren stått för en
växande andel av alla narkomanklienter. Opi-
atklienterna blev fler än amfetaminklienterna

Cannabis Amfetamin Heroin Buprenorfin
(N=1028) (N=1243) (N=690) (N=599)

Kvinnor (%) 21 32 24 27

Genomsnittsålder (år) 22,1 26,8 25,6 25,7

Sökt vård för första gången (%) 36 18 14 12

Endast grundskoleutbildning (%) 61 61 64 68

Arbetslösa (%) 43 64 70 67

Bostadslösa (%) 6 16 14 15

Genomsnittsålder då alkoholbruket
började (år) 13 12,9 12,6 12,7

Genomsnittsålder då bruket av någon
drog började (år) 15,3 15,8 14,9 15

Genomsnittsålder då bruket av den drog
som föranledde vården började (år) 15,5 18,8 19,3 21,3

Det regelbundna bruket av den drog
som föranledde vården har pågått (år) 4,3 4,8 3,9 2,4

Injicering huvudsakligt användningssätt (%) 76 86 81

Har någon gång injicerat (%) 35 83 89 93

Genomsnittsålder då injicerandet började (år) 18,4 19,6 18,4 18,6

Tabell 1. Insamlingen av statistik om narkomanvården 2001: klienternas sociala bakgrund och sätt att använda
narkotika grupperade enligt den primära drog som fått dem att söka vård
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redan i den föregående statistikinsamlingen
från år 2000.

En intressant sida i materialet från 2001 är
de förändringar som skett inom opiatgrup-
pen. Det var framför allt buprenorfinklienter-
na som växte till antalet. Denna tillväxt för-
klaras inte av det större vårdutbudet för just
opiatberoende personer, eftersom bara en
obetydlig del av alla som primärt sökte vård
för opiatberoende fick avgiftning eller substi-
tutions- eller underhållsbehandling.

Under de senaste åren har man försökt ut-
bygga läkemedelsbehandlingen av opiatbero-
ende missbrukare, och användningen av just
buprenorfin torde därigenom ha ökat. Uti-
från statistikinsamlingens begränsade uppgif-
ter om läkemedelsbehandling av opiatberoen-
de förefaller det som om buprenorfin år 2001
var klart vanligare än metadon i läkemedels-
behandlingen. Fastän avgiftning och substitu-
tions- och underhållsbehandling med bupre-
norfin är en fungerande och ändamålsenlig
behandlingsform för opiatberoende är det be-
kymrande att också missbruket av buprenor-
fin samtidigt tycks öka.

Trots att många som missbrukar buprenor-
fin själva kan uppleva sitt missbruk som
”egenvård” tycks missbruket av buprenorfin i
många avseenden vara jämförbart med hero-
inmissbruket, bl.a. i fråga om de risker som
själva användningssättet är förknippat med.
Det verkar som om injicering och gemensam-
ma sprutor rentav är vanligare i fråga om bup-
renorfin än andra droger. Vid fortsatt intrave-
nös användning växer också sannolikheten
för virusinfektioner via blodet. Dessutom är
många som använder buprenorfin blandmiss-
brukare som också använder t.ex. benzodiaze-
piner och amfetaminer.

Buprenorfin tycks ha blivit ett komplement
eller surrogat i de finländska narkomanernas
sortiment. De som sökte vård på grund av
buprenorfin hade inte börjat sitt narkotika-
missbruk med just det preparatet, utan miss-
bruket tycktes ha börjat flera år tidigare. Ock-

så bruket av sprutor tycktes ha börjat med an-
dra preparat redan ett par år innan buprenor-
finet kom in i bilden.

Kvinnorna tycktes börja använda både bup-
renorfin och amfetamin i tidigare ålder än
männen, medan däremot några motsvarande
skillnader mellan könen inte tycktes förekom-
ma beträffande heroin- och cannabismissbru-
ket. Kvinnorna började i och för sig också in-
jicera narkotika ungefär ett år tidigare än
männen. Både i fråga om amfetamin- och
cannabismissbruk sökte kvinnorna vård för
första gången ett par år tidigare än männen. I
fråga om opiater var läget ett annat: tiden från
heroinmissbrukets början till den första vård-
kontakten var lika lång för bägge könen. I frå-
ga om buprenorfin var kvinnorna rentav lång-
sammare att söka vård än männen.

Då man jämför de droger som narkoman-
vårdens klienter i Finland använder med situ-
ationen i de övriga EU-länderna ser man för-
ändringar både i Finland och i det övriga EU.
I de övriga EU-länderna har andelen klienter
som sökt vård för opiatmissbruk minskat un-
der de senaste åren, trots att opiaterna fortfa-
rande är den vanligaste vårdorsaken, mellan
50 och 70 procent. Också i vissa andra euro-
peiska länder kan man se tecken på missbruk
av buprenorfin, men någon statistik över det
missbruket finns inte ännu. Kokain- och can-
nabismissbrukarnas andel av alla som söker
vård stiger däremot i EU-länderna.

För att materialet från statistikinsamlingen
från narkomanvården skall bli mer represen-
tativt och täckande är det viktigt att så många
vårdenheter som möjligt deltar. På så vis kan
statistikinsamlingen ge allt tillförlitligare in-
formation om narkotikaklienterna inom
missbrukarvården.

Särskilt önskvärt är det att de enheter som
ger avgiftning och substitutions- och under-
hållsbehandling åt opiatberoende patienter
deltar aktivare i statistikinsamlingen, så att
man kan sammanställa systematiskt jämförel-
sematerial om denna växande klientgrupp
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från hela landet. Dessutom vore det viktigt att
forska mer i det växande missbruket av bupre-
norfin i Finland och på så vis få fram nog-
grannare information om fenomenet.
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I 1997 ga Stortinget i Norge grønt lys for et
nasjonalt metadonprosjekt. Stortinget be-
stemte samtidig at substitusjon på norsk skal
være del av rehabiliteringsopplegg, medika-
mentassistert rehabilitering, MAR.

Ved siste årsskiftet var 1 909 opiatavhengige
innskrevet i forskjellige norske MAR-prosjek-
ter. Det er mer enn halvparten av de opiatav-
hengige som i en eller annen form mottar be-
handling her i landet.

I løpet av noen få år har MAR blitt et domi-
nerende sentrum hele tiltakapparatet må for-
holde seg til. Utfordringen nå er å hindre at
substitusjon utvikler seg til et svart hull som i
kraft av sin egen tyngde suger til seg og utslet-
ter alt rundt seg.

*

Jeg tror at den første gangen jeg hørte om me-
tadon var høsten 1985. En overlege ved Oslo
helseråd var nylig kommet hjem fra USA. In-
spirert av hva han hadde sett der, foreslo han i
et intervju å uføretrygde alle hivsmittede
stoffbrukere og gi dem metadon. Da intervju-

et vel var trykket og telefonene begynte å
kime, forsto jeg at vi hadde begått en hellig-
brøde. Stammens tabu var brutt.

– Hvis vi får metadon i Norge, skal du vite
at du er medansvarlig, hveste en gammel tra-
ver inn i telefonrøret.

Hun var blant dem som på en nordisk sosi-
alarbeiderkonferanse i 1979 hadde vedtatt at
metadon var overflødig i de nordiske land.
Tre år tidligere var metadon til opiatavhengi-
ge i Norge stanset i et rundskriv fra Helsedi-
rektoratet.

I 1985 var vi noen som verken kjente til
rundskrivet eller vedtaket, og slett ikke tabu-
et. Vi trodde – blåøyd – at metadon var et
medikament som det gikk an å diskutere nyt-
ten av.

Senere økte det på.
I 1991 sa Ketil Bentzen, avdelingsdirektør i

Sosialdepartementet, under et intervju føl-
gende:  ”Metadon i Norge? Over mitt lik!” At
uttalelsen ikke kom på trykk, var like bra.
Bentzen var blant de som senere ble ansvarlig
for å innføre metadonbehandling i Norge.

Etter en opphisset diskusjon på konferanse

Metadonassistert Rehabilitering –

betraktninger fra noen utsider

Artikkelen er en noe bearbeidet versjon av en i forelesning holdt på 3. nasjonale konferanse for Medikament-
assistert Rehabilitering – MAR i januar 2003 i Oslo.

ESSÄ

MARTIN BLINDHEIM
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om metadon og graviditet så sent som i 1997
fant en av innlederne, en amerikansk lege, det
nødvendig å si:  ”Methadone is not a religion,
but a tool for treating opiate addiction”; –
Metadon er ikke en religion, men et redskap
for å behandle opiatavhengighet.

Denne – for meg – uforståelige motstanden
mot metadon utgjorde en side i en behand-
lingsdebatt som startet med aidsepidemien i
1985 og som pågår fortsatt. Jeg trekker ikke
fram disse historiene for å peke nese av meta-
donmotstanderne, men for å påpeke at meta-
dondiskusjonen kom til å gå inn i den særeg-
ne tradisjonen med å føre skyttergravsdisku-
sjoner i stedet for dialoger.

*

Metadon er mye mer enn et medikament.
Metadon er også en sterkt ladet symbol. Me-
tadon som metafor har blitt formet i historien
til rusbehandlingsfeltet i Norge.

Behandlingsfeltet i Norge har grovt gått
gjennom tre stadier:

Det gamle regimet var Statens klinikk for
narkomane på Hov i Land. I sin tid var dette
en moderne klinikk som mottok besøkende
fra hele Europa. Men på slutten av 60-tallet
var klinikken lite rustet til å møte narkotika-
bruken knyttet til ungdomsopprøret.

I 1969 brøt noen pasienter ut av klinikken
på Hov i protest mot hvite frakker, mot med-
ikalisering og mot diagnosekultur. De skapte
Norges første behandlingskollektiv, Solliakol-
lektivet, innledningen til Alternativperioden.
Sollia kom til å bli det første tiltaket i en hel
flora av kollektiv, terapeutiske samfunn og
andre alternativer. Denne antimedikalistiske
epoken varte til 1985, da aidsepidemien kom
til Norge.

Med aids kom igjen de tradisjonelle legene
på banen og med dem diskusjonen om syk-
dom, skadereduksjon og substitusjonsmedisi-
ner. Tiden fra 1985 og fram til i dag er tredje
stadium, Remedikaliseringen av rusmiddelfel-

tet. Den handler ikke bare om medikamenter,
men like mye om sykdomstenkning og om
hvor rusbehandlingsfeltet skal forankres. Le-
ger spilte ikke bare en hovedrolle i utviklingen
av legemiddelassisterte tilnærminger; de har i
økende grad fått en sentral rolle på alle nivåer
i rusfeltet.

For generasjonen med sine røtter i 70 åra
kom metadon til å stå som et symbol på alt de
hadde brutt med. Innføring av metadon var
nærmest å forstå som et forræderi mot det 70-
årene hadde brakt av nytenkning til feltet.
Det var de hvite frakkenes, diagnosekulturens
og medikaliseringens tilbakekomst. The empi-
re strikes back.

For oss som ikke hadde 70-årenes stormer i
ryggmargen, som ikke så behandlingsappara-
tet som et opprør, ble metadon det motsatte
av et oppgivelsessymbol. Det ble et symbol på
nytenkning, et opprør mot et behandlingsap-
parat og en ledelse i Sosialdepartementet som
ikke helt var ”på nett”. Også vi følte oss som
Luke Skywalker og Prinsesse Leia.

Metadon var enten helt bra eller helt dårlig;
enten en Pandoras eske, full av all verdens
elendighet eller en Sareptas krukke, som aldri
blir tom.

Bare ved å trekke inn den ulike symbolver-
dien metadon hadde og delvis fortsatt har, er
det mulig å forstå den til dels hatske karakte-
ren diskusjonen om metadon og MAR fikk.
Diskusjonen handlet tidvis mer om metafo-
ren enn om medikamentet metadon.

*

Tillat meg en musikalsk utside.
Miles Davis og Charles Mingus … Billie

Holliday, Marianne Faithful og Janis Joplin.
Alle er de artister som markerer milepæler i
jazzens og populærmusikkens historie. Alle
brukte de heroin i lange kreative perioder av
sine liv. Jeg kunne nevnt mange flere; listen er
lang som en norsk vinter. Tekster og titler vit-
ner om det samme; Brown Sugar, Sister Morp-
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hine, Waiting for the Man … .
Denne koplingen mellom heroin, musikk

og andre kunstneriske uttrykk har vært med
på å skape det mytologiske bildet av heroin i
vår kultur, heroinens Janusansikt. På den ene
siden et avhengighetsskapende stoff, porten
inn til døden; på den andre siden en glamorøs
droge, en port som gir adgang til kreativitet-
ens rike.

Ingen har skrevet hyldningssanger til bupre-
norfin, ingen har påstått at metadon har ut-
løst deres kreative energi. Metadon kunne
trengt en PR-agent, tenker jeg av og til.

”Metadon er utrolig usexy”, sa en metadon-
bruker til meg i fjor.

I den grad det finnes en mytologi knyttet til
metadon, handler den om at metadon gjør
deg sløv, doven og tiltaksløs.

Hvis heroin har en aura av vemodig blått
som i Blues, er metadonen blygrå som en
regnværsdag.

*

Årsaken er enkel. Metadon og buprenorfin er
ikke rusmidler. De er medikamenter. De er
ikke stoffer som gir time-out fra hverdagen,
stoffer som stanser tiden. Tvert i mot er de le-
gemidler som skal bringe brukeren tilbake til
hverdagen, til tidens tikkende krav.

 I et intervju i 1994 med den amerikanske
legen Vincent P. Dole som sammen med Ma-
rie Nyswander startet metadonbehandling av
opiatavhengige i 1963, sa Dole blant annet:

”Metadon er en medisin mot den fysio-
logiske opiatavhengigheten … Metadon for-
andrer ikke personligheten, men legger et fy-
siologisk grunnlag for rehabilitering.”

Videre sa Dole det han så ofte ellers sa:
”Metadon alene endrer lite i et ellers kaotisk

liv. Vi har aldri sagt at metadon gir utdannelse
til en mann som falt tidlig ut av skolen. Eller
verdighet til en person som ikke har selvres-
pekt. Eller et sosialt nettverk til en som har
mistet det. Slike problemer må behandles

med andre metoder.”
I intervjuet advarte Dole mot den kravløse

utdelingen av metadon som han så i enkelte
europeiske land.

Når jeg tenker tilbake på arbeidet for å få
metadon som en naturlig del av behandlings-
tilbudet i Norge, husker jeg at det var det slike
uttalelser vi henviste til.

I et innlegg i rus&avhengighet for noen år
siden skrev en innsender at vi alle driver med
substitusjon hva enten vi arbeider med men-
nesker på metadon eller ikke:  ”Å slutte med
stoffmisbruk handler bare sjelden om kjemisk
avhengighet. Problemet er å substituere én
livsstil med en annen.”

Akkurat slik tenkte mange av oss; metadon
alene fyller ikke tomrommet.

De fleste kjenner Dole’s synspunkter; de er
sammenfallende med målene som fortsatt
holdes fram i offisielle taler om medikament-
assistert rehabilitering i Norge.

Mange jeg snakker med, hevder at dette
ikke lenger er den virkeligheten MAR framvi-
ser. Mange mener at utviklingen Vincent P
Dole advarte mot, er den utviklingen Norge
nå er inne i.

*

Laos, dette lille landet i Sørøstasia, er et av de
fattigste landene på jorda, en virkelig utside.
Landet er også verdens tredje største opiums-
produsent og har den nest høyeste forekom-
sten av opiatavhengighet i verden.

Nå mener regjeringen og FNs narkotika-
kontrollprogram at tiden er moden for å kvit-
te seg med opiumsproblemene. Innen utgan-
gen av 2005 skal all dyrking av opium opphø-
re, og landets nær 60 000 opiumsavhengige
skal være avvent. Midlene er hæren – pisken –
og støtte til moderne landsbyutvikling – gul-
rota.

Behandling for opiatavhengighet i Laos er
basert på selvhjelp; en avrusingscamp i 15
døgn, planlagt, organisert og gjennomført av
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landsbyene der opiumrøykerne bor. Behand-
lingen etterpå er gradvis reintegrering i lands-
byens arbeidsfellesskap.

Medikamentell nedtrapping med opiums-
tinkturer er forsøkt. Det har man gått bort
fra. Erfaringen er at slik nedtrapping er en
teknisk-medisinsk løsning som tar ansvaret
bort fra brukeren selv, fra familien hans og fra
landsbyfellesskapet. Og det gir ikke bedre re-
sultater. Mobiliseringen av landsbyen, sier er-
faringen, er alfa og omega.

Flertallet av verdens opiatavhengige lever i
land i den tredje verden. De røyker opium, de
sniffer heroin, de røyker heroin og i økende
grad injiserer de.

Globalt sett er det Skandinavia som er ekso-
tisk, ikke Laos. Våre tiltak og valg, våre be-
handlingsdiskusjoner, er hinsides virkelighe-
ten til storparten av verdens opiatavhengige.
Land som ikke har penger til legemidler mot
malaria, diaré og aids, har ikke metadon prio-
ritert på ønskelisten.

Da jeg spurte narkotikaministeren i regje-
ringen i Laos hva han lærte om behandling da
han nylig var på studietur i Norge, lo han litt
og svarte at årsbudsjettet for én norsk institu-
sjon tilsvarer det Laos bruker på all behand-
ling i løpet av ett år.

*

For en tid tilbake var jeg gjestebeboer en må-
neds tid i et terapeutisk samfunn, en kunstig
landsby. Terapeutiske samfunn har en felles-
skapsbasert pedagogikk. Også her springer ar-
beidet ut av en selvhjelpstankegang.

Og også her befinner jeg meg hinsides med-
ikamentelle løsninger. Beboerne har bevisst
valgt bort MAR, de ønsker i utgangspunktet
et liv uten daglig medisin. Samtidig sier man-
ge at om de ”tryner” her, er det MAR som er
alternativet. Sosialtjenesten er gjerrig på dyre
sjanser i medikamentfrie tiltak. MAR er et
skremsel.

Nå er trenden at de som søker plass, er yn-

gre enn tidligere; søknader fra eldre brukere
kommer sjeldnere enn før. Inntrykket er at
sosialtjenesten prioriterer bort medikamentfri
behandling for de eldste, de tilbys MAR. Be-
boere her og i andre medikamentfrie tiltak
forteller meg om kamp med en sosialtjeneste
som ”pusher metadon” på dem.

Av den grunn styrkes valget for de som sø-
ker seg til medikamentfri behandling; de må
først ta stilling til MAR. Men av samme
grunn kan det motsatt være vanskeligere å bli
stående i valget når det nyktre livet bare har
oppoverbakker. Å velge seg ut, til MAR, er et
valg som fremstår som mindre ille enn å gå
tilbake til gata.

MAR i medikamentfri behandling har et
dobbelansikt, på de ene siden en trussel om
hvor du havner om du bryter; på den andre
siden en fristelse, et løfte om en enklere vei.

For beboerne representerer MAR en B-løs-
ning de tar mer enn klar avstand fra. Riktig-
nok sier de fleste at ”metadon er nødvendig”.
Men dette er for de andre, de som ikke egent-
lig vil endre seg. Mange forteller historier fra
gata om metadonbrukere som fortsatt ruser
seg. En gjengs oppfatning er at det meste ak-
septeres i MAR.

Terapeutiske samfunn var blant de som
mest frenestisk motsatte seg innføringen av
medikamentell behandling i Norge. ”Nå er
jeg ikke så firkanta lenger”, sier daglig leder.
Noen trenger opplagt medikamentstøtte, jeg
ser det. Men på ett punkt er jeg steil; metadon
må fortsatt være en medisin som ligger i bun-
nen av et rehabiliteringsopplegg. I dag ser jeg
at mange ikke får noe annet enn metadon.
Sosialtjeneste og lege følger ikke opp; de har
ikke kapasitet. Et samfunn som bare gir meta-
don, er fattig. Det er respektløst, mer respekt-
løst enn å kreve endring. Behovet for rehabili-
tering av metadonbrukere er stort og akutt.

Sett fra dette ståstedet er MAR en B-løs-
ning, og de som velger en slik løsning, er et B-
lag. Når rusa metadonbrukere blir en del av
gatemiljøene, vil MAR i økende grad opple-
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ves som en løsning uten alvorlige krav om
endring, til tross for R’en i navnet. De som
velger metadon, stigmatiseres som noen som
ikke er ordentlig rehabiliterte. De som først
og fremst rammes, er de som alvorlig strever
med å få til rehabilitering med medikament-
støtte.

*

Et lavterskel botiltak for kvinner gir meg en
annen utside å betrakte MAR fra. Dette er den
motsatte enden av tiltaksapparatet. Her i ska-
dereduksjonsnorge er det gule sprøytebokser
på alle beboerrom, og de ansatte har gjenopp-
livingsutstyr på baklomma. Beboerne spiser
bensodiazepiner i ubegripelige mengder og
skyter heroin. De fleste jobber på gata.

Utdrag av noen notater jeg gjorde etter en
vakt:

”I natt ble N. lagt inn på sykehus igjen. All-
menn svekket helse; ekstremt uttørket og av-
magret etter noen dagers hardkjør på amfeta-
min. Mistanke om lungeemboli. Må huske å
si fra til hjemmesykepleien at de ikke behøver
komme med metadon.

S. ringte hjem i natt om noen klær hun
trenger. Ble funnet livløs på gulvet for fire da-
ger siden. De på vakt fryktet insulinsjokk og
tilkalte ambulanse. Legen la henne inn for
underernæring. Får næring med sonde og me-
tadonstøtte. Ønsker å bli på sykehuset til inn-
leggelse på Akutten for avrusing før metadon.

P. havnet på sykehuset i forgårs etter langva-
rig feber som plutselig blusset opp. Svær in-
feksjon i kroppen etter mange bomskudd.
Knapt årer igjen. Blir liggende en stund, me-
disinert med intravenøs penicillin, stabilisert
på metadon. Tviler på om hun makter videre
medisinering med penicillin når sykehus-me-
tadonen seponeres.”

Da jeg begynte å jobbe på hybelhuset, fikk
jeg, på spørsmål om metadon, til svar at stedet
hadde sin ene metadonbruker; hun var syk,
og da var det ok. Men ut over det … nei. Flere

på metadon ville skape to klasser beboere; de
som må jobbe på gata og de som slipper.

Riktignok hadde mange av beboerne meta-
donsøknader inne eller hadde planer om å
søke. Men ventelistene var lange. Behandlin-
gen av søknadene tok tilsynelatende år. Dess-
uten sa de nasjonale retningslinjene at meta-
don skulle være del av en rehabiliteringsplan.
Stedet var, naturlig nok, ikke godkjent som
bolig av MAR.

Metadon glitret som et Soria Moria slott
fjernt i horisonten. All endring ble parkert
der, i fremtiden.  ”Ja, jo da ... Men ikke akku-
rat nå ...kanskje neste år ... Når jeg får meta-
don, da….!”

Noen måneder seinere er situasjonen radi-
kalt endret. Fem får metadon daglig, en har
kvote Dolcontin, en har nettopp mistet meta-
don, fire har avtalt inntaksamtale på MAR i
Oslo, fem har metadonsøknader under be-
handling og en planlegger å søke metadon.
De resterende tre beboerne søker medika-
mentfri behandling. Alle 20 ønsker å endre
livssituasjonen, ingen har ønske om å fortset-
te det gamle livet.

Etter omfattende mediaoppslag i 2001, fikk
MAR i Oslo, politisk styrt pålegg om å avvi-
kle ventelistene brennkvikt, ja med hurtigtog-
fart. Runaway train, kalte noen det. Så, i fe-
bruar 2002, ble hybelhuset godkjent som bo-
lig for MAR-klienter.

*

Gatefolket har tatt et avgjørende skritt bort fra
storsamfunnets fellesskap. De har gjort jakten
på dop og bruken av dop til de organiserende
prinsipp i livene sine. Alle vennskap og allian-
ser i gatekulturen er underlagt dopjakten.

Ensomheten kvinnene utstråler, er det som
kanskje slår meg mest på hybelhuset. Grunn-
leggende sett er de alene i stoffbruket. På gata
finner de et tilsynelatende fellesskap – masse
mennesker, masse samtaler, masse som skjer.
Jakten på dop binder sammen.
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Etter hvert som noen av kvinnene på hybel-
huset blir satt på metadon, ser jeg at de får en
større ro i tilværelsen. Ikke så ofte på strøket,
de spiser mer, har litt lettere for å komme seg
til lege, får litt bedre helse. De sier selv at de
har det bedre. Men de ruser seg fortsatt.

Jeg fornemmer en økt ensomhet hos de me-
tadonbrukende beboerne. De har tatt et lite
steg bort fra gata, men knapt noe skritt inn i
normalsamfunnet. Fellesskapet på hybelhuset
er et gatefellesskap, skapt rundt dopjakten.
Derfra utstøtes streite metadonbrukere.
Rundt metadonbruken er ikke en gang et til-
synelatende fellesskap. På hybelhuset står de
uten noe dersom de følger MAR sine ret-
ningslinjer. Metadonbrukere med bolig midt
i heroinmiljøet blir ”tvunget” til fortsatt ru-
sing for å få en plass i et fellesskap.

Ansatte på dette hybelhuset og på lignende
steder støttet kravet om substitusjonstiltak i
Norge. Nå er stemningen mer ambivalent.
Det følgende er utdrag av et E-brev fra fag-
konsulenten ved hybelhuset.

” Jeg kan ikke se at noen av våre beboere har
fått noe mer enn metadon. Alle knasker piller
og junker som før. Det hender at noen blir
”tatt” og sendt til avrusing for benso – for så å
bli sendt tilbake hit hvor det flyter av piller…

Jeg har spurt dem hvordan heroin virker
sammen med metadon og subutex. Samtlige
sier at det virker helt bra. Man blir ikke dårlig
av subutex og heroin hvis man bare har den
rette blandingen med rohypnol. Med meta-
don er det bare er å kjøre på med heroin, men
det må være mye. De sier at de blir hekta på
heroin også med metadon. Men de bruker
ikke lenger så mye at de må prostituere seg …

OK, de har fått mer fri fra gata og jaget, fått
litt mindre stress i livet. For de aller sykeste …
er det kanskje nok slik.

Men storparten kan mer og fortjener mer. Å la
metadonbrukere bo her blant aktive heroinbru-
kere er uakseptabelt. Ingen har fått det jeg vil
kalle et anstendig liv med MAR. En gang var
MAR et bra tiltak med skikkelig oppfølging og

anstendig bolig som forutsetning. Nå er boligløs-
ningen redusert til tak over hode og oppfølgingen
har svunnet inn til ingenting … Skal jeg si hva
jeg mener, så synes jeg MAR – med R – har blitt
en vits.

Jeg tror arbeidet kan adle også en metadon-
bruker. Vi må ha noe som gjør at også hun
kjenner seg nyttig. Å bare gi metadon og la
henne fortsette å bo her, er respektløst.”

Fra denne utsiden ser jeg noe nytt, vi kan
kalle det MAS – Medikamentassistert Ska-
dereduksjon. I MAS er målgruppa de elendig-
ste på gata. Rehabiliering er et fremmedord. A
touch of Denmark.

Jeg ser at brukerne i MAS får det bedre; ska-
dene er redusert.

Men de som sammenligner MAS med de
eksisterende retningslinjene for MAR, ser at
R’en – Rehabiliteringen – er ofret for å ta
unna ventelistene. De dårligste har fått det litt
bedre, men de er fratatt muligheten til rehabi-
litering.

Jeg ser også det etiske dilemmaet; hvor skul-
le kvinnene ellers gjøre av seg, når politikerne
ikke bevilger penger til nødvendige tiltak?

*

I postkassa til rus&avhengighet finner jeg et
langt leserbrev. Avsenderen har vært metadon-
bruker i fire år. Han er en av de statistikken
forteller at det går bra med. Noen utdrag:

”Ikke bare helsepersonell blir utbrente. Vi
kan komme dit vi ”klienter”, også.

… Jeg er nå ute av metadonsenteret og har
bydelslegen som kontakt. Men han har ikke
tid til å snakke med meg. Sosialkontoret er
fornøyd så lenge jeg lever og henter ukentlig
på apotek. Min eneste kontakt med folk
innen helse og omsorg, er de ansatte på apote-
ket. Jeg har brukt dem. Et sted må jeg få snak-
ke litt …

… Jeg blir mer og mer enig med de som sier
at den dagen en sier ja til metadon, har sam-
funnet gitt en opp. Jeg er et nummer blant
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mange numre. Kan ikke gjøre noe spontant;
er låst i systemet. Kan ikke reise spontant; sys-
temet bestemmer. Kan ikke leve i fred; er av-
hengig av systemet. Ikke no liv.

… Urettferdig å si alt dette; det er jeg sjøl
som har valgt denne veien. Kanskje handler
det om at jeg bare er sur på meg sjøl. Men like
fullt er det ikke noe liv.

… På den ene siden har metadon reddet li-
vet mitt. På den andre siden tror jeg aldri jeg
hadde gått inn i MAR, om jeg hadde visst det
jeg vet i dag.”

Jeg minnes den klassiske danske metadon-
studien Metadon og hva så? Metadonbrukere
rehabilitert til en bunnløst ensomhet var hva
forskerne fant, i 1983.

I rusmiddelfeltet har vi etter hvert blitt flin-
kere til å spørre hva som virker og hva som
ikke virker når vi setter i gang tiltak. Vi spør
også hvordan det vi gjør, kan virke bedre.
Hvorvidt noe kan skade, er en problemstil-
ling som sjelden reises.

*

Når man tenner et lys i et dunkelt rom, virker
krokene enda mørkere. Når jeg setter søkely-
set på enkelte deler av MAR, risikerer jeg å
miste andre deler av syne. Den som fokuserer
på bare ett fenomen, kan miste både oversikt
og perspektiv.

Jeg påstår ikke at det jeg har beskrevet til nå,
er hele virkeligheten.

Jeg kunne også fortalt om en freelance-jour-
nalist som kom innom kontoret for å legge
fram forslag til en artikkelserie. Vi diskuterer
lenge. Profesjonelt. Ikke et øyeblikk slo det
meg at også hun er en av de vellykte i statistik-
ken. Først etterpå får jeg vite at hun har gått
på metadon i flere år.

Eller jeg kunne trukket fram Ted som har
vært en venn siden han begynte med metadon
i 1990, i et opplegg litt bak mål, aldri tilknyt-
tet noe prosjekt, bare en vennlig lege. Han har
leilighet, han har jobb, han har katt. Jeg snak-

ket med ham for noen dager siden. ”Nå er
bare den daglige flaska med metadon linken
til det gamle livet. Alt annet har jeg lagt bak
meg”, sier han.

Jeg kunne også tegnet bildet av Ada, en av
disse totalt oppgitte heroinistene med store
nevrologiske problemer som åkte inn og ut av
tallrike behandlingsopplegg. Sist gang jeg
snakket med henne, for noen år siden, hadde
hun akkurat begynt på metadon. Da jeg traff
en felles bekjent i forrige uke, fortalte han at
nå har Ada eget firma i Oslo.

Jo visst, mirakler skjer. Virkeligheten er
sammensatt.

*

Helt fra en sped begynnelse i andre halvpart
av 1980-tallet har medikamentassisterte tiltak
vært under kontinuerlig angrep – fra to sider.
Fra de som sier For mye, for tidlig! og fra de
som sier For lite, for sent!

Damn me if I do and damn me if I don´t!
Hvordan bedømmer jeg MAR etter å ha

observert fra mine utsider? Synes jeg at vi har
åpnet en Pandoras eske? Eller tenker jeg at ol-
jekrukken i Sarepta er et bedre bilde?

Det kommer an på.
Hva jeg ser, avhenger av brillene jeg ser

med. Fra ulike utkikksplasser er perspektivet
forskjellig.

Tar jeg på mine europeiske skadereduk-
sjonsbriller, ser jeg at Norge er på vei i riktig
retning. Snart har vi innsett at vi ikke har res-
surser til å holde rehabiliteringsfanene høyt.
Brukerne av MAR er dessuten så skadd at re-
habiliteringsmålsettinger er fåfengt for flertal-
let. Vi har forstått at det er viktigere å redde
liv enn å stå på prinsipper, slik Nils Christie
har forfektet i mange år. Vi beveger oss kloke-
lig i retning av å legge lista der de fleste andre
land har lagt den. (Og Sverige kan vi jo ikke
sammenligne oss med fordi … ja fordi Sverige
er Sverige.)

Å ha et omfattende medikamentfritt be-
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handlingstilbud er i ferd med å bli et særnorsk
fenomen. Det europeiske rusmiddelorganet
EMCDDA anbefaler alle europeiske land å
bygge ut både høy- og lavterskel substitu-
sjonsopplegg. Forskeren Michael Farrell fra
engelske National Addiction Center som ny-
lig var i Oslo, sa at Norge er ”et interessant til-
felle”, fordi vi her ser metadon som ledd i et
helhetlig behandlingsopplegg.

Et interessant tilfelle … Tenk det, Hedda!
Med mine norske rehabiliteringsbriller ser

jeg at vi er i ferd med å forlate en visjon. Vi
trodde vi kunne fortsette å være et annerledes-
land, også på dette området. Vi var sikre på at
det var mulig å få til noe mer her i Norge enn
i andre land. Metadon skulle være grunnlaget
for rehabiliteringsopplegg. Medikamentassis-
terte og medikamentfrie brukere skulle blan-
des i tiltaksapparatet; vi skulle unngå en A- og
B-løsning. Metadonstabiliserte skulle ikke bli
annenrangs. MAR skulle ikke bli en gjøkun-
ge. How very Scandinavian, synger Bjørk, I
thought I could organisze freedom.

Med slike briller blir jeg sint når jeg ser at
det legges større vekt på ventelistenes krav enn
på behovet for bolig og oppfølging. Jeg synes
det er hjerterått at stoffbrukere som har valgt
rehabilitering med MAR, forteller at de stadig
må forsvare valget sitt og risikerer å blir sett på
som rehabilitert light. Jeg blir nedtrykt når jeg
opplever at MAR har fått et troverdighetspro-
blem som rehabiliteringstiltak.

Med skadereduksjons-brillene på nesa sier
jeg Mer!

Med rehab-brillene sier jeg Stopp!

*

Et lavterskel hybelhus, et terapeutisk sam-
funn; to ytterpunkter i tiltaksapparatet. Fra
begge ser jeg en stor skepsis til MAR. Det pe-
kes på utglidning og manglende rehabilite-
ring. ”Respektløst” er et ord som brukes begge
steder. Et økende gap mellom offisiell politikk
og aktuell utforming skaper usikkerhet og
svekket troverdighet.

Etiske dilemma er et gjennomgangstema i
rusmiddelfeltet. Hvilke dilemma man trekker
fram og hvilke løsninger man foreslår, avhen-
ger også av ståsted og briller.

Jeg har ofte hørt ansvarlige sosialarbeidere si
at vi må strekke oss langt for å hindre at noen
dør. Sant nok. Om vi setter opp gatetilværelse
og mulig død som alternativ til det vi tilbyr i
dag, er valget enkelt. Selvsagt er det mer etisk
høyverdig å gjøre noe enn å gjøre intet.

MAR i Oslo som var prosjektert for 300
klienter, er nå oppe i 900, uten at ressursene er
nevneverdig forbedret. Et grunnleggende pro-
blem er hvor tynt det skal smøres på brødski-
va før vi nærmer oss homeopatisk hokus-po-
kus?

Med fare for å la det beste bli det godes fien-
de, vil jeg hevde et åpenbart alternativ til sta-
dig å tilby mindre, er å tilby mer. Om sosial-
arbeidere lar være å si Stopp! og tar ansvaret for
all elendighet på egen kappe, trenger de snart
kurs i overlevelse i sitronpresse. Også dette et
etisk dilemma.

Alternativet er selvsagt å plassere ansvaret
der det hører hjemme; hos politikerne som
både forlanger at ventelistene skal vekk og
samtidig holder fast på at substitusjon i Norge
skal skrives med R for Rehabilitering.
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En karta över vägar ut
ur missbruket

Jan Blomqvist: Att sluta med narkotika – med och utan behandling.
Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten
(FoU-rapport 2002:2), Stockholm. 263 s.

Jan Blomqvist har sedan mitten
av 1990-talet studerat hur män-
niskor blir fria från missbruk,
både med och utan behandling.
Efter att tidigare ha läst ”Inte bara
behandling – vägar ut ur ett alko-
holmissbruk” (1999), som delvis
kan ses som en utökad version av
hans doktorsavhandling (1998)
kände jag en stark förväntan inför
den nya boken, som knyter an till
de tidigare. I ”Att sluta med nar-
kotika” rapporteras från den sista
delen av forskningsprojektet ”Vä-
gar ut ur missbruket”, som bedri-
vits vid FoU-enheten i Stock-
holms stad och syftat till att klar-
lägga ”den långsiktiga dynami-
ken i framgångsrika lösningar av
missbruksproblem och till att
precisera den roll olika slag av be-
handling och andra formella
hjälpinsatser kan spela i dessa för-
lopp.” (Blomqvist 2002, i). En
intressant utgångspunkt är ambi-
tionen att kombinera behand-
lingsstudier (som vanligtvis foku-
serar enbart på behandlingens ef-
fekter) med naturalistiska studier
(som avser att fånga det naturliga
förloppet, men ofta glömmer
bort behandlingens effekter).

Blomqvist menar att kunska-
pen om denna förändringspro-
cess, och den roll behandling res-
pektive ”spontanläkning” eller
”självläkning”1 har, är ofullstän-
dig. Avsikten med boken är där-
för att precisera de omständig-
heter, händelser och situationer
under vilka människor på egen

hand, genom ”naturliga” infly-
tanden, eller med hjälp av be-
handling når en lösning på nar-
kotikaproblem. Tanken är att ge
en så allsidig och ingående bild
som möjligt av samspelet mellan
individen och omgivningen,
samt att analysera likheter och
skillnader i drivkrafter och förlop-
pets karaktär mellan ”självläkare”
och dem som slutar med hjälp av
behandling.

Studien

Studien som ligger till grund för
boken är explorativ och bygger
på utförliga intervjuer med män-
niskor, som (inte) funnit en lös-
ning på allvarliga narkotikapro-
blem, och som (inte) har erfaren-
heter av behandling (fyra grup-
per). I studien definieras behand-
ling eller ”formell hjälp” som ”var-
je form av ingripande från någon
officiellt erkänd institution, orga-
nisation eller person med uppgift
att avhjälpa missbruksproblem,
eller varje annan form av behand-
ling eller rådgivning primärt in-
riktad på sådana” (s. 45). Urvalet
av intervjupersoner är strategiskt
och studien bygger på retrospek-
tiva uppgifter, vilket medför att
studien varken gör anspråk på att
vara representativ eller möjliggöra
kausala slutsatser. Intervjuper-
sonerna rekryterades via annonser
i en gratistidning och via social-
kontor och andra lokaler för (f.d.)
missbrukare, och för att delta

måste intervjupersonerna ha
uppfyllt kriterier för narkotikabe-
roende (DSM-III-R) samt haft ett
allvarligt missbruk av amfetamin
eller opiater i minst fem år. De
som inkluderades hade i genom-
snitt haft så allvarliga narkotika-
problem att de, enligt Blomqvist,
är jämförbara med dem man fin-
ner i studier av narkomanvårdens
klienter.

Datainsamlingen genomfördes
i tre steg. Först ombads intervju-
personerna besvara en postenkät.
Avsikten var att få en kortfattad
levnadsöversikt, en bild av stress-
framkallande livshändelser, miss-
brukets omfattning, intensitet
och konsekvenser (Drug Abuse
Screening Test, DAST) samt psy-
kiska problem (Addiction Severi-
ty Index, ASI). Därefter fick in-
tervjupersonerna i en personlig
intervju berätta sin livshistoria
och beskriva sin väg ut ur miss-
bruket. Intervjun innehöll också
strukturerade frågor om droghis-
toria (Lifetime Drinking History,
LDH), livshändelser, missbrukets
konsekvenser, behandlingserfa-
renheter m.m. Tillsammans tog
dessa moment mellan 3,5–6 tim-
mar, vilket vittnar om ett om-
fångsrikt material. Sjuttiofem in-
divider deltog (25 hade löst sina
problem utan behandling, 23
hade löst problemen med hjälp
av behandling, 14 hade inte löst
problemen och inte fått behand-
ling, och 13 hade fått behandling
men inte löst problemen). En
tredjedel var kvinnor.

Resultat och slutsatser

I resultatredovisningen upp-
märksammas genomgående skill-
nader mellan de fyra grupperna
och mellan kvinnor och män.
Analysen är indelad i en kvantita-
tiv del med statistiska analyser av
formulär data och en kvalitativ
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analys innehållande intervjuper-
sonernas egna berättelser (narrati-
va intervju). Fokus må vara på
vägar ut ur missbruket men
Blomqvist beskriver också vägen
in i missbruket, livet som miss-
brukare och livet efter lösningen
ingående.

Den kvantitativa analysen av
vägar ut ur missbruket indikerar
att det är möjligt att lägga ett nar-
kotikaproblem bakom sig utan
behandling. Studien visar att det
finns många vägar ut, och att för-
ändringsprocessen oftast börjat
långt innan och fullbordats långt
efter det att droganvändningen
upphört. Både beslutet att söka/
acceptera behandling och att för-
söka sluta på egen hand växer ofta
fram mot bakgrund av ett alltmer
intensivt missbruk, ökande nega-
tiva konsekvenser och stress på
flera livsområden. Det som bidra-
git till viljan att förändra sitt liv
har ibland varit en skrämmande
eller förnedrande upplevelse, som
upplevelsen att befinna sig i ett
bottenläge. Ibland har en alldag-
lig händelse eller kommentar ut-
gjort ”droppen som fått bägaren
att rinna över”, och för andra har
önskan till förändring vuxit fram
gradvis.

Analysen visar på skillnader
mellan olika grupper. I jämförelse
med ”självläkarna” hade de som
fått behandling ett något allvarli-
gare missbruk (som ökade över
tid), upplevt fler negativa livs-
händelser, varit djupare involve-
rade i en narkoman subkultur
och i högre utsträckning upplevt
att de tömt ut sina personliga och
sociala resurser. Beslutet att söka/
acceptera behandling kom vanli-
gen när det ökande missbruket
nått en kulmen och de negativa
följderna ökat avsevärt, vilket
Blomqvist menar ligger i linje
med uppfattningen att skälen att
söka behandling lika ofta uttryck-

er ett behov att komma tillrätta
med de negativa följderna som en
medveten önskan att sluta med
droger. ”Självläkarna” hade oftare
ett något mindre omfattande
missbruk och de negativa följder-
na ökade inte lika mycket över
tid. Motivationen att finna en
lösning bland dem innefattade
ofta en kombination av både ne-
gativa och positiva incitament.

I den kvalitativa analysen, som
bygger på det narrativa perspekti-
vets betraktelsesätt, var syftet att
identifiera olika sätt att förstå och
berätta om vägen in i och ut ur
missbruket. Blomqvist menar att
berättelsen (åter)upprättar indi-
videns känsla av kontinuitet i li-
vet och hjälper henne att relatera
sina erfarenheter till det omgivan-
de samhällets betydelsesystem.
Analysen resulterade i fyra förstå-
elseformer eller ”typhistorier”.
Knappt två tredjedelar av berät-
telserna kunde klassificeras enligt
dessa. Resten bar drag av minst
två typhistorier. Blomqvist menar
att berättelserna replierade kultu-
rellt etablerade, vårdideologiska
och mer populära diskurser om
missbruk och rehabilitering, men
att berättandet är en kreativ pro-
cess i vilken individen själv an-
vänder den ”verktygslåda” som
finns tillgänglig och använder
den för att forma sin egen historia
utifrån sina egna förutsättningar.

Den första typhistorien, ut-
vecklings- och mognadshistorien,
innefattar personligt växande, att
hitta sig själv, sina dolda resurser
och en önskan om ett annat liv.
Enligt omvändelsehistorien måste
individen acceptera sin natur. Vä-
gen ut börjar när berättaren når
sin ”personliga botten”, hamnar i
en existentiell kris, erkänner att
han/hon är ”fast” i missbruket,
och förmår be om hjälp. För att
enligt frigörelsehistorien finna en
väg ut måste berättaren nå inre

harmoni, genom att genom själv-
reflektion eller behandling, kom-
ma till insikt om de motiv och
känslor som driver handlandet
och varifrån känslorna härstam-
mar. Historien om rationalitet och
viljestyrka karaktäriseras av att be-
rättaren själv anser sig bära ansva-
ret för att lösa problemen. Vänd-
punkten kommer när missbruks-
livet inte längre känns ”givande”,
när de negativa följderna blir på-
tagliga, eller vid upplevd kon-
trollförlust. Missbruksfrihet nås
genom viljestyrka, beslutskraft,
planmässigt handlande och/eller
med hjälp behandling på egna
villkor.

Blomqvist (2002) fann köns-
skillnader i berättelserna. Kvin-
nor byggde betydligt oftare än
män sin berättelse på mognads-
eller frigörelsehistorien och berät-
tade oftare en sammanflätad his-
toria. Männen använde sig oftare
av historier om rationalitet och
viljestyrka. Likaså påverkade be-
handlingserfarenheter historier-
na. De som vårdats berättade of-
tare en omvändelsehistoria, med-
an ”självläkarna” oftare talade om
utveckling och mognad. Likaså
inverkade den typ av vård indivi-
den fått på vilken berättelseform
han/hon använde sig av.

Utgående ifrån resultaten i så-
väl den kvantitativa som kvalitati-
va analysen summerar Blomqvist
drivkrafterna och förloppet in i
och ut ur ett narkotikamissbruk i
en modell. Förloppet börjar med
ett ”funktionellt” drogbruk som
övergår till att utgöra en ”central
aktivitet”, vilket medför ökande
problem på olika livsområden.
Därefter följer insikter och ökan-
de förändringsvilja som slutligen
övergår i beslut och aktiva för-
ändringsförsök. Individen bryter
upp från drogvärlden och känner
nytt hopp. Denna tid följs av en
kamp för en ny tillvaro, som slut-
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ligen övergår i en ny social och/el-
ler personlig identitet. Förloppet
påverkas av individuella förutsätt-
ningar som värderingar, förmå-
gor, erfarenheter och personliga
och sociala resurser. Processen for-
mas också av olika strukturella fak-
torer (materiella resurser, narkoti-
ka- och socialpolitik, vilka mål
som anses värdefulla, domineran-
de syn på missbruk), livshändelser
(negativa följder, vändpunkter,
positiva incitament) och relatio-
ner (närstående, vänner utanför
drogvärlden, professionella och
ideella stödsystem).

Trots att fokus ligger på spon-
tanläkning förringar Blomqvist
inte den roll behandling kan ha.
Han menar att en del av dem som
fått behandling troligen skulle ha
gått under utan hjälp, och att be-
handling kan initiera, underlätta
och påskynda (”naturliga”) för-
ändringsprocesser. Resultaten ty-
der också på några gemensamma
drag i lyckosamma behandling-
serfarenheter, såsom en trygg mil-
jö, tydlig struktur och ett person-
ligt engagemang från någon hjäl-
pare. Studien stärker också stödet
för s.k. matchning, då samma typ
av behandling kunde hjälpa en
del respondenter men inte andra.
Utgående ifrån detta menar
Blomqvist att det är viktigt att
anpassa behandlingen till indivi-
duella förutsättningar och för-
väntningar. Individen bör ses
som en ”aktör som själv och aktivt
väljer ut, omformar och använder
de ”verktyg” som vården ställer till
förfogande, inte enbart som ett
passivt objekt för olika mer eller
mindre väldefinierade ”interven-
tioner”.” (s. 191). Förutsättningar
för detta är att vårdens ”budskap”
upplevs trovärdigt i förhållande
till individens förväntningar och
erfarenheter, att vården är lättill-
gänglig och utformad på ett icke-
stigmatiserande sätt.

En bok med stort
åhörarspektrum

Mina positiva förväntningar på
boken infriades och boken fyller
helt klart en plats i litteraturen på
området. Kombinationen av en
kvantitativ och kvalitativ ansats,
och av behandlings- och natura-
listiska studier känns fruktsamt,
om än det naturliga förloppet do-
minerar. Blomqvist styrker sin
uppfattning om att missbruk for-
mas i ett ”komplext samspel mel-
lan personliga och sociala krafter,
och att vad vi sammanfattande
brukar beteckna som ett narkoti-
kamissbruk kan ha olika inne-
börd, ta sig olika uttryck och följa
varierande förlopp över tid, för
olika individer och under olika
yttre förutsättningar” (s. 91). Han
förmår på ett lättförståeligt sätt
beskriva komplexa händelser och
förlopp. Det är emellertid ett snå-
rigt område och Blomqvists öns-
kan att ge en så djupgående, ny-
anserad och ”tät” bild som möj-
ligt medför att boken inte levere-
rar några enkla lösningar eller
fingervisningar om hur man ska
bedöma vem som behöver be-
handling och vem som förmår lösa
sina problem själv. Avsikten med
boken förefaller snarare vara att
förmedla de komplexa erfarenhe-
ter och förändringsförlopp som
omger dessa individer än att predi-
cera behandlingsbehov och utfall.

Trots Blomqvists noggranna
beskrivningar av studiens förfa-
ringssätt och bokens rika omfång
saknas en klar redovisning av de
frågeformulär som använts, vilket
medför svårigheter att i tabeller
utläsa hur olika faktorer (t.ex.
”inre förändring”, ”stöd från be-
tydelsefulla andra”) operationali-
serats. Referenser finns till olika
formulär, men en del modifie-
ringar har gjorts och det skulle
underlätta tolkningen av resulta-

ten om boken inkluderade frå-
gorna. Utgående ifrån de skillna-
der som poängteras i början av
boken mellan vad det innebär att
vara alkohol- respektive narkoti-
kamissbrukare hade jag önskat
fler jämförelser med den tidigare
rapporten om vägar ut ur alko-
holmissbruk. Endast en kort re-
dovisning av dessa skillnader
görs. En referens finns dock till en
jämförande artikel (Blomqvist
2002). Slutligen saknar jag ett re-
sonemang om huruvida detta är
ett livsförlopp som, trots olika ut-
trycksformer för olika individer,
går åt samma håll, nämligen ett
narkotikafritt liv. Befinner sig de
fyra grupperna på olika ställen på
ett kontinuum eller ska de betrak-
tas som fyra separata kategorier?

Bokens olika delar kan med för-
del läsas fristående från varandra.
Den som vill ha en bred beskriv-
ning av alkohol- och narkotika-
problem kan med fördel läsa de
inledande kapitlen utan att läsa
om den empiriska studien. Likaså
kan den kvantitativa delen läsas
fristående från den kvalitativa,
om än de komplettera varandra.
Boken är relevant för många mål-
grupper såväl studenter, behand-
lingspersonal, politiker, forskare
som de som själva upplever nar-
kotikaproblem. Statistiska analy-
ser och resultat redovisas men för-
klaras genomgående med ”ut-
tryckt i mer vardagliga termer be-
tyder detta …”, vilket man som
läsare tacksamt tar emot. Med risk
för upprepningar innehåller ock-
så boken många sammanfatt-
ningar, vilka gör det lätt för en lä-
sare att snabbt läsa sig fram till
bokens huvudbudskap. Jag anser
att denna bok tillsammans med
andra rapporteringar från projek-
tet ”Vägar ut ur missbruket” ger
en god förståelse för hur individer
på olika sätt kan frigöra sig från ett
missbruk, samt hur livet före, un-
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der och efter missbrukartiden ge-
staltar sig och upplevs.

Jessica Storbjörk

NOTER

1 Spontan- eller självläkning avser
att en individ blir fri från ett alko-
hol- eller narkotikamissbruk på

egen hand utan behandling eller
annan organiserad hjälp.
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Brottsprevention på
välfärdssamhällets ruiner
Ingrid Sahlin: Brottsprevention som begrepp
och samhällsfenomen.  Arkiv, Lund 2000. 178 s.

Intressanta slutsatser

Brottsförebyggande åtgärder väljs
inte efter en noggrann och förut-
sättningslös analys av problem och
dess orsaker, och då åtgärderna ut-
värderas negligeras ofta andra vik-
tiga konsekvenser än de brottsre-
ducerande. Detta skriver Ingrid
Sahlin som i sin bok ”Brottspre-
vention som begrepp och sam-
hällsfenomen” går så långt att hon
hävdar att brottspreventionen,
som är ett uttryck av politiska och
ideologiska konjunkturer men
också en del av samhällets ideologi-
produktion, snarast konstruerar
brottslighetens orsaker.

I 1960- och 70-talets Sverige
dominerade, enligt Sahlin, en
bred och långsiktig preventions-
politik som var sammanflätad
med ”välfärdsprojektet”. En ökad
jämlikhet och förbättrade miljöer
för barn och ungdomar ansågs på
lång sikt indirekt förebygga brott.
På 1980-talet förändrades politi-

ken till en strävan efter att reduce-
ra brottsligheten genom att öka
ungdomarnas delaktighet i ”vux-
ensamhället” och deras ansvar för
den lokala miljön. Denna politik
utövades emellertid, enligt Sah-
lin, på två sätt: dels försökte man
ge ungdomarna mer inflytande
över samhället och dels försökte
man anpassa dem till samhället
sådant som det var. Den senare
strategin vann successivt mark på
den förras bekostnad och i och
med detta växte nya former av
kontroll och övervakning fram.
På 1990-talet har tonvikten på
ett försvar av samhällets ordning
accentuerats och en preventions-
modell som bygger på fördel-
nings- och socialpolitik getts allt
mindre utrymme. I och med detta
har också preventionen flyttats
från långsiktiga projekt som är svå-
ra att utvärdera till mera kortsiktiga
som antas ge mätbara resultat.

Det är enligt Sahlin möjligt att
reduceringen av de långsiktiga

projekt som bl.a. bygger på ökad
jämlikhet och välfärd har en di-
rekt brottsstimulerande effekt.
Men vem, frågar hon sig, är i dag
intresserad av att evaluera, eller fi-
nansiera en evaluering av, avveck-
lingen? Den, svarar hon, som läg-
ger ner en verksamhet av ekono-
miska skäl är knappast villig att
investera medel i en utvärdering
av beslutets oönskade effekter –
och vi förstår att ”den” i de flesta
fallen syftar på staten som också i
de flesta fallen är den instans som
besluter om dylika utvärderingars
finansiering. Till detta kommer
ännu att reducering eller avveck-
ling inom socialpolitik och om-
sorg sällan är av försökskaraktär
utan snarare resultat av mer eller
mindre definitiva beslut. Sahlin
skriver: ”Vi … står inför en histo-
risk paradox, nämligen att även
om det brottsförebyggande syftet
idag har en stor legitimitet och re-
lativt stora resurser i form av
pengar och uppmärksamhet, ris-
kerar vi att den reella brottspre-
ventionen minskar, därför att
verksamheter med brottsförebyg-
gande effekter upphör eller om-
struktureras, och därför att det
saknas en analys av dessa föränd-
ringars eventuellt negativa inver-
kan på brottsligheten liksom stra-
tegier för att motverka dem.”

Sahlin målar upp en dyster bild
av hur välfärdssamhället succes-
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sivt nedmonteras och ersätts av en
polisiär stat som utgår från att in-
dividerna begår brott ifall risken
att bli fast är liten, och som försö-
ker hindra dem från detta med
hjälp av en minutiös kontroll och
övervakning samt segregering av
(unga) individer som bedöms
vara potentiella riskmoment. Det
blir småningom klart att Sahlins
analys sträcker sig längre än
brottspreventionen i Sverige, den
kan i själva verket ses som en del-
förklaring till varför de omfattan-
de samhälliga strukturföränd-
ringarna är möjliga i samtliga väs-
terländska industriländer. Brotts-
preventionen skiljer sig, enligt
Sahlin, från bestraffandet av
brott i det att den utövas utan
den grundläggande regleringen
av staten som annars gäller inom
rättsväsendet. Att brottspreventi-
va åtgärder antas vara mindre re-
pressiva innebär en risk – och
möjlighet – att de undantas från
normal etisk och legal prövning,
och i förlängningen att deras ob-
jekt inte tillerkänns rättssäkerhet
och integritetsskydd. Sahlin skri-
ver: ”I en demokratisk rättsstat
fordras en legal grund för varje in-
skränkning av de mänskliga rät-
tigheterna, men om enbart en
”risk” eller t.o.m. en ”misstanke
om risk” får motivera … ingrepp i
förebyggande syfte, finns det inte
längre någon möjlighet för indi-
viden att skydda sig mot staten.
… En speciellt riskabel situation
uppstår när preventionen antar
drag som liknar rättsväsendets
och utnyttjar dess auktoritet,
utan att individen tillerkänns de
rättigheter som misstänkta och
åtalade annars är konstitutionellt
garanterade”. Brottsprevention
kan i värsta fall användas som ett
medel för att avveckla delar av
välfärdssamhället och ge polisen
och andra instanser både åklaga-
rens och domarens roll. Preven-

tionens fokus glider då lätt över
från dem som behöver den till
dem som anses förtjäna den.

Modernt med
begreppsanalys

Sahlins bok kan ses som ett kom-
plement till en uppsjö av be-
greppsanalyser. Det anses ofta
idag vara ett bekymmer att fors-
kare, politiker och andra involve-
rade använder begrepp och dis-
kuterar och förelägger kring dem
utan att vara ense om deras inne-
börd.

Begrepp anses vara det som en
person är i besittning av då han
förstår ett språkligt uttryck, speci-
ellt en generell term (Lübke
1997, 59). Förståelsen av be-
greppen är en förutsättning för
att vi alls skall kunna förstå inne-
börden hos meningar och kunna
föra en meningsfull diskussion.
Men innebörden hos somliga be-
grepp är otydligare än hos andra.
Filosofen W. B. Gallie har visat att
vissa begrepp är såkallade essenti-
ellt omtvistade begrepp, vilket
innebär att de till och med i teorin
är omöjliga att objektivt definiera
då de är beroende av mänskliga
värderingar som skiftar både tids-
mässigt och mellan individer, de-
lar av samhället och olika länder
(Gallie 1962). Dessa begrepp är
ofta nödvändiga för att vi skall
kunna diskutera det de beskriver,
men risken med dem är att de tol-
kas på så olika sätt att de leder till
mera missförstånd än förståelse.
Brottsprevention förefaller enligt
Sahlins beskrivning av termen att
vara ett essentiellt omtvistat be-
grepp.

Då man analyserar sådana be-
grepp är det fruktbaraste att så
som Sahlin gjort, identifiera olika
element och dimensioner hos
dem samt att diskutera hur de
används, framväxten av deras

tankefigur och vad de rättfärdigar
samt inom vilka ramar det de rätt-
färdigar är etiskt acceptabelt. Sah-
lin har emellertid i sin studie ställ-
vis – och utan att motivera varför
– enbart diskuterat begreppet
”prevention” och negligerat den
andra delen ”brott”. Diskussio-
nen kring prevention fyller visser-
ligen en hel bok och kunde inte
gärna förkortas, men för att läsa-
ren skall få en insikt i brottspre-
ventionen borde förståelsen av
vad brott anses, och har ansetts,
vara också ha diskuterats. Istället
är boken full av upprepningar:
Först kommer inledningen med
”Teman och disposition” där för-
fattaren i korthet redogör för ka-
pitlens innehåll. Sedan kommer
kapitlen i tur och ordning avslu-
tade med en sammanfattning
som är något mera uttömmande
än beskrivningen av kapitlens
innehåll men påminner om den
förra. När ungefär samma text
åter dyker upp i det sista kapitlet
”Sammanfattande diskussion”
blir läsaren redan irriterad. Att
söka efter nya reflexioner i detta
kapitel känns emellanåt som att
leta efter en nål i en höstack.

Då man skrapar på ytan

Sahlins bok är späckad av provo-
cerande intressanta slutsatser,
men hur håller dessa då man skra-
par på ytan? Hur motiverar hon
sina konklusioner och vad har
hon för vetenskapligt belägg för
dem?

En av Sahlins första slutsatser
eller påståenden är att brottsföre-
byggande åtgärder inte väljs efter
en noggrann och förutsättnings-
lös analys av problem och dess or-
saker, utan att brottspreventio-
nen snarare konstruerar brottslig-
hetens orsaker. Hennes motive-
ringar till varför så skulle vara fal-
let är emellertid en besvikelse.
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Författaren ger enbart några tve-
tydiga exempel på när de brotts-
förebyggande åtgärderna möjli-
gen inte är valda efter en förut-
sättningslös analys av problem
och dess orsaker. Hon skriver t.ex.
att ”… projekt kan också vara ett
sätt … att attrahera statliga medel
eller skapa goodwill för aktörerna.
Det bidrar till att vissa omtalade
preventiva åtgärder och metoder
snabbt sprids över landet och mel-
lan länder även om de utvecklats
som lokala lösningar på problem
som inte finns överallt – och även
om aktörerna vet, eller borde veta,
att projektet inte har några före-
byggande effekter”. Sedan kon-
kluderar hon: ”Förekomsten och
utbredningen av en specifik före-
byggande åtgärd har med andra
ord i sig många förklaringar, varav
det explicita syftet att angripa orsa-
ker till problemet bara utgör en
mindre del” (min kursivering).

Sahlin har visserligen gett ex-
empel på några fall där brottsföre-
byggande åtgärder möjligen inte
väljs efter en förutsättningslös
analys av problem och dess orsa-
ker, men för undertecknad blir
det oklart hur hon kan veta hur
vanliga dessa fall är, och alltså att
det explicita syftet att angripa or-
saker till problemet bara utgör en
mindre del. Därtill skulle man,
ifall man ville vara elak, kunna
fråga sig om inte författarens
misstanke om de brottsförebyg-
gande aktörernas egoism påmin-
ner om den negativa synen på in-
dividen som hon anklagar det på
ökad kontroll baserade preventi-
va arbetet för.

Sahlin skriver att brottspreven-
tion som bygger på kontroll och
övervakning samt situationell
brottsprevention, där preventiva
åtgärder inriktas mot brottets
slutfas för att hindra dess genom-
förande, utgår ifrån att individer
har en vilja att begå brott.

Detta är ett tillspetsat påståen-
de som jag har svårt att helt hålla
med om. Här om dagen köpte jag
ett rattlås till min bil. Det var inte
för att jag trodde att mina med-
människor har en vilja att begå
brott. Snarare var det för att jag
vet att bilstölder är relativt all-
männa. Därtill har jag förstått att
rattlåset är ett effektivt sätt att
hindra att bilen blir stulen. Visst
skulle jag kunna ge pengar åt nå-
gon förening som hjälper narko-
maner och fattiga eller främjar
jämlikheten, men detta skulle i så
fall vara av välgörenhetsskäl och
inte för att jag skulle tro att risken
att bilen blir stulen i så fall skulle
minska (vilket skulle innebära att
jag hade en fördomsfull inställ-
ning gentemot fattiga). Den kort-
siktiga och ofta till ett visst områ-
de begränsade preventionen å
ena sidan och den långsiktiga på
ökad välfärd byggande preven-
tionen å andra sidan är inte alltid
alternativ till varandra. Tvärtom,
vill jag framhålla, behövs alltid
båda två. Inte skulle t.ex. polisen
kunna börja praktisera den lång-
siktiga preventionen och börja
leka Robin Hood, och lika litet
skulle vi kunna avskaffa hela po-
liskåren.

Att de olika preventionsmodel-
lerna inte alltid är varandras alter-
nativ och att det därför är svårt att
rangordna dem efter hur bra eller
moraliska de är, är en sak som jag
tycker att Sahlin tydligare borde
ha poängterat. Å andra sidan
skulle hon kunna försvara sig
med att hon aldrig skrivit att de
olika formerna av prevention helt
skulle kunna ersätta varandra.
Hon har velat visa att vissa ele-
ment och tankefigurer är typiska
för vissa preventionsmodeller och
att de modeller som baserar sig på
kontroll har börjat prioriteras i
ökad utsträckning. Hon har
emellertid missat att analysera

denna förändring som en beklag-
lig (men rationell) konsekvens av
en förändrad världssituation med
ökad terrorism och ett globalt ka-
pitalistiskt system i kris.

Sahlins bild av hur preventions-
arbetet redan har använts – eller
skulle kunna användas – för att
rättfärdiga och möjliggöra en för-
skjutning av det demokratiska
välfärdssamhället mot en polisiär
stat, stöds med några exempel av
vilka respektive skulle kunna dis-
kuteras. Bilden kan kanske bäst
rättfärdigas som en provokativ
och inte helt världsfrämmande
Foucault-lik skräckvision – som
en varning om en möjlig obehag-
lig framtid.

En bok värd att läsa

”Brottsprevention som begrepp
och samhällsfenomen” är defini-
tivt en bok värd att läsa också för
dem som forskar och arbetar
inom alkohol- och narkotikaom-
rådet. Inte därför att boken direkt
skulle beröra frågor om alkohol
eller narkotika – det gör den inte
– utan därför att den ger en vär-
defull insikt i vad prevention och
förebyggande arbete står för och
enligt vilka kriterier dessa borde
utformas.

På en skala från ett till fem får
boken knappa fyra stjärnor tack
vare dess positivt provokativa,
tankeväckande och ställvis snillri-
ka slutsatser av vilka enbart ett få-
tal här har diskuterats.

Johan Sandelin
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I disse år er der en stor vækst i lit-
teraturen om rekreativ brug af
stoffer. Størstedelen af denne lit-
teratur beskæftiger sig med rekre-
ativ brug i forbindelse med for-
skellige technoevents og andre ty-
per af musikarrangementer. Nær-
værende rapport fra Norsk insti-
tutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldring er skrevet af
Geir H. Moshuus som er cand.
polit (socialantropologi) og for-
sker III ved NOVA, Ingeborg
Rossow er dr. Philos og forknings-
leder i en gruppe for ungdoms-
forskning ved NOVA og Viggo
Vestel er cand. polit (socialantro-
polog) og forsker III ved NOVA.
Dette team har skrevet en rap-
port, der udvider det empiriske
fokus på rekreativ stofbrug  ved at
belyse rekreativ stofbrug i basket-
ball og snowboard miljøerne.
Rapporten bidrager med interes-
sante perspektiveringer.

Formålet med rapporten er at
give en opdateret beskrivelse af
den eksperimentelle rusmiddel-
brug blandt ungdommen. Be-
skrivelsen er baseret på tilgængeli-
ge kvantitative datasæt fra for-
skellige ungdomsundersøgelser
(Ungdomsundersøgelsen i Oslo,
SIFA’s årlige ungdomsundersø-
gelser, og NOVA’s UNGdataun-
dersøgelser i Fredrikstad og Trom-
sø). Rapporten fokuserer på tre
forhold: på trends i rusmiddel-
brug, samvariation i brug af for-
skellige rusmidler og kendetegn
ved eksperimentelle brugere
(NOVA 10/2, 21). Rapporten

bygger også på forskergruppens
egne kvalitative interviews med
centralt placerede insidere fra de
forskellige ungdomsmiljøer om-
kring technomusik, hiphopmu-
sik, basketball- og snowboardmil-
jøerne. De interviewede har pri-
mært været mænd, hvilket ikke er
betegnende for miljøerne som så-
dan, men et udslag af at kontak-
ten til informanterne er skabt via
snowball sampling og således
mere eller mindre tilfældigt.

De forskningsspørgsmål der sø-
ges belyst i rapporten er:
- Hvilke roller har forskellige rus-

midler i forskellige ungdoms-
kulturer?

- I hvilken grad indgår de [stof-
fer] i de forskellige stilpakker vi
gennemgår?

- Er der sket ændringer over tid i
ruspraksiserne knyttet til disse
kulturer?

- Er der kommet nye rusmidler
til eller nye måder at bruge dem
på?
Rapportens første del bygger

primært på det statistiske datama-
teriale og beskriver på den bag-
grund statistisk signifikante stof-
trends, særligt prægnante erfa-
ringsrækkefølger i det eksperi-
menterende rekreative stoffor-
brug, som de i tråd med Parker
(2001) og andre dokumenterer
er præget af blandingsstofbrug.

På baggrund af det statistiske
datamateriale konstateres det, at
en stigende andel af 15–20årige
har erfaringer med narkotika, her-
under særligt med hash, amfeta-

min, ecstasy. Men også andre ille-
gale stoffer er blevet mere ud-
bredte i Norge i slutningen af
1900’tallet. Det eksperimentelle
forbrug af stoffer er i tråd med
blandt andre Parkers undersøgel-
ser (1998; 2001) jævnt fordelt
med hensyn til køn og social bag-
grund og mere udbredt i storbyer
end på landet. Endvidere viser
NOVA- rapporten, at der er en
tendens til at eksperimenterede
forbrug af stoffer forekommer
særligt hyppigt blandt unge med
andre adfærdsproblemer.

Rapportens anden del er en an-
tropologisk analyse af 11 inter-
views med repræsentanter fra de
fire ungdomskulturer, techno,
hiphop, basketball og snow-
board. Disse afsnit indeholder in-
teressante beskrivelser af de for-
skellige miljøer socialt, kulturelt
og rumligt, men særligt beskrivel-
serne af basketball og snowboard
handler mere om ungdomskultur
end om rekreativ brug af stoffer.

Interviewmaterialet indikerer,
at unge i house og techno miljøet
ikke altid vælger den traditionelle
rusmiddeldebut via hash til hår-
dere stoffer. I stedet går de helt
unge i disse miljøer direkte fra al-
kohol til stoffer som ecstasy, en
tendens som genfindes i de
nævnte studier af Parker et al
(1998; 2001) og i undertegnen-
des studie af rekreativ brug af
stoffer i Danmark (Sørensen
2003). Den norske undersøgelse
belyser endvidere sammenhæn-
gen mellem hiphop og basket-
ballmiljøerne, men forholdet
mellem basketballmiljøerne og
rusmidler er imidlertid fortsat et
åbent spørgsmål. Det samme gæl-
der for snowboardmiljøerne.

Ydermere beskrives personer
med høj social kapital i kraft af
smag med hensyn til musik, tøj
og stoftrends i de forskellige ung-
domskulturer som norm- og vær-

Rekreativ bruk af stoffer

Geir H. Moshuus & Ingeborg Rossow & Viggo Vestel: Partydop og
ungdomskultur. NOVA Rapport 10/02. Oslo 2002.  90 s.
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disættende. Der er imidlertid
også andre aktører, der er medvir-
kende til at sætte normer og vær-
dier for musikmiljøernes rekreati-
ve brug af stoffer. Undertegnen-
des studie i Danmark viser, at også
rockere og stofdealere har en afgø-
rende indflydelse på de værdier
og normer, der skabes. Dette er
tilfældet fordi rockere og dealere
via deres markedsføringsstrategi
påvirker rekreative stofbrugeres
opfattelse af stoffer og dermed
også deres handlinger i forbindel-
se med forbrug af stoffer (Søren-
sen 2003).

Tredje del af NOVA-rapporten
er en analyse primært centreret
omkring interviews med infor-
manter fra house- og technomil-
jøet. På baggrund af denne analy-
se påpeges en tendens til at rekre-
ative stofbrugere er mere interes-
serede i rusen, det at kunne holde

sig vågen og frisk i den tid festen
varer, end i selve musikken. Med
udgangspunkt i undertegnendes
undersøgelse understreg at der
synes at være store individuelle
forskelle på i hvilken grad musik-
ken, forbruget af stoffer, tøj med
mere tillægges betydning blandt
rekreative stofbrugere (Sørensen
2003). Dog er der ikke tvivl om,
at det for nogle unge er meget
centralt at  eksperimentere  og li-
gesom det at planlægge et rusfor-
løb med først opkvikkende stof-
fer og siden afsløvende stoffer for
at få rusen afsluttet.

Rapporten om ’Partydop og
Ungdomskultur’ afrundes med
en perspektivering mod nye
forskningsområder. Forfatterne
efterlyser mere dybdegående et-
nografisk forskning i hvem der
bruger stoffer rekreativt i Norge
og af de sociale og kulturelle sam-

menhænge, som stofferne indgår
i, men også i hvilke nye sociale
sammenhænge rusmidlerne i
fremtiden vil blive anvendt i.

Johanne Korsdal Sørensen
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Kunskapsbaserad
information om prevention

Sven Andréasson (red.): Den svenska supen i det nya Europa. Nya
villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt. Statens Folkhäl-
soinstitut, Grafiska Punkten, Växjö 2002, 301 s.

Syftet med denna bok är dub-
belt: dels att presentera en aktuell
kunskapsöversikt över preven-
tionslitteraturen på alkoholområ-
det, dels att erbjuda människor
som är praktiskt verksamma en
vägledning för effektiv preven-
tion. Målgruppen är i första hand
beslutsfattare och tjänstemän
inom kommuner, landsting och
organisationer, men också pre-
ventionspraktiker, exempelvis

hälsoplanerare och ungdomsleda-
re, studerande samt massmedia.

Satsningen på ett utbyggt före-
byggande arbete ställer krav på
utbildning och på en användbar
och väldokumenterad kunskaps-
sammanställning när det gäller al-
koholpreventionen. Boken be-
skriver såväl alkoholkonsumtion-
ens utveckling som grundläggan-
de biologiska orsaksmekanismer.
Det förebyggande arbetet be-

skrivs ur en rad aspekter och i rela-
tion till olika arenor och målgrup-
per. En stark betoning läggs på
nödvändigheten av en genom-
tänkt policy och strategi för det
lokala förebyggande arbetet.

En hel del av de satsningar som
görs för att förebygga alkoholpro-
blem görs i blindo, utan någon
riktig vetskap om vilka effekter
som kan förväntas. Vad gäller frå-
gan om effektivitet så vet vi ännu
mindre. Boken försöker svara på
frågan om effekter och effektivi-
tet på basis av evalueringsstudier.

Boken är ett värdefullt redskap
för alla beslutsfattare i det före-
byggande arbetet samt för de ex-
perter som realiserar arbetet. Den
innehåller en stor mängd forsk-
ningsmaterial om det förebyg-
gande arbetets möjligheter, meto-
der och begränsningar. Det behö-
ver knappast påpekas, hur viktigt
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det är att förmedla denna kun-
skap så att inte samma misstag
behöver upprepas och samma
dyrköpta erfarenheter måste gö-
ras gång efter annan. Boken tar en
slags teoretisk avstamp i uppfatt-
ningen om vilka faktorer som
skyddar mot, och vilka som ökar
risken för, alkoholens negativa
konsekvenser både på individuell
och samhällelig nivå (Tabell 1, s.
14). Arbetet täcker allt från det
individuella planet till det sam-
hälleliga, och ända från biologin
till alkoholpolitiken. Bokens am-
bition är att vara heltäckande,
den begränsas inte enbart till ett
av preventionens alla delområ-
den, utan försöker inkludera så
gott som samtliga. Detta är ett
värdefullt mål, men samtidigt en
krävande uppgift. Så blir också
boken 300 sidor lång. Tertiärpre-
vention granskas dock inte, utan
nämns enbart på några ställen.
Det här beslutet skulle författarna
möjligen ha kunnat motivera.

Håkan Leifman beskriver in-
ledningsvis utvecklingen av alko-
holkonsumtionen, alkoholpro-
blem och alkoholpolitik i Sverige
och i övriga EU-länder. Bokens
titel ”Den svenska supen i det nya
Europa” härrör från denna be-
skrivningen. Svenskarna fortsät-
ter att berusa sig, särskilt de unga
svenskarna, trots att man kommit
närmare Europa. I följande kapi-
tel diskuterar Bo Söderpalm ge-
netiska och farmakologiska för-
hållanden. På basis av diskussio-
nen lyfts två typer av preventiva
strategier fram: att varna männis-
kor vars nära anhöriga är alkohol-
beroende om den ökade risk de
löper att själva bli beroende, och
informationen om att en svag re-
aktion på alkohol - eller att man
”tål” mer alkohol än andra - inne-
bär en ökad risk. I sitt kapitel om
tidiga problembeteenden beskri-
ver Britt af Klintenberg hur alko-

holproblem kan ses som ett av fle-
ra inslag i ett brett spektrum av
olika psykosociala störningar, och
konstaterar att hyperaktivitet,
antisocialt beteende och alkohol-
problem har en gemensam psy-
kobiologisk bas. Den preventiva
strategin här inbegriper utfor-
mande av stödinsatser.

Laura Ferrer-Wreder, Nikolaus
Koutakis och Håkan Stattin dis-
kuterar forskningsresultat om det
starka sambandet mellan föräld-
rarnas attityder till sina barns
alkoholvanor och barnens egna
alkoholvanor. Detta förhållande
utgör ett skäl för att engagera för-
äldrar i förebyggande insatser och
lära dem att kommunicera på ett
mera konstruktivt sätt med sina
barn. Sven Brenberg granskar i
sitt kapitel litteraturen om skolba-
serad missbruksprevention. Ef-
fekterna är så små även av de bästa
programmen att det är tveksamt
om de kan motivera satsningar på
prevention via skolan. Skolan er-
bjuder dock en indirekt möjlig-
het att främja en god psykisk häl-
sa bland eleverna.

I sitt kapitel om arbetslivet skri-
ver Leif Öjessjö att såväl insatser
mot etablerat missbruk (bl.a. av
säkerhetsskäl) som sekundärpre-
ventiva insatser mot riskkonsum-
tion betonas i det förebyggande
arbetet. Philip Lalander och
Bengt Svensson diskuterar ung-
domar, normer och kultur ur ett
fenomenologiskt perspektiv. De
skriver att för att förstå orsakerna
bakom bruket av rusmedel är det
också viktigt att förstå vilken roll
detta spelar för skapandet av
gruppidentitet. Prevention bör i
stor utsträckning handla om att
skapa positiva möten mellan ung-
domar och vuxna.

Preben Bendtsen skriver om se-
kundärprevention i sjukvården.
Efter en genomgång av forsk-
ningslitteraturen konstaterar han

att det kvarstår en rad viktiga pro-
blem att lösa innan sekundärpre-
ventionen kan effektuera den po-
tential som tidigare studier har ta-
lat om. Det främsta problemet rör
implementering i rutinsjukvård
och spridning av metodiken.

Gunilla Jarlbro konstaterar att
forskare är ganska ense om att in-
formationskampanjer kan vara ef-
fektiva när det gäller att öka med-
vetenhet om ett visst problem,
men att de däremot är mindre ef-
fektiva när det gäller att åstad-
komma långsiktiga förändringar i
människors attityder eller beteen-
den. Hon slutar med en lista av
framgångsfaktorer i samband
med kommunikationsaktiviteter.
Stig Larsson och Martin Staf-
ström skriver i sitt kapitel om klass
och etniska perspektiv, och på-
minner att preventionsprogram
måste utformas med kännedom
om hur kulturella och etniska fak-
torer påverkar såväl alkoholvanor
som kommunikation om lev-
nadsvanor.

Eva Wallin presenterar lärdo-
mar av effekter från ett antal in-
ternationella alkoholpreventiva
projekt. Hon beskriver att antal
steg i genomförandet av samhälls-
baserad alkoholprevention. Hit
hör hur lokalt folkhälsoarbete kan
initieras, hur det genomförs och
hur det blir permanent. I det sista
avsnittet definierar och diskuterar
Sven Andréasson först alkoholpo-
litik på olika nivåer inom samhäl-
let: nationell, kommunal och in-
stitutionell politik. Policyutveck-
ling ses som central för all form av
prevention, om denna ska överle-
va de första implementeringsta-
diet. De olika preventiva strate-
gier som har diskuterats i boken
kombineras i Andréasson’s sam-
manfattning ur en praktisk syn-
vinkel. Han går genom fem faser i
det lokala preventionsarbetet och
diskuterar hur de olika strategie-
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rna kan kombineras till en hel-
hetsbetonad lokal process.

Det är inte lätt att skriva en
praktiskt tillämpbar ”handbok”
som baserar sig på en mycket stor
mängd vetenskaplig kunskap.
Bokens kapitel är baserade på
strukturerade litteraturöversikter
över olika insatsers och åtgärders
effekter. De här analyserna pre-
senteras kortfattat som en slags
sammanfattningar. Boken efter-
strävar ett tidningsformat: kapit-
len får en viss rytm av de färglag-
da ingresserna, de huvudsakliga
slutsatserna presenteras som sam-
manfattningar och träffande il-
lustrationer bidrar till att göra bo-
ken intressant. Formatet gör bo-
ken mera lättläst och den läsare
som har bråttom kan välja att
koncentrera sig på sammanfatt-
ningarna och ”informationsinsla-
gen”. Sammanfattningen i slutet
av boken fungerar som en slags
projekthandbok.

Överlag förenar boken på ett
lyckat sätt vetenskapligt fakta och

mycket praktiska synvinklar på
vad som kan göras. Det är helt
klart, att den här bokens syfte inte
är en grundlig redogörelse av litte-
raturöversikternas resultat. Ändå
försöker man underbygga alla
ståndpunkter med hjälp av forsk-
ningskunskap, vilket ställvis leder
till ett något vilseledande helhets-
intryck. Eftersom bokens format
inte tillåter en sådan exakthet som
forskning förutsätter, kan man
fråga sig om det är rätt av förfat-
tarna att bygga sina argument
och påverkningsförsök i syfte att
förändra praxis enbart på forsk-
ning? I flera kapitel är den forsk-
ningsbaserade argumentationen
lyckad, men ställvis önskar man
en större exakthet. Användning-
en av referenser är ganska varie-
rande. I början av boken står det
att fullständiga referenser enbart
är tillgängliga på Internet eller via
författarna. Det här förfarandet
minskar möjligheten att återan-
vända informationen i boken på
nytt samt möjligheterna att an-

vända den i undervisning som ett
uppslagsverk. Det refereras också
i texten till forskare på ytterst oli-
ka sätt: på vissa ställen är forska-
rens hela namn utskrivet, på an-
dra ställen enbart efternamnet, på
ytterligare ställen nämns det i vil-
ket universitet forskaren arbetar
samt att han är på professor, eller
också står det enbart att forskning
i något land, eller forskarna i nå-
got land (t.ex. ”de engelska fors-
karna”), har fått reda på någon-
ting. Den skeptiska läsaren har ett
drygt arbete framför sig ifall han
vill kontrollera informationen.
Man kan dock försvara författar-
na (eller förläggaren?) med att pu-
bliceringen av alla källorna skulle
ha upptagit ett stort antal sidor.

Trots dessa små brister är boken
en mycket nyttig helhetsöversikt,
som man gärna såg att alla som
förverkligar, utformar och beslu-
tar om det preventiva arbetet
skulle använda.

Marja Holmila

Alkohol
i utvecklingsländerna
Robin Room & David Jernigan & Beatriz Carlini-Marlatt & Oye
Gureje & Klaus Mäkelä & Mac Marshall & Maria Elena Medina-Mora
& Maristela Monteiro & Charles Parry & Juha Partanen & Leanne
Riley & Shekhar Saxena:  Alcohol in developing societies: a public
health approach. Finnish Foundation for Alcohol Studies, in
collaboration with the World Health Organization, vol. 46., Helsinki
2002. 276 s.

Boken Alcohol in Developing
Countries fortsätter traditionen av
epidemiologiska alkoholstudier
enligt de linjer som utstakades av
den översikt som Edwards & al.
(1994) publicerade under nam-

net Alcohol Policy and the Public
Good. Medan den senare fokuse-
rade på alkoholens betydelse för
olika hälso- och övriga problem
och på hur effektiva olika policy-
åtgärder och preventionsstrate-

gier kunde bevisas vara i att före-
bygga alkoholrelaterade problem
i den utvecklade delen av värl-
den, koncentrerar den för han-
den varande boken sig på att ge-
nomföra en likartad analys av
samhällena i de så kallade utveck-
lingsländerna.

Denna bok är ambitiös, både
vad gäller bokens substans och
dess geografiska täckning. Den
sammanställer i det närmaste all
tillgänglig litteratur och informa-
tion om alkoholdryckernas roll i
utvecklingsländerna. Från geo-
grafisk synpunkt omfattar boken
inte bara den så kallade tredje
världen, den ger också informa-
tion om den så kallade fjärde värl-
den och övergångssamhällena,
särskilt Ryssland. Behandlingen
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är också till innehållet omfattande
och inbegriper sådana ämnen som
drickandets ekonomiska, sociala
och kulturbundna kontext i ut-
vecklingsländerna, globala möns-
ter och trender i alkoholproduk-
tionen och -konsumtionen, alko-
holen som en vara i utvecklings-
ländernas ekonomier, dryckes-
mönster i utvecklingsländerna,
alkoholrelaterade problem och
policy- och interventionsåtgärder
som vidtagits för att minska de
alkoholrelaterade problemen i
utvecklingsländerna både på det
individuella planet och på sam-
hällsnivån. Bokens sista kapitel
lägger fram förslag till åtgärder
som effektivt skall kunna svara på
alkoholframkallade skador i ut-
vecklingsländerna. Under pro-
jektets gång producerades också
landsstudier som belyser alla as-
pekter på alkohol i vissa utvalda
utvecklingsländer.

Bokens styrka ligger i dess över-
gripande angreppssätt, men det
är också här de största problemen
med boken står att finna. Förfat-
tarna definierar bokens primära
läsekrets så att den skall bestå av,
för det första, alla de som sysslar
med alkoholproblem i utveck-
lingsländerna, inklusive sjukvård,
socialt arbete, polisverksamhet,
offentlig förvaltning, inblandade
medborgare osv. och, för det an-
dra, studenter och forskare i ut-
vecklingsländerna. Den avsedda
läsekretsen är kort sagt blandad
och sträcker sig från socialarbetare
på gräsrotsnivån till personer som
håller på med akademisk forsk-
ning. Det är uppenbart att detta
belastar framställningssättet. Det
finns ställen där jag har svårt att
förstå hur någon som saknar mera
omfattande universitetsutbild-
ning skall kunna följa med argu-
mentationen. Även om dessa
textavsnitt är få, tror jag att de an-
tyder att boken i dess nuvarande

form när allt kommer omkring
kanske är mera riktad till en aka-
demisk läsekrets än vad författar-
na är villiga att medge.

Och det är inget fel med det.
Som författarna konstaterar, är in-
formationen och kunskapen om
alkoholen i utvecklingsländerna
(i motsats till data om utvecklade
samhällen) för närvarande högst
utspridd och diversifierad, och
följaktligen måste sättet att pre-
sentera forskningsresultaten följa
exemplet. Bokens analyser av
drickandets ekonomiska, sociala
och kulturella kontext (inklusive
verkningarna av det koloniala ar-
vet), av den globala alkoholpro-
duktionen och konsumtionen
och av alkoholen som en vara i
utvecklingsländerna består av
koncisa och systematiska kapitel,
vilket framför allt beror på att in-
ternationellt statistiskt material är
tillgängligt (dess tillförlitlighet är
naturligtvis alltid ett problem,
särskilt när det gäller utvecklings-
länder) och på att det är möjligt
att utnyttja begrepp som utveck-
lats och använts i analysen av al-
kohol i industriländerna.

Men stilarten i boken förändras
avsevärt när man går över till att
analysera dryckesmönster och al-
koholproblem i utvecklingslän-
derna samt de interventionsåtgär-
der som vidtagits mot alkoholre-
laterade problem där. I detta sam-
manhang är det inte lika lätt att
hitta omfattande data, och därför
grundar sig analysen främst på
exempel från de utvecklingslän-
der där man råkat finna sådan in-
formation. Detta gör det natur-
ligtvis svårare att komma med ge-
neraliseringar om läget i utveck-
lingsländerna i största allmänhet.
Men trots detta kan författarna
dra några intressanta slutsatser
om allmänna dryckesmönster och
alkoholproblem, om förhållandet
mellan alkoholproduktion och

ekonomisk och social utveckling
samt om hur man reagerat på al-
koholproblemen i utvecklings-
länderna (s. 218-221). Bristen på
utrymme tillåter inte här en mera
detaljerad översikt över dessa frå-
gor, men ansatsen i boken skall
anses vara modig och är utan tvi-
vel värd att diskuteras i ett annat
sammanhang.

Sammanfattningsvis har Alco-
hol in Developing Societies: A
Public Health Approach många
förtjänster. Den är en samling och
översikt av litteratur och andra
befintliga uppgifter och pågåen-
de forskning om alkoholens roll i
utvecklingsländer. Boken är av
stort intresse för den som studerar
alkohol och/eller utvecklingslän-
der (sådana som jag). Trots den
knappa och osystematiska forsk-
ningen och litteraturen om alko-
hol i utvecklingsländerna är för-
fattarna kapabla att sammanfoga
olika teman och samtidigt försöka
beskriva situationen på ett mera
allmänt plan. Ett sådant försök
har aldrig tidigare gjorts och man
får hoppas att det kommer att ge
anledning till fruktbara vidare
diskussioner och forskning i äm-
net. Och vice versa, på grund av
den knappa och diffusa karaktä-
ren av den största delen av alko-
holforskningen om utvecklings-
länderna – en sak som blir högst
tydlig för läsaren av denna bok –
kan boken samtidigt tjäna som en
agenda för eventuell vidare forsk-
ning genom att den visar på
forskningsområden som hittills
har försummats i socialvetenskap-
liga alkoholstudier som gäller ut-
vecklingsländerna.

Timo Kortteinen

Översättning: Carl-Erik Skarp

For an English version of the text
see http://www.stakes.fi/nat
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80-årsjubilerande norska Vinmo-
nopolet arrangerade i december i
fjol ett seminarium på Voksen-
åsen ovanför Oslo. Mötets rubrik
var ”Kanadensiska alkoholerfa-
renheter och nordiska perspek-
tiv”. Ca 35 deltagare, främst le-
dande personer från de nordiska
och kanadensiska monopolen
samt nordiska forskare och myn-
dighetsrepresentanter, rapporte-
rade och diskuterade resultaten
från ett kanadensiskt-nordiskt
forskningsprojekt. Projektet hade
tagit till uppgift att se huruvida
de kanadensiska erfarenheterna
bekräftar och fördjupar den bild
som ECAS-studien gav av sam-
bandet mellan skadeverkningar
och totalkonsumtion av alkohol
samt av relationen mellan alko-
holpolitiska förhållanden och to-
talkonsumtion. Alkoholpolitiskt
är Kanada också intressant, som
en förebild för dem som föresprå-
kat en liberalisering av monopo-
len i Norden. Forskarna represen-
terade gräddan av nordisk kon-
sumtions- och skadeforskning,
kompletterad med några kana-
densiska experter, och den meto-
dologiska kompetensen var
mycket stor. Forskningsrapporte-
rna interfolierades med diskussio-
ner om de alkoholpolitiska impli-
kationerna av den bild som fors-
karna gett.

Kanada det västligaste
nordiska landet

Robin Room från Centrum för
samhällsvetenskaplig alkohol-

och drogforskning (SoRAD) i
Stockholm inledde med att ge ett
perspektiv på likheter och olikhe-
ter mellan de nordiska samhällena
och Kanada. De kan alla i interna-
tionella sammanhang betraktas
som välfärdsstater.  De nordiska
länderna har dock varit kulturellt
extremt homogena fram till de
allra sista decennierna, medan
Kanada har en lång tradition av
att integrera immigranter från
hela världen. Vad gäller dryckes-
vanorna ligger Kanada på en nå-
got lägre totalkonsumtion än Fin-
land. Remarkabelt ur nordisk
synvinkel är att det fortfarande
finns en stor grupp helnykterister
i Kanada (28 %). Färska kompa-
rativa data tyder också på att alko-
holkonsumtionen i Norden är
mera förknippad med olika ska-
dor än i Kanada.

För kontrollpolitikens räkning
kan man notera att Norden i mot-
sats till Kanada haft en nykter-
hetsrörelse som levt vidare efter
Andra världskriget. Viktigt är
också att det kanadensiska alko-
holkontrollsystemet, med för-
budslag på nationell nivå under
en kort tid, snabbt blev decentra-
liserat till provinsnivå. I samtliga
länder hade dock kontrollpoli-
tiken i början av förra seklet marg-
inaliserat de privatekonomiska
intressena vilket möjliggjorde
monopolsystem och andra res-
triktioner. I Kanada liberalisera-
des monopolen tidigare än i Nor-
den, men efter de förändringar
som följde på Nordens inträde i
eller avtal med EU kan man säga

att de Nordiska och det kanaden-
siska kontrollsystemen blivit mera
lika varandra, menade Room,
som utnämnde Kanada till det
västligaste nordiska landet.

Thor Norström från Stock-
holms universitet, ledare av
ECAS-projektet, gav motive-
ringarna till forskningsprojektet.
Även om ECAS-studien i stort
bekräftade totalkonsumtionsmo-
dellens giltighet fanns det vissa
fynd, som tydde på att konsum-
tionsnivåer och dryckesvanor har
en självständig betydelse. En
motsvarande analys av goda data
från olika provinser i Kanada
kunde ge ökade insikter om total-
konsumtionsmodellens giltighet.
För Norden är det också alkohol-
politiskt mera relevant att göra
jämförelser med Kanada, som har
erfarenhet av monopolsystem.

Relation mellan
konsumtion och skador
bekräftas

Resten av den första dagen ägna-
des en redovisning av ett antal ar-
tiklar om relationen mellan kon-
sumtion och olika skadeverk-
ningar.

Mats Ramstedt från SoRAD re-
dogjorde för sambandet mellan
totalkonsumtion och alkoholrela-
terad dödlighet i de olika kana-
densiska provinserna under efter-
krigstiden. Alkoholpolitiken libe-
raliserades gradvis, vilket först
följdes av en ökning av alkohol-
konsumtionen fram till ca 1980,
men därefter sjönk konsumtio-
nen och har nu planat ut.
Dryckesvanorna har blivit alltmer
lika varandra i de olika provinser-
na de senaste femtio åren. Sam-
bandet mellan konsumtionsnivå
och alkoholrelaterad dödlighet
var mycket stabil i alla provinser,
och ännu starkare om dödlighets-
siffrorna inte bara omfattade

Nordisk blick på Kanadas

alkoholförhållanden
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levercirrhos utan andra dödsor-
saker där alkohol explicit anges
som dödsorsak (såsom alkoho-
lism/alkoholberoende, alkohol-
psykos, alkoholmissbruk, alko-
holförgiftning, alkoholkardio-
myopati, alkoholgastrit och alko-
holpolyneuropati).  Med en
tidsserieanalas specialstuderade
Ramstedt relationen mellan död-
lighet i levercirrhos och alkohol-
konsumtionens nivå. Han fanns
ett klart samband i hela landet
och också på regional nivå.

Ole-Jørgen Skog från Center
för grunnforskning vid Det Nor-
ske Videnskaps-Akademi presen-
terade därpå en tidsserieanalys av
relationen mellan förändringar i
alkoholkonsumtionsnivån och
olycksfall (drunkningsolyckor,
fall, motorfordonsolyckor och an-
dra olyckor) med dödlig utgång.
Han fann också ett samband i
samtliga provinser och för båda
könen, med undantag för kvin-
nor i provinsen Ontario. Sam-
bandet var betydligt starkare för
män och relationen var ungefär
lika stark som i Norden. ECAS-
studien visade att kopplingen i
Norden var särskilt stark till andra
olyckor än trafikolyckor, vilket
enligt Skog kan förklaras med vår
stränga och övervakade trafiklag-
stiftning. I södra Europa var rela-
tionen däremot särskilt stark just
till trafikolyckor. I Kanada fanns
alltså kopplingen till båda, vilket
kan tyda på att de i detta avseen-
de förenar det sämsta av de två
europeiska världarna, menade
Skog. Överhuvudtaget fanns det
större variationer i sambanden
mellan konsumtion och olika
slags olyckor i Europa, med sina
diversifierade dryckesvanor, än i
det dryckesvanehomogenare Ka-
nada.

Relationen mellan självmord
och förändringar i alkoholkon-
sumtionens nivå belystes i en arti-

ta, Brittiska Kolumbia, Ontario
och Quebec påverkades av anta-
let försäljningsställen, inkomstni-
våer och alkoholpriser. Under
hela efterkrigstiden ökade antalet
minutförsäljningsställen, medan
konsumtionen, som ovan
nämnts, efter några decennier av
ökning sjönk och sedan planade
ut under de senare decennierna.
Slutsatsen av Trolldals analys var
att antalet försäljningsställen (så-
väl utminutering som restaurang-
försäljning) i sig inte tycktes ha
haft någon effekt på försäljnings-
volymen . Däremot tycktes alko-
holpris- och inkomstnivån vara
betydelsefulla för försäljningsvo-
lymen. I den andra presentatio-
nen analyserade Trolldal effekter-
na av privatiseringen av monopo-
let i provinsen Alberta (1993)
och av vinförsäljningen i provin-
sen Quebec (1978 och 1983).
Effekterna av privatiseringen i Al-
berta var betydande på den totala
försäljningsvolymen och på för-
säljningen av spritdrycker, medan
inget samband kunde noteras
vad gällde försäljningen av vin
och öl. Privatiseringen av vinför-
säljningen i Quebec hade ingen
märkbar effekt på försäljningen.
En del av förklaringen till de små
eller icke påvisbara effekterna
finns i relationen mellan fysisk
tillgänglighet och köpkraft. Det
faktum att de kanadensiska pro-
vinserna redan hade en mycket li-
beral tillgänglighet påverkar ock-
så den relativa betydelsen av de
analyserade förändringarna.

Restriktionerna viktiga
för forskningen

Robin Room sammanfattade den
kanadensiska forskningen kring
alkoholkontroll och gjorde en
jämförelse med den nordiska
forskningstraditionen. Den kana-
densiska forskningen har varit

kel av Mats Ramstedt. Det fanns
ett klart samband i alla provinser,
och mellan en fjärdedel och
knappt hälften av alla självmord i
Kanada kunde anses vara alko-
holrelaterade. Sambandet var
starkare än det man fann i södra
Europa, och mera likt det i USA
och Finland. Sambandet var star-
kare för kvinnor än för män.  Ing-
eborg Rossow från NOVA i Nor-
ge redogjorde för en studie av
sambandet mellan förändringar i
alkoholkonsumtion och mord
och dråp. I flera provinser kunde
hon hitta ett sådant samband,
särskilt bland män.

Den omdebatterade frågan om
relationen mellan total alkohol-
konsumtion och dödlighet i
hjärt- och kärlsjukdomar utred-
des av Mats Ramstedt för hela
Kanadas del. Analysen pekade på
att en ökad total alkoholkonsum-
tion inte är bra för manliga kan-
danesiska hjärtan och att det
framförallt kan vara spritdrycks-
konsumtionen som är skadlig.
Ramstedt fann visst stöd för hy-
potesen att vin kan ha en skyd-
dande effekt.

I Thor Norströms tidsserieana-
lys, som redovisades därefter,
sammanfattades och förstärktes
slutsatsen av de föregående inläg-
gen. I alla provinser följdes för-
ändringar i den totala alkohol-
konsumtionen av motsvarande
förändringar i den sammanlagda
dödligheten.

Pris påverkar
konsumtionen mera än
antal försäljningsställen

Den andra dagen ägnades effek-
terna av alkoholpolitiska föränd-
ringar i Kanada på försäljning och
konsumtion. Björn Trolldal från
SoRAD presenterade två analyser.
Den första beskrev hur alkohol-
försäljningen i provinserna Alber-
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koncentrerad till forskningsenhe-
ten Addiction Research Founda-
tion (ARF) i Toronto, Ontario,
som med sina större resurser kom
att spela rollen av nationellt alko-
hol- och drogforskningscenter.
De flesta alkoholpolitiska studier
har undersökt effekterna av för-
ändringar i politiken (”naturliga
experiment”), en del har haft kva-
si-experimentell design, dvs man
har studerat situationen före och
efter en förändring. Efter det att
ARF slogs samman med ett center
för mentalvårds- och beroende-
service och forskning, till Centre
for Addiction and Mental Health
(CAMH) har satsningen på
forskning kring alkoholkontroll
minskat.

Det finns flera likheter mellan
nordisk och kanadensisk forsk-
ning, och en lång samarbetstradi-
tion.  Den nordiska forskningen
koncentreras på relativt dramatis-
ka förändringar i alkoholpoliti-
ken, såsom mellanölets introduk-
tion i Finland och Sverige, upp-
hävandet av motboken och strej-
ker i monopolbutikerna. Lör-
dagsstängning är ett annat fokus.
I båda länderna har man studerat
introduktionen av svagare öl, ef-
fekter av självbetjäning och bety-
delsen av flera försäljningsställen.
Den kanadensiska forskningen
har en viss koncentration på för-
ändringar i åldersgränserna. De-
ras studier av effekten av möjlig-
heten att köpa alkohol på kredit,
av förändringar i reklamlagstift-
ningen eller av öl på sportarenor
kunde vara intressanta att replike-
ra i Norden.

Room menade att den liberali-
sering av alkoholpolitiken som
både Norden och Kanada upp-
levt de senaste decennierna visser-
ligen kan ge nya möjligheter för
forskningen. Men det är inte
omöjligt att vi når en punkt där
liberaliseringen urgröpt det poli-

tiska intresset för forskning om al-
koholkontroll. Tyskland och
Danmark är exempel på länder
där denna forskningstradition
egentligen saknas. Han noterade
också att ett argument för statliga
alkoholmonopol är att de ger
forskningen möjlighet att få till-
gång till goda data om konsum-
tion och inköp, vilket behövs för
analyser av skadeverkningar.

Hur kan
folkhälsoargumenten
förstärkas?

Seminariets sista inlägg presente-
rades av Norman Giesbrecht från
CAMH samt Esa Österberg från
Stakes i Helsingfors. Hur skall
den framtida alkoholpolitiken
balansera mellan den kommersi-
ella eller handelsaspekten och
kontrollpolitiken? var den fråga
de ställde. Någon slags balans
tycks vara en politisk nödvändig-
het: för politikens legitimitet är
det nödvändigt att tillfredsställa
vissa av befolkningens krav på
tillgänglighet; å andra sidan har
politikerna ansvar för de skador
som alkoholkonsumtionen bevis-
ligen orsakar. Presentationen
byggde framförallt på erfarenhe-
ter av förändringarna i det kana-
densiska kontrollsystemet, för-
ändringar som i många fall idag
bara ligger snäppet före vad vi re-
dan sett i Norden.

Forskarnas huvudbekymmer
var att samtidigt som de kommer-
siella argumenten stärkts i utveck-
lingen – eller avvecklingen – av
kontrollpolitiken har också den
politiska kopplingen mellan alko-
holens tillgänglighet och karaktär,
som vara betraktad, och, å andra
sidan, de hälsomässiga och sociala
effekter av alkoholkonsumtionen
blivit allt svagare.

Listan över tecken på en för-

stärkning av de kommersiella ar-
gumenten kan göras lång. Alko-
holproduktionen blir alltmer
koncentrerad till några stora pro-
ducenter, som får större politiskt
inflytande. Tillgängligheten till
alkohol har blivit dramatiskt stör-
re. Forskarna pekade också på den
betydelse det har att det kommit
nya slags försäljningsställen och
att de ser helt annorlunda ut än
de tidigare monopolen. För en
som bor i Finland var det lätt att
associera till liknande förändring-
ar på hemmaplan. Vem skulle
t.ex. ha trott för tio år sedan att
man kunde köpa mellanöl på
söndag klockan nio på postkon-
toret? Eller att man kunde få köpa
alkohol på kredit? Alkoholens
image har dramatiskt förändrats
och varken försäljningsställen el-
ler förpackningar ger längre be-
sked om dess potentiella skade-
verkningar.

Medan vi nu vet ännu mera
om alkoholens skadeverkningar,
tack vare mera och allt mera sofis-
tikerad forskning, tycks denna
kunskap ha allt mindre betydelse
för politiken.  Totalkonsumtions-
modellen är inte populär och be-
slutsfattarna kan girigt gripa tag i
olika försök att problematisera
den. Det finns allt mindre lång-
siktighet i politiken. Internatio-
nell politik får allt större betydel-
se. Effekterna av EU i Norden är
dramatiska, de internationella
handelsavtalen, särskilt GATS,
kommer att lägga ökad press på
regeringarna att minska handels-
restriktioner och kontroll av han-
deln med alkohol.

Ser man på folkopinionerna
tycks det inte finnas någon själv-
klar opinion som kräver ytterliga-
re liberaliseringar. Men de kom-
mersiella krafterna har blivit så
starka att de driver utvecklingen
åt ett håll med egen kraft, med
små eller större steg, men bara åt
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ett håll. Vad kan man då göra för
att förstärka folkhälsoargumentet
i politiken?

Forskarna presenterade en lista
på åtgärder med detta syfte. Någ-
ra av dem rörde vikten av veten-
skapliga utvärderingar av nya re-
former och en systematisk upp-
följning av genomförda föränd-
ringar. Andra krav var att integre-
ra folkhälsoexperter i de politiska
beslutsprocesserna, att öka politi-

kernas medvetenhet om folkhäl-
soaspekten och att med kampan-
jer påminna befolkningen om att
monopolen faktiskt har en bety-
delse för folkhälsan, förutom sin
försäljningsuppgift. Goda krav,
men kanske inte så verkningsful-
la.

Slutintrycket av de två dagarna
var kanske just detta: forskningen
har än en gång, med nya dataset,
visat sambandet mellan alkohol-

konsumtion och skador, det finns
goda försvarare av monopolsyste-
met och andra restriktioner, i
kompetenta forskare, välartikule-
rade ledare för de nordiska mono-
polen, till och med några politiker
(mer i vissa länder än i andra),
men det finns ingen strategi för
ett verkligt kraftfullt försvar av en
restriktiv alkoholpolitik.

Kerstin Stenius

Tillägg till instruktioner till NAT:s författare

Från nr. 1/2003 kommer redaktionen inte särskilt att be om tillstånd av
författarna för nätpublicering. Den författare som inte vill ha sin text på
NAT:s hemsida ombedes meddela redaktionen.
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