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Om författarna

Maria Abrahamson är docent i socialt arbete och verksam vid SoRAD, 
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, sedan 2000. 
Hennes forskning har tagit sin utgångspunkt i 1990-talets förändrade al-
koholpolitiska kontroll. Hon har studerat hur denna förändring yttrat sig i 
olika vardagliga situationer och även anlagt ett historiskt perspektiv. Bland 
annat har användandet av restauranger och människors resonerande om 
eget och andras drickande granskats. Med liknande metoder har hon under-
sökt hur unga vuxna ser på alkoholens positiva och negativa kvalitéer. Den 
kultursociologiska inriktningen återfinns även i insamlingen av nyskrivna 
självbiografier om alkohol. Andra delar av hennes forskning handlar om 
socialtjänstens och missbruksvårdens organisation och arbetsmetoder. 

Jan Blomqvist är leg. psykolog, docent i socialt arbete och professor i 
sociologisk alkoholforskning vid SoRAD sedan 2006. Han har forskat 
bland annat om vårdsystemets historia och funktion, om olika vägar in 
i och ut ur missbruk och beroende, och om populära och professionella 
föreställningar om missbruk, behandling och återhämtning. Han har en 
omfattande nationell och internationell publikationslista och är en ofta 
anlitad föreläsare. 

Jenny Cisneros Örnberg är fil. dr. i statsvetenskap och har varit verksam 
vid SoRAD sedan 2000. Hennes forskning behandlar reglering och poli-
cyprocesser inom folkhälsoområdet – i Sverige, inom EU, och i samspelet 
mellan de båda nivåerna. Forskningen inkluderar integrationsteoretiska 
resonemang kring europeiseringen och dess resultat, konflikten mellan 
marknad och hälsa, samt kring politikens innehåll och organisering. I fokus 
står alkohol och spel, men även tobak och läkemedel uppmärksammas.

Hanna Enefalk är fil. dr. i historia och har varit verksam vid SoRAD sedan 
2009. Hon studerar alkoholens betydelse för framväxten av ett borgerligt 
manlighetsideal, men ägnar sig även åt annan forskning med anknytning 
till klass, genus, och ”det långa 1800-talet” (från franska revolutionen fram 
till första världskriget).

Evy Gunnarsson är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet 
och är gästforskare vid SoRAD 2011–2012. Hennes forskning handlar om 
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alkoholens roll inom äldreomsorgen och om hur omsorgspersonalen inom 
hemtjänsten arbetar med äldre personer som har missbruksproblem. I sin 
tidigare forskning har hon bland annat studerat äldre kvinnors och mäns 
livslopp och äldre kvinnor som behövt söka försörjningsstöd för att klara 
sin vardag.

Nina-Katri Gustafsson är fil. dr. i sociologi och arbetar som vikarierande 
lektor vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, men var 
verksam vid SoRAD mellan 2002 och 2011. Hennes forskning har varit 
centrerad kring alkoholkonsumtionsvanorna inom den svenska befolk-
ningen, däribland konsumtionsnivåer, dryckesmönster och -kontexter, 
attityder och problem. Hon har även studerat hur dessa har påverkats i 
relation till alkoholpolitiska åtgärder som medfört ökad tillgänglighet och 
lägre skatter.

Karin Heimdahl är socionom och har arbetat som forskningsassistent vid 
SoRAD sedan 2009. Hon har studerat alkoholpolitiska styrdokument med 
fokus på konstruktioner kring kön och drickande. Heimdahl har även fors-
kat på området barndom och alkohol utifrån självbiografiska material.

Mona Livholts är docent i socialt arbete vid Mittuniversitetet, koordinator 
för R.A.W. (The Network for Reflexive Academic Writing Methodologies) 
och gästforskare vid SoRAD 2011–2012. Hennes forskningsprofil är inrik-
tad mot nya skrivmetodologiska ansatser i samhällsvetenskaplig forskning 
samt maktanalyser av genus, ”vithet” och klass. Centrala frågeområden rör 
våldtäkt i medierna, genus, minne och rumslighet, samt forskares liv och 
skrivande.

Therese Reitan är docent i statsvetenskap och forskningsledare med inrikt-
ning mot missbruk på Statens institutionsstyrelse. Hon har tidigare varit 
verksam vid Södertörns högskola och forskat på alkoholens betydelse för 
folkhälsan och den sociala utvecklingen i Östeuropa och Östersjöregio-
nen. Utöver detta har hon forskat på missbruksvårdens organisering i ett 
förvaltningspolitiskt perspektiv. Under våren 2011 var Reitan gästforskare 
vid SoRAD.

Filip Roumeliotis är doktorand i sociologi och har arbetat vid SoRAD 
sedan 2010. Hans avhandlingsprojekt handlar om hur den förebyggande 
narkotikapolitiken utformats i skärningspunkten mellan ideologi och ve-
tenskap från 1980-talet till idag. Han har tidigare studerat ungdomars syn 
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på alkohol, medias framställningar av kvinnors drickande, samt medverkat 
i europeiska komparativa projekt med fokus på alkohol och narkotika. 

Johan Svensson är doktorand vid institutionen för folkhälsovetenskap vid 
Karolinska institutet, och arbetar på STAD (Stockholm förebygger alko-
hol- och drogproblem). Han var verksam vid SoRAD mellan 2007 och 
2012, där han arbetade med månatliga mätningar av alkoholkonsumtionen 
i Sverige inom det så kallade Monitorprojektet. Hans avhandlingsprojekt 
handlar om alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador bland unga 
i Sverige. 

Jessica Storbjörk är fil. dr. i sociologi och har arbetat vid SoRAD sedan 
2000. Hennes forskning handlar om missbruks- och beroendevården med 
huvudfokus på dess brukare. Hon har studerat social marginalisering, tvång 
och social kontroll, hemlöshet, vägen till vård och upplevelser av vård 
samt vilka skäl vårdade uppger som orsak till att minska sin alkohol- och 
drogkonsumtion. Forskningen avser också vårdsystemets organisering 
och förändring. Storbjörk är sedan 2010 koordinator för det nationella 
Sonad-nätverket (Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drog-
forskning).

Jukka Törrönen är sociolog och har arbetat som professor vid SoRAD 
sedan 2006. Hans avhandling behandlar förändrade relationer mellan 
medborgarna och staten, och bygger på analyser av nyckelpersoners syn 
på alkoholproblem och alkoholpolitik i Finland och i Estland. Törrönens 
senare forskning har fokuserat på a) störande offentlig drickande, moral-
reglering och nya kontrollprogram, b) restauranger, social kontroll och 
unga vuxnas dryckeskulturer, c) alkoholkultur i förändring och d) kvinnor, 
hälsa och rusmedel.
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Inledning

Jessica Storbjörk

Samhällsvetenskaplig forskning handlar om samhället och det sociala livet: 
om att förstå människan som individ, relationen mellan individ och sam-
hälle, och samhällsförändring. Det handlar om att systematiskt undersöka 
och analysera olika former av data, om kritiskt tänkande och om utveck-
landet av teori och metod. Den samhällsvetenskapliga forskningen ger oss 
kunskap som berör alla människor i samhället – kunskap som är viktig för 
samhällsdebatten och samhällsplaneringen. 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen ryms studier av alkohol, 
narkotika och andra rusmedel – inklusive beteenden som spel- och mat-
missbruk – varav många funnits och använts av människan under tusentals 
år. Preparaten och konsumtionen av rusmedel har tillmätts olika betydelser 
på olika platser under olika tidsperioder vilket gör dem intressanta för en 
samhällsvetenskaplig analys. Det är ingen självklarhet hur ett samhälle, oli-
ka grupper eller individer, ser på och hanterar dessa frågor. Hur fenomenen 
definieras, om de betraktas som problematiska eller inte och för vem, med-
för olika handlingsalternativ och olika konsekvenser – både avsiktliga och 
oavsiktliga – för den enskilde och för samhället i stort. Rusmedelsfrågan 
och dess hantering aktualiserar även och visar på andra gränsdragningar 
och spänningar i samhället, exempelvis olika uppfattningar om statens 
roll, politikens mål samt individens självbestämmande och ansvar. Rus-
medelsfrågor kan användas till att studera samhälleliga strukturer eftersom 
studier av alkohol och narkotika ofta säger lika mycket om moraliska och 
politiska dilemman, om maktförhållanden och om grundläggande samhäl-
leliga förändringsprocesser, som om olika substanser och deras verkningar. 
Samhällsvetenskapliga studier av alkohol och droger är därför både intres-
santa som källor till kunskap om rusmedlen i sig själva och som bidrag till 
en bredare samhällsförståelse. 

Syftet med den här boken är att presentera ett urval av aktuell svensk 
samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning. Boken behandlar i första 
hand alkohol, men narkotika har också en given plats i flera av texterna. 
Vi vill med dessa kapitel dela med oss av våra erfarenheter och hoppas 
att boken kan bidra till ett ökat kritiskt och reflekterande tänkande kring 
rusmedelsfrågan – en fråga som är alltför bred och komplex för att kunna 
hanteras enbart med ett piller, en lag eller en enskild riktad insats. Boken 
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riktar sig till en bred läsekrets. Den ger högskolestuderande inom olika 
discipliner en god ingång till och överblick över ämnet. Boken riktar sig 
också till andra intressenter såsom politiker och tjänstemän, journalister, 
anställda inom sjukvård, socialtjänst och kriminalvård, samhällsdebattörer, 
föreningsaktiva på området samt den samhällsintresserade medborgaren.

Samtliga författare är eller har varit verksamma vid Centrum för soci-
alvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms univer-
sitet. SoRAD är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som grundades 
som en följd av att Alkoholforskningsutredningen, som arbetade med stöd 
av Folkhälsoinstitutet, vid mitten av 1990-talet noterade att den samhälls-
vetenskapliga alkoholforskningen under senare år överskuggats av biolo-
giska och kliniska studier (FHI 1995:49). 

SoRAD startade sin verksamhet 1999 och målsättningen var då som 
nu att initiera, bedriva och informera om samhällsvetenskaplig alkohol- 
och drogforskning. Forskningen, som omfattat flera olika inriktningar och 
metodologiska och teoretiska aspekter, har fokuserat på studier av alko-
hol- och drogkonsumtion, skadeverkningar och normer; policy och poli-
cyeffekter; samt missbruk, samhällsreaktioner och återhämtningsproces-
ser. Forskningen omfattar allt från mätningar av konsumtionsnivåer och 
problem till kulturstudier, begreppshistoria, studier av massmedia, vård 
och politik – i Sverige och i internationell jämförelse. SoRAD är idag 
väletablerat på forskningsfältet och har beskrivits som tongivande för den 
samhällsvetenskapliga forskningen (SOU 2011:35).

Boken innehåller både mer övergripande kapitel (t.ex. översikterna av 
Jan Blomqvist och Jenny Cisneros Örnberg) och empiriska studier och 
djupdykningar i smalare frågeställningar (exempelvis i Evy Gunnarssons, 
Nina-Katri Gustafssons och Therese Reitans bidrag). Några historiska åter-
blickar i enskilda frågor – fyllerilagstiftning, motboken, arbete och alko-
hol samt synen på alkoholproblem före diagnosernas tid – presenteras av 
Hanna Enefalk. Det är lätt att betrakta historiska tankegångar och åtgärder 
som förlegade, men de ger oss samtidigt en tankeställare: hur kommer vår 
hantering av frågan och problemen att betraktas om 200 år? Gemensamt 
för alla kapitel är att de beaktar hur olika definitioner, gränsdragningar, 
konstruktioner och synsätt inverkar på (och återspeglas i) de åtgärder som 
blir möjliga och följer utifrån ett givet synsätt, samt vilka konsekvenser 
som följer av detta. Samtliga kapitel visar också hur viktigt det är att se till 
det sociala sammanhanget, den kontext, i vilket olika företeelser befinner 
sig. Texterna visar hur problem som kanske objektivt sett verkar tämligen 
likartade omdefinieras och betraktas och hanteras på olika sätt.

Jan Blomqvist sätter i sitt kapitel Sjukdom, dålig vana, livsstil eller social 
konstruktion? Om olika uppfattningar om missbruk och beroende och deras 
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konsekvenser synsätt, begrepp och samhällsåtgärder när det gäller missbruk 
och beroende i ett historiskt och socialpolitiskt sammanhang. Han proble-
matiserar några av de mest använda begreppen på området och visar att 
beteckningar, vars innebörd ofta tas för given, kan ha vitt skilda betydelser. 
Han pekar också på de skilda konsekvenser, som olika begrepp och olika 
förklaringsmodeller kan ha för de människor som på olika sätt berörs. 
Kapitlet ger därmed också en god bakgrund inför läsningen av de andra 
kapitlen. Att betydelsen av många vedertagna begrepp både kan och bör 
diskuteras blir också tydligt i Filip Roumeliotis diskussion av innebörden i 
begreppet prevention – det vill säga det förebyggande arbetet på området. 
Prevention av vad? Ungdomar, alkohol och prevention argumenterar för att 
den definition av prevention och förebyggande arbete som dominerar idag, 
med fokus på kontroll och inskränkningar, missar att se till alkoholens 
betydelse i samhället och det sociala och kulturella sammanhang i vilket 
ungdomar dricker alkohol. 

Johan Svensson och Hanna Enefalk beskriver i Totalkonsumtionsmodel-
len – en introduktion en av de viktigaste teoretiska modellerna inom alko-
holforskningen, en modell som varit vägledande för den svenska alkohol-
politiken med höga alkoholpriser. Beskrivningen är en bra ingång till Jenny 
Cisneros Örnbergs och Nina-Katri Gustafssons kapitel. Cisneros Örnberg 
redogör i Innanför och utanför nationens gränser – svensk alkoholpolitik i 
förändring för hur politiken förändrats sedan inträdet i den Europeiska 
Unionen (EU) 1995 och vilken roll EU haft i de förändringar – mot en 
liberalisering – som skett. Sveriges uppfattning om alkohol som en folk-
hälsofråga hotades initialt av EU:s marknadsekonomiska perspektiv men 
det finns tecken på att Sverige, i den ständiga tvåvägsprocess som äger rum 
mellan EU och medlemsländerna, fått ett allt större gehör för sina argu-
ment. En förändring på EU-nivå börjar bli synlig. Gustafsson dyker i Ute-
blivna förändringar i svenskarnas alkoholvanor – andra förklaringar än pris 
och tillgänglighet ner i frågan om prisets och tillgänglighetens betydelse för 
våra alkoholvanor och problemnivåer. De politiska förändringar som följde 
av EU-inträdet medförde billigare och mer lättillgänglig alkohol, men den 
omfattande empiriska studien visar att de förväntade konsumtions- och 
problemökningarna uteblev. Kapitlet för fram alternativa förklaringar till 
dessa oväntade resultat.

Alkoholpolitiken studeras också i Kvinnor dricker för att de mår då-
ligt – män dricker för att de är män. Om könad diskurs i alkoholpolitiska 
propositioner och utredningar 1965–2011 av Maria Abrahamson och Karin 
Heimdahl. Förutom att redogöra för alkoholpolitiska förändringar under 
tidsperioden så studerar författarna vilken bild av kvinnor och män med 
alkoholproblem som ges. Trots att män dricker mer och står för merpar-
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ten av alkoholproblemen så skapar och reproducerar dokumenten synen 
på kvinnors drickande som problematiskt, och detta synsätt har tydliga 
effekter på utformningen av insatser på området, som i allt högre grad 
polariserats. Politiken och kontrollen riktar sig i dag i högre grad till grup-
per som gravida kvinnor och ungdomar, och i mindre grad (i enlighet 
med totalkonsumtionsmodellen) till de så kallade normalkonsumenterna. 
Jukka Törrönens analys av indirekt och direkt alkoholreklam under mot-
svarande tidsperiod visar även den ett tydligt fokus på kvinnans repro-
duktiva roll och ansvar för hemmet. Kvinnans skyldigheter, friheter och 
njutningar i svenska och finska damtidningsannonser med alkoholmotiv från 
1960-talet till 2000-talet ger däremot en något mer diversifierad normativ 
uppfattning om kvinnor och alkohol än de politiska dokumenten – i alla 
fall under senare år. Tillsammans visar dock kapitlen att det traditionella 
genussystemet kvarstår och återskapas både i politiken och i reklamen. 
Bilder och text i massmedia analyseras även av Mona Livholts, som för 
in ett nyskapande metodologiskt reflekterande grepp i Alkohol som alibi? 
Svenska mediers berättelser om våldtäkt i fallet ”Hagamannen”. Kapitlet 
handlar om hur media använder alkohol som en förklaring till varför till 
synes helt vanliga svenska män begår grova sexualbrott. Media påverkar 
hur vi ser på sexualbrott och andra samhällsrelevanta frågor, och den snäva 
bild som media förmedlar skymmer ofta andra mer vetenskapligt belagda 
förklaringar. 

I Skyldigheterna bakom rättigheterna i svensk välfärdslagstiftning beskri-
ver Jessica Storbjörk vilka rättigheter medborgarna har enligt grundlagen 
och olika vård- och välfärdslagar. Dessa lagar utgör ett spänningsfält mellan 
staten och den enskilde medborgarens intressen, och kan sägas ange den 
normerande gränsen mellan vilka livsval och beteenden som betraktas som 
eftersträvansvärda och normala och vilka som inte gör det. Våra skyldig-
heter kan då utläsas ur den behovsprövning och det villkorande som la-
garna tillåter. Therese Reitans och Evy Gunnarssons kapitel handlar om två 
problematiska gränsdragningsområden inom missbruks- och socialvården, 
nämligen dilemmat kring självbestämmande och tvång i Gravida kvinnor 
i tvångsvården respektive det kring självbestämmande och underlåtenhet 
i Dilemman och utmaningar i hemtjänstens arbete med äldre personer som 
har missbruksproblem. Reitan visar hur frågan om gravida missbrukande 
kvinnor ska kunna tvångsomhändertas för att skydda det ofödda barnet har 
diskuterats över tid, och hur dessa frågor hanteras i det praktiska arbetet. 
Tvångsvård i syfte att rädda ett ofött barn är inte tillåtet, men i praktiken 
omhändertas ibland gravida missbrukande kvinnor av hänsyn till fostret i 
alla fall. Gunnarsson visar hur två principer – vård av missbrukare kontra 
omsorg om äldre – kolliderar och hanteras i hemtjänstens arbete. Denna 
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fråga ställs på sin spets då hemtjänstpersonal måste ta ställning till om de 
i integritetens och självbestämmandets namn ska köpa ut alkohol till en 
missbrukande äldre människa eller inte.

Processen från idé till färdig bok har varit lång. Tanken och viljan att 
sprida vår forskning genom en antologi väcktes inom ramen för SoRAD:s 
Centre of Excellence-forskningsprogram Exclusion and inclusion in the late 
welfare state: the case of alcohol and drugs. Kapitelidéer har framförts och 
diskuterats i flera omgångar och samtliga texter har seminariebehandlats 
och kommenterats av kollegor. Samtliga författare har i antologiarbetet 
arbetat som fria forskare. Ett stort tack riktas till alla som deltagit i arbetet. 
Författarna vill också tacka Thomas Heldmark på Vetenskapsjournalis-
terna för hjälp med att forma och förmedla kapitlens budskap på ett bra 
sätt, och Statens institutionsstyrelse (SiS) som i slutskedet, inför tryckning, 
beviljade ett publiceringsbidrag för boken. 

Referenser

FHI 1995:49. Forskning om alkohol – för individ och samhälle. Rapport från Alko-
holforskningsutredningen. Stockholm: Folkhälsoinstitutet (FHI).

SOU 2011:35. Bättre insatser vid missbruk och beroende: Individen, Kunskapen och 
Ansvaret. Slutbetänkande från Missbruksutredningen. Stockholm: Fritzes.
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Sjukdom, dålig vana, livsstil  
eller social konstruktion? 

Om olika uppfattningar om missbruk och beroende  
och deras konsekvenser

Jan Blomqvist

”Det ser man väl vem som är alkoholist” 1

När begrepp som ”alkoholism”, ”missbruk” och ”beroende” används i media 
eller i dagligt tal görs det i allmänhet som om de hade en entydig och precis 
innebörd. I själva verket är de dock vad som ibland kallats ”feta ord”, som 
ger en samlande beteckning för fenomen om vilka meningarna ofta går vitt 
isär. Med skiftande ideologiska och politiska strömningar och nya veten-
skapliga ideal har olika definitioner och förklaringar avlöst varandra över 
tid. Dessa definitioner och förklaringar har i sin tur haft betydande konse-
kvenser för de människor som på olika sätt berörs. Det här kapitlet försöker 
reda ut en del begreppsliga oklarheter, försöker påvisa riskerna med ena-
handa och reduktionistiska förklaringar och pläderar för ett multifaktoriellt 
synsätt på missbruk och beroende, som utgår från människors motivation 
och från samspelet mellan individ och omgivning. Kapitlet tar sin avstamp 
i en historisk exposé över hur våra sätt att uppfatta och tala om de aktuella 
fenomenen vuxit fram.

En kort bakgrund och en ännu kortare 
innehållsdeklaration

Skildringar av superi, omåttligt drickande och fylleri står att finna så-
väl i Bibeln som i olika historiska källor. De tidigaste lagstiftningarna i 
Sverige och i många andra länder, innehåller också stadganden för att 
stävja olika former av excesser och för att hålla nyttjandet av alkohol 
inom för samhället accepterade ramar. Tanken att betrakta oacceptabel 
alkoholkonsumtion som någon form av individuell patologi är dock av 
ganska sent datum. Flera socialhistoriska studier visar att den tanken inte 

1. Lisbeth Palme gör vittneskonfrontationen med mordmisstänkte Christer Pet-
tersson juridiskt ogiltig 1988.
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fanns, eller i varje fall inte var vanlig, i det förindustriella Europa eller 
det koloniala Amerika, trots att alkoholkonsumtionen per capita där 
och då sannolikt var högre än i dagens samhällen. Som förklaring till att 
omåttlig drickande i det västerländska samhället började diskuteras som 
en form av sjukdom under 1800-talet har olika forskare angett förhål-
landen som hänger samman med upplysningsfilosofins genombrott och 
den industriella omvälvningen. Ett sådant förhållande var uppkomsten 
av en ny medelklass med en stark tro på framtiden och på vetenskapens 
möjligheter och med en ny syn på arbete och moral, som förde ner frå-
gan om social kontroll på individnivå (t.ex. Levine 1978). Ett annat var 
att nya produktionsformer ställde nya krav på arbetskraften i fråga om 
självdisciplin, punktlighet och ordnat uppförande (t.ex. Mäkelä 1983). 
Ett tredje var uppkomsten av nya folkliga rörelser – i Sverige såväl frikyr-
kan som arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen – som i sin symboliska 
kamp för kulturellt och politiskt inflytande kom att betona till exempel 
nykterhet och skötsamhet som normativa värden (t.ex. Gusfield 1967). 
Sammantagna kom dessa förhållanden att främja föreställningen om de 
omåttliga drinkarna som annorlunda än den stora majoriteten skötsam-
ma medborgare.

Sedan dess har en viss förvirring rått kring de olika begrepp som an-
vänts för att beskriva dessa problem och de personer som ansetts lida 
av problemen. Enigheten har knappast varit större när det gäller upp-
fattningarna om vad problemen beror på och hur samhället bör hantera 
dem. I detta kapitel ska jag belysa några av de mest påtagliga oklarhe-
terna och åsiktsskillnaderna när det gäller det som vi till vardags oftast 
talar om som missbruk eller beroende. Trots att jag i texten på olika sätt 
problematiserar begrepp som ”missbruk” och ”beroende”, kommer jag, 
för att överhuvudtaget möjliggöra en diskussion om de fenomen som 
avses, att genomgående använda dem som i princip utbytbara, men er-
känt oprecisa, samlande beteckningar. Min ambition är främst att försöka 
visa att vi fortfarande är långtifrån ense – och att det nog finns ganska 
olika uppfattningar om till exempel vem som ska ses som alkoholist. Jag 
hoppas också kunna visa att de olika definitioner och uppfattningar vi 
håller oss med har viktiga – men sinsemellan olikartade – konsekvenser, 
inte minst för dem som pekas ut. Först granskar jag några av de vanligaste 
termer, som vi använder för att definiera de handlingar och personer vi 
ser som avvikande. Därefter diskuterar jag några viktiga skiljelinjer när 
det gäller den mängd olika förklaringsmodeller som avlöst varandra ge-
nom åren och ger några exempel vad jag ser som lovande och realistiska, 
multifaktoriella modeller. Efter att kort ha diskuterat frågan om vad som 
rimligen går att missbruka eller bli beroende av, tar jag slutligen upp 
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några tänkbara konsekvenser som olika sätt att definiera och förklara 
missbruk och beroende kan ha – för policybeslut, på det kliniska områ-
det och, sist men inte minst, för de människor som definitionerna och 
teorierna handlar om. 

Alkoholism, beroende, missbruk –  
vad betyder begreppen? 

Ett skäl till den oenighet som präglat diskussionen om missbruk och be-
roende är att många av de termer och begrepp, som vi under de senaste 
150 åren har använt är dubbel- eller mångtydiga. Ofta vacklar de mellan 
ambitionen att bara definiera och ambitionen att även förklara problemet 
ifråga, och inte sällan har resonemangen gått i cirkel. Eftersom de rör 
fenomen som många människor har egna direkta eller indirekta erfaren-
heter av, har termerna också ofta både en vardaglig och en vetenskaplig 
eller klinisk innebörd, vilka inte sällan skiljer sig åt. 

Alkoholism

Begreppet ”alkoholism” i sin ursprungliga betydelse myntades av den 
svenske läkaren Magnus Huss (1949–51). Huss syftade på de fysiska 
och psykiska verkningar av en omfattande alkoholkonsumtion som gör 
att drinkaren till slut tycks förlora förmågan att hantera sin konsumtion. 
Alkoholism i Huss’ tappning är alltså något som i princip kan drabba 
var och en som dricker för mycket. Denna tanke (”problemet finns i 
flaskan”) ligger principiellt i linje med uppfattningen hos den absolutis-
tiska nykterhetsrörelse – med rötter i den engelska godtemplarrörelsen 
– som under 1800-talet sista decennier växte sig stark i Sverige. Målet 
för denna nya nykterhetsrörelse var ett totalt alkoholförbud. Den skiljde 
sig därmed från den filantropiskt inriktade måttlighetsrörelse som ver-
kade under 1800-talets första del. Denna nya nykterhetsrörelse hade 
sitt största inflytande under 1900-talets två första decennier, fram till 
folkomröstningen om alkoholförbud 1922. Då förlorade förbudslinjen 
knappt mot det motbokssystem som bestod till 1955 och vars mest 
kända förespråkare var läkaren och samhällsreformatorn Ivan Bratt. Ivan 
Bratt var inte bara en vältalig och frispråkig motståndare till förbuds-
linjen. Han var också starkt kritisk till – och ofta sarkastisk över – idén 
om ”alkoholism” som en sjukdom. För Bratt var missbruk en fråga om 
motivation. Alkoholisten dricker, hävdade Bratt, ”…därför att för honom 
saknas varje skymt av motiv att icke göra det” (Alkoholen och samhället 
1912, s. 35).
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En helt annan innebörd av begreppet ”alkoholism” finner man i den 
”folkliga sjukdomsmodell” som slog igenom på bred front i USA sedan 
alkoholförbudet avskaffats år 1933 (jfr Pattison 1976). Till skillnad från 
Huss’ teori, som i princip såg alla konsumenter som potentiella alko-
holister, fokuserade denna modell på en särskild grupp av människor, 
som antogs vara predestinerade att inte kunna hantera alkohol på ett 
normalt sätt (”problemet ligger hos individen”). Det som kännetecknar 
alkoholisten är enligt denna modell att hon eller han – av skäl som man 
antog att framtida forskning skulle uppdaga – snabbt utvecklar en oför-
måga att kontrollera sin konsumtion och ett obetvingligt ”sug” att dricka. 
Konsekvensen är att hon eller han, för att inte gå under, måste avstå från 
all alkohol för all framtid. År 1952 fastställde Världshälsoorganisationen 
(WHO) en officiell definition av alkoholism, som kan sägas ha institutio-
naliserat denna form av sjukdomsmodell. Definitionen kom att lyda:

Alkoholister är de omåttliga konsumenter, vars beroende av alkohol nått 
en sådan grad att det medför en märkbar mental störning eller påverkar 
deras kroppsliga och mentala hälsa, deras interpersonella relationer och 
deras smidiga ekonomiska fungerande, eller som visar begynnende tecken 
på en sådan utveckling. De behöver därför behandling. (WHO 1952, min 
övers.) 

Vad denna definition säger är att alkoholister i behov av behandling, är 
de personer som dricker alkohol i en sådan mängd och på ett sådant sätt 
att detta försätter, eller riskerar försätta, dem i olika former av problem. 
Om hur centrala termer som till exempel ”beroende”, ”märkbar mental 
störning” eller ”smidigt ekonomiskt fungerande” ska förstås ges ingen 
anvisning, vilket i princip innebär att den bedömande läkarens normer 
och uppfattningar blir vad som fäller utslaget (jfr Cameron 1995). I USA 
och många andra länder har modellen till ganska nyligen varit den helt 
dominerande i både forskning och praktik (Mulford 1984). Den mest 
kända teoretiska uttolkningen är sannolikt Jellineks (1960) utförliga, 
om än empiriskt svagt underbyggda2, The Disease Concept of Alcoholism. 
Som klinisk tillämpning förekommer modellen idag framför allt i olika 
versioner av Anonyma Aloholisters (AA, och senare Anonyma Narko-
maners, NA:s) tolvstegsprogram, där man dock inte ser alkoholism (eller 
narkomani) i första hand som en fysisk sjukdom, utan som en ”viljesjuk-
dom” eller andlig svaghet. I Sverige, med sin traditionellt ”sociala” syn på 

2. Jellineks ursprungliga formuleringar kring alkoholismbegreppet baserades t.ex. 
på självrapportering från 98 svarande på ett formulär som sänts ut till 1.600 AA-
medlemmar.
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nykterhetsfrågan (inspirerad inte minst av Bratt) fick sjukdomsmodellen 
vid sin lansering inte samma fäste som i många andra länder (Blom-
qvist 1998). Argumenten i förarbetena till 1955 års Nykterhetsvårdslag 
byggde snarare på en tidig bio-psyko-social syn (a.a.). I vårt land förde 
AA också länge en tynande tillvaro i skuggan av Länkrörelserna och tolv-
stegsbehandling slog inte igenom förrän vid mitten av 1980-talet, då bl.a. 
de korta behandlingstiderna sågs som ekonomiskt konkurrenskraftiga i 
ett kärvt ekonomiskt läge (Stenius 1991). Idag används begreppen alko-
holism och narkomani framför allt av AA och NA, men de förekommer 
också frekvent i media. Även om begreppen inte återfinns i de etable-
rade diagnossystemen används de dessutom ganska ofta i professionella 
sammanhang, främst inom den medicinska sfären och synbarligen som 
synonymer till beroendebegreppet (se nedan). Möjligen har denna an-
vändning blivit vanligare under senare år, när alltfler mänskliga bekym-
mer kommit att betraktas och beskrivas som ”hjärnsjukdomar”. 

Beroende

Begreppet ”beroende” används i vardagsspråket vanligen för att indikera 
något för mänskligt liv nödvändigt (alla är beroende av t.ex. luft, vatten, 
föda, värme, närhet och kanske kärlek). Kopplat med företeelser som 
anses osunda eller skadliga (alkohol, narkotika, spel o.s.v.) indikerar det 
dock ett problematiskt förhållande eller en oförmåga att själv styra sitt 
handlande. Flera forskare har påpekat att en sådan användning förutsät-
ter ett antaget idealtillstånd av oberoende och självkontroll. Begreppet 
är därmed förbundet med det moderna, västerländska samhällets indi-
vidualistiska ideal. I sin här aktuella betydelse lanserades begreppet för 
snart trettiofem år sedan av läkaren och forskaren Griffith Edwards med 
medarbetare (t.ex. Edwards & Gross 1976, Edwards 1977), i form av det 
s.k. alkoholberoendesyndromet. Det var ett försök att skapa en syntes mel-
lan den gamla sjukdomsmodellen och den nya empiriska forskning som 
på flera sätt hade demonstrerat denna modells ohållbarhet (Bergmark & 
Oscarsson 1987). Poängen med detta syndrom brukar sägas vara att det 
skiljer ”kärnsyndromet” – alkoholberoendet – från de skadeverkningar 
som detta anses ge upphov till. En beroendediagnos skulle grundas på 
förekomsten av (a) ett förändrat beteende (dvs. ett avvikande och alltmer 
stereotypt drickande); (b) ett förändrat subjektivt tillstånd (dvs. försäm-
rad kontroll över drickandet och ett upplevt ”sug”); och (c) ett förändrat 
psykobiologiskt tillstånd (främst förekomsten av olika abstinenssymp-
tom). Trots att det redan från början blev tämligen omdiskuterat fick 
beroendebegreppet ett starkt genomslag i både forskning och klinisk 
praktik och kom snabbt att inkluderas i de internationella diagnosma-
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nualerna, DSM och ICD3. Begreppet har med tiden också kommit att 
appliceras på alltfler problembeteenden (framför allt olika former av 
substansbruk) och har ofta i debatten framställts som ett steg mot en 
mer vetenskaplig och exakt terminologi. Såtillvida som de gängse inter-
nationella diagnosmanualerna anger precisa kriterier för när diagnosen 
beroende ska anses vara uppfylld, är detta också riktigt. I DSM-IV ska 
exempelvis tre av sju kriterier ha uppfyllts under en tolvmånadersperiod 
och i ICD-10 tre av sex sådana4. Detta är givetvis en stor fördel i både 
kliniskt erfarenhetsutbyte och jämförande forskning. Dock är begrep-
pet inte så homogent som det i förstone kan synas. I själva verket finns 
det 99 olika sätt att kombinera minst tre av sju kriterier, vilket kan 
tolkas som att det finns lika många olika undertyper av beroende enligt 
DSM-IV (Dawson m.fl. 1995). Med samma logik kan det sägas finnas 
42 undertyper av beroende enligt ICD-10. Definitionerna har också re-
viderats åtskilliga gånger. Enligt båda diagnossystemen, som de ser ut 
idag, kan en person kategoriseras som beroende utan att uppvisa vare 
sig ”kontrollförlust”, ”sug”, eller ”fysiska abstinensbesvär”, kriterier som 
från början sågs som centrala element i beroendesyndromet. Man kan 
alltså i princip klassificeras som alkoholberoende enligt DSM-IV om man 
under ett och samma år vid något eller några tillfällen druckit trots att 
man inte planerat det, druckit mer än man tänkt, samt använt mycket tid 
till dryckesrelaterade aktiviteter (Blomqvist 1998). Det är därför viktigt 
att understryka att diagnosen ”beroende” inte – som det gamla alko-
holistbegreppet (”en gång alkoholist, alltid alkoholist”) indikerar något 
obotligt eller oföränderligt tillstånd. Tvärtom visar aktuell forskning att 
bortåt en tredjedel av alla som under ett visst år uppfyller diagnosen för 
alkoholberoende inte gör det ett år senare (jfr Dawson m.fl. 1995) och 
att en stor majoritet av alla som tar sig ur ett sådant beroende gör det på 
egen hand, utan professionell hjälp (Blomqvist m.fl. 2007). Det är också 
viktigt att vara klar över att beroendebegreppet är ett utpekande sådant 
och en konvention, som inte i sig fångar någon substantiell entitet ”inne i” 

3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) handhas av 
American Psychological Association (APA) och International Classification of 
Diseases (ICD) av WHO. Den senare är den officiella diagnosmanualen inom 
svensk sjukvård.
4. Kriterierna i ICD-10 är i förenklad version: försämrad kontroll, tilltagande oin-
tresse av annat, toleransökning, abstinenssymptom, starkt behov (”sug”) att dricka 
och fortsatt konsumtion trots skadeverkningar. Kriterierna DSM-IV är, också för-
enklat: misslyckade försök att sluta, övergivande av viktiga sociala aktiviteter, tole-
ransökning, abstinenssymptom, mer omfattande och/eller frekvent konsumtion än 
avsett, fortsatt konsumtion trots negativa konsekvenser och användning av mycket 
tid till drickande/dryckesrelaterade aktiviteter.
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missbrukaren. Beroende som diagnostisk kategori ska alltså inte blandas 
samman med neuropsykologiska aspekter av beroendebildningen som 
sentida forskning identifierat – till exempel vad gäller betydelsen av ge-
netisk och neuropsykologisk ”sårbarhet” eller förändringar i funktionen 
av olika transmittorsubstanser. 

Missbruk

Det begrepp som oftast använts för att beteckna en rusmedelsanvändning 
(eller annan upprepad aktivitet) som uppfattas som problematisk – ur 
användarens och/eller omgivningens perspektiv – är sannolikt ”missbruk”. 
Detta begrepp har ofta kritiserats för godtycklighet och bristande pre-
cision. De facto saknar begreppet också klara definitioner i den svenska 
lagstiftning – inklusive tvångslagen LVM (Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall) – som på detta område reglerar samhällets insatser gentemot 
sina medborgare. Socialstyrelsen menar i sina år 2007 utgivna ”Riktlinjer 
för svensk missbruks- och beroendevård” att man inom denna vård (och 
i synnerhet inom socialtjänsten) bör sluta använda begreppet ”missbru-
kare”. Som skäl anförs dock inte främst de ovan diskuterade oklarheterna, 
utan den förklenande innebörd begreppet missbrukare uppfattas kunna 
ha. Huruvida det överhuvudtaget är möjligt att undvika en term som är 
så etablerad är dock en öppen fråga (Blomqvist 2003). Uppenbarligen har 
ju inte Socialstyrelsen här själv förmått följa sina egna rekommendationer. 
Vad som emellertid är viktigt att observera, oavsett om begreppet uppfat-
tas som förklenande eller inte, är att det, precis som beroendebegreppet 
och WHO:s alkoholismbegrepp, i grunden är ett normativt begrepp. Vi 
gör en bedömning ”utifrån” och talar om en avvikelse från en bestämd 
uppfattning om hur människor ”bör” bete sig och ”bör” hantera till exem-
pel alkohol. Själva termen ”missbruk” förutsätter i sig förekomsten av ett 
”normalt” eller icke-problematiskt ”bruk”. Det gamla talesätt att ”alkoholist 
är den som dricker mer än sin doktor” är därför inte bara en lustighet utan 
visar på ett viktigt maktförhållande. När det gäller narkotika – som i strikt 
mening är en juridisk term som pekar ut en samling kemiskt olikartade 
preparat som det är förbjudet att använda – har istället den språkligt sett 
paradoxala situationen uppkommit att man i vida kretsar jämställer allt 
”bruk” med ”missbruk”. I den utsträckning missbruksbegreppet används di-
agnostiskt eller som underlag för beslut som inskränker en individs rättig-
heter är det därmed principiellt möjligt att en legal användare av ett visst 
preparat från stund till annan skulle kunna förvandlas från normalkonsu-
ment till vårdfall för att regeringen valt att narkotikaklassificera preparatet 
i fråga. En komplikation med missbruksbegreppet är också att det i takt 
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med beroendebegreppets ökande popularitet, inte minst i en medicinsk 
kontext, kommit att användas för att beteckna den ”mildare” variant av 
beroende som i DSM-IV beskrivs som ”abuse” (alltså i översättning just 
”missbruk”) och i ICD-systemet som ”hazardous use” (på svenska ”skadligt 
bruk”). Detta har antagligen bidragit till att spä på språkförbistringen mel-
lan missbruks- och beroendevårdens två huvudaktörer – den kommunala 
socialtjänsten och den landstingsbaserade beroendevården. I socialtjänsten 
dominerar begreppet missbruk i sin allmänna vardagliga betydelse medan 
landstingets beroendevård under senare decennier alltmer tagit till sig de 
internationella diagnossystemens språkbruk.

Andra bestämningar

Ett alternativ till den traditionella, normativa bestämningen av beroende 
och missbruk kan vara att avgöra detta från varje individs egen utgångs-
punkt. Viktigt är då att en sådan bestämning inte bara bygger på en enkel 
självrapportering, som kan komma att färgas av både förnekanden och 
överdrifter, utan utgår från vilken roll det aktuella handlingsmönstret spe-
lar i individens liv. Skiljelinjen skulle här alltså gå mellan ett drickande 
(eller narkotikabruk eller annan vana) som i någon mening är funktionellt 
för individen, och ett som övergått till att bli en ”central aktivitet” eller ”or-
ganiserande princip” i dennes liv; något som, på bekostnad av mer givande 
engagemang, dominerar hennes tankar, känslor och handlingar. Författare 
som från olika teoretiska utgångspunkter utvecklat resonemang av detta 
slag är Fingarette (1988) och Peele (1985). Ett svenskt begrepp som åt-
minstone i vissa tolkningar fångar denna kombination av vanemässigt och 
viljemässigt handlande och svårbetvingat begär är begreppet hemfallenhet, 
som var centralt i 1955 års Nykterhetsvårdslag men som sedan dess fallit 
ur modet. Då och då har från olika håll försök gjorts att föreskriva vilka 
begrepp som bör användas och vilka definitioner som ska gälla. Inga sådana 
försök har dock lyckats, vilket knappast är särskilt förvånande när det gäl-
ler fenomen som är så komplexa, och ett område där uppfattningarna i så 
hög grad är präglade av personliga erfarenheter, djupt rotade värderingar 
och starka övertygelser. Ovanstående genomgång tydliggör ändå vikten 
av att, när man använder begrepp som missbruk eller beroende, precisera 
vad de i varje sammanhang avser och vilka kriterier som använts. Denna 
uppmaning gäller i lika grad forskare, kliniskt verksamma och företrädare 
för media.



22 Jan Blomqvist

Vad beror missbruk och beroende på?

 ”Sjukdom” eller ”social konstruktion”?

Genom åren har många olika vetenskapliga discipliner tagit sig an uppgif-
ten att redogöra för orsakerna till det man kallat missbruk och beroende 
och knappast någon infallsvinkel har lämnats oprövad. Även om detta 
kapitel inte ger plats för någon längre utläggning om de modeller och 
teorier som avlöst varandra genom historien, kan det finnas skäl att peka 
på ett par distinktioner eller skiljelinjer. En sådan skiljelinje är den som går 
mellan vad som kan kallas essentialistiska perspektiv och sådana som ser 
problemet som socialt konstruerat. Essentialistiska perspektiv kan kortfat-
tat sägas vara sådana teorier och synsätt som i någon mening utgår från att 
missbruk och beroende är enhetliga och avgränsbara entiteter, och/eller att 
de handlingsmönster eller beteenden vi utpekar med sådana termer har 
en urskiljbar gemensam kärna, som medger en biologiskt grundad säker 
diagnos. Ett av de tydligaste exemplen på sådan uppfattning är den nyss 
nämnda ”folkliga sjukdomsmodellen”, som dock inte utgick från några 
konstaterade medfödda skillnader mellan alkoholister och icke-alkoho-
lister, utan snarare från övertygelsen om att den medicinska forskningen 
med tiden skulle uppdaga sådana (Blomqvist 1998). Det tydligaste ut-
trycket för en essentialistisk uppfattning idag är nog, vid sidan av AA:s 
och NA:s sjukdomsmodell, beskrivningen av missbruk och beroende som 
”hjärnsjukdomar”. I sin mest renodlade och förenklade form stödjer sig 
denna beskrivning på två typer av forskning rörande människors biologiska 
konstitution. Dels brukar man hänvisa till forskning som visar att män-
niskor skiljer sig åt när det gäller vad som kan beskrivas som en genetiskt 
grundad ”sårbarhet” för att utveckla beroendeproblem. Dels brukar man 
åberopa den forskning som ökat kunskapen om de neurobiologiska meka-
nismer, som vid ett omfattande och fortsatt bruk, bidrar till att förstärka 
impulserna att fortsätta att använda rusmedel och försvaga förmågan att 
stå emot dessa impulser. Det är dock få företrädare för detta synsätt som 
uttryckligen förnekar att också psykologiska och sociala faktorer har be-
tydelse i sammanhanget. Det kan vara värt att notera att denna modell i 
modern tappning integrerar den ”gamla” (problemet finns i flaskan) och 
den ”nya” (problemet finns hos drinkaren) sjukdomsmodellen.

En ganska annorlunda syn på missbruk och beroende möter man i det 
så kallade konstruktivistiska perspektivet, som ser begrepp som dessa som 
knutna till bestämda sociokulturella och historiska sammanhang. Detta 
betraktelsesätt hämtar sin näring dels från de socialhistoriska studier som 
kort refererades inledningsvis, och som visar hur tanken på vanemässig 
dryckenskap som någon slags individuell patologi kan knytas till upplys-
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ningsfilosofins tankar och till det framväxande industrisamhällets villkor. 
Dels tar de avstamp i antropologiska och andra studier, som visar att al-
koholism och beroende, både som idéer och iakttagbara fenomen, är me-
ningsfulla i vissa kulturella sammanhang, men inte i andra. Att se missbruk 
och beroende som sociala konstruktioner är samtidigt inte detsamma som 
att hävda att dessa begrepp inte har någon objektiv referens, eller att de 
bokstavligen ”skapats” av de krafter som definierat dem. Utifrån vad Best 
(1995) talar om som ett kontextuellt konstruktivistiskt perspektiv betyder 
det snarast att traditioner och normer, som varierar med samhällstyp och 
historiskt skede, påverkar inte bara människors rusmedelsvanor, utan också 
vilka vanor som ses som avvikande och hur sådana avvikande vanor för-
klaras och bemöts (Blomqvist 1998). På så sätt kan begrepp som missbruk 
och beroende ses som vad Hacking (1991) kallar interactive kinds, det vill 
säga begrepp som i sig påverkar karaktären av och utvecklingsförloppen 
hos de fenomen de betecknar. För praktiken betyder detta att problemen 
måste förstås och hanteras med hänsyn till både det sociala sammanhanget 
och varje individs unika livssituation.

Det multifaktoriella perspektivet – olika versioner.

Många av de förklaringar till missbruk och beroende som lanserats under 
åren, har alltså haft sitt ursprung i någon specifik vetenskapliga disciplin 
– från farmakologi och neurofysiologi till psykologi, sociologi och antropo-
logi. Detta har gjort att var och en oftast fokuserat en bestämd aspekt av 
problemet, utan att på ett tillfredsställande ha fångat helheten. Även om 
det idag, åtminstone inom forskningen, råder ganska stor enighet om att 
de aktuella problemen måste ges en multifaktoriell eller bio-psyko-social 
förklaring har dock många försök att finna en syntes betraktat faktorer 
som den egna disciplinen studerar som primära, medan faktorer som hör 
hemma inom andra discipliner tillskrivs en sekundär roll som ”bidragande 
faktorer” (Lindström 1992). Under senare tid har ändå ett antal ansat-
ser till mer genuint interdisciplinära förklaringsmodeller sett dagens ljus, 
ansatser som försöker ge ett icke-reduktionistiskt svar på det som fors-
karna bakom beroendesyndromet beskrev som den verkliga utmaningen, 
nämligen att ”…klargöra samspelet mellan drog, människa och omgivning” 
(Edwards m.fl. 1981, s. 232).

Innan jag ger några exempel på aktuella sådana försök, kan det finnas 
skäl att peka på en distinktion också inom det multifaktoriella perspek-
tivet. Som diskuteras av till exempel Harré (1980) måste en realistisk 
teori om mänskligt handlande utgå från att människor inte är viljelösa 
”automater”, utan åtminstone i någon utsträckning både viljestyrda eller 
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intentionella och möjliga att resonera med5. Detta har dock inte alltid 
beaktats när det multifaktoriella perspektivet på missbruk och beroende 
har diskuterats. Istället har många uttolkat detta perspektiv enligt vad man 
skulle kunna kalla en ”statistisk modell”, med innebörden att man sett dessa 
beteenden som en produkt av ett antal, på ett komplext sätt samverkande, 
men diskreta, orsaksfaktorer. Detta sätt att tänka har, enligt till exempel 
Drew (1989), resulterat i en ”…multifaktoriell modell som lyckats utesluta 
det som är själva kärnan i detta att vara människa – alternativa möjligheter, 
friheten att välja och värdesystemens centrala betydelse” (s. 8, min övers.). 
Uttryckt på annat sätt förefaller denna uttolkning av det multifaktoriella 
perspektivet förutsätta någon punkt i utvecklingen där missbrukaren bok-
stavligen förvandlas från handlande individ till ett viljelöst offer för sin 
drift att dricka eller ta droger (Blomqvist 1998). En alternativ uttolkning 
av samma perspektiv, som man kanske kan kalla aktörsmodellen, är att säga 
att det istället är individens handlingsutrymme och därmed handlingsmöns-
ter som formas av en mängd historiskt givna förhållanden (sociala villkor, 
rådande tänkesätt etc.) och för henne unika omständigheter (biologisk 
”utrustning”, personliga erfarenheter etc.). Med en sådan tolkning av det 
multifaktoriella perspektivet låter sig vägen in i ett missbruk beskrivas 
som en följd av samverkande ”onda cirklar”6 på olika nivåer, samtidigt som 
en återhämtningsprocess kan ses i termer av motsvarande ”goda cirklar”. 
En poäng med en sådan tolkning är att den å ena sidan i grunden betrak-
tar mänskligt beteende som viljemässigt handlande, avsett att förverkliga 
personligt eller kulturellt värderade mål eller att undvika olika slag av 
obehag. Å andra sidan underskattar den inte det alltmer stereotypa och 
till synes tvångsmässiga handlande som kännetecknar ett avancerat miss-
bruk eller beroende. En viktig poäng ur ett behandlarperspektiv är att en 
sådan tolkning understryker vikten av att i varje individuellt fall och vid 
varje tidpunkt, klargöra och arbeta med den unika konstellation av krafter 
som bidrar till fortsatta problem (och som man bör försöka försvaga) och 
krafter som motverkar en sådan utveckling (och som bör stärkas). 

5. Och därmed också möjliga att övertala och övertyga om fördelarna med att 
förändra ett handlande som skadar dem själva och andra.
6. På neurobiologisk nivå förstärks, vid ett fortgående missbruk, ”suget” efter al-
kohol och försvagas förmågan att stå emot impulserna att dricka; på psykologisk 
nivå leder drickandet till negativa känslomässiga effekter som ger nya motiv att 
dricka; på social nivå leder ett fortgående drickande till förändringar i det sociala 
nätverket som gynnar ett fortsatt drickande, o.s.v. (Blomqvist 1980, 1998).
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Några exempel på samtida multifaktoriella teorier

Under senare decennier har flera ambitiösa försök gjorts att utveckla speci-
fika, integrerande eller syntetiserande, teorier eller teoriansatser, som tagit 
sig an uppgiften att försöka ge en samlad förklaring till hur människor, 
till synes medvetet och frivilligt, kan utveckla handlingsmönster som up-
penbart skadar dem själva och deras omgivning, hur de, synbarligen mot 
bättre vetande, kan vidmakthålla och ytterligare expandera dessa hand-
lingsmönster, och till hur och varför åtminstone vissa av dessa människor 
så småningom lyckas förändra sina vanor och hitta alternativa sätt att leva. 
Ett par exempel på sådana försök att utifrån en vardagslivsram visa hur till 
synes självdestruktiva handlingar som alkohol- eller narkotikamissbruk går 
att förena med en syn på individen som intentionell och i princip rationellt 
handlande är Drews (1986, 1989) analys av missbruk som en ”livsstil som 
leder till predikament”, och Fingarettes (1980) beskrivning av missbruket 
som en ”central aktivitet i missbrukarens sätt att leva”. Två andra förfat-
tare som från liknande utgångspunkter utvecklat mer ambitiösa eller full-
ständiga syntetiserande teoribyggen är den framlidne norske sociologen 
Ole Jørgen Skog, samt den engelske psykologen Jim Orford. Skog (t.ex. 
1999a & 2000) har – under den samlande rubriken ”addiction and choice” 
– återkommande diskuterat och analyserat hur föreställningen om miss-
brukaren som en rationellt handlande individ, med hjälp av en syntes av 
beteendeekonomisk, beslutsteoretisk och neurobiologisk teori, kan förenas 
med det faktum att hon eller han ofta framhärdar i ett handlingssätt som 
bokstavligen ödelägger hennes/hans liv. Skog bygger på “rational choice”-
skolans tankar om “hyperbolisk diskontering”, det vill säga tanken att män-
niskor “skriver ned” framtida värden i relation till sådana som snart kan 
realiseras, och att de senares värde ökar ju närmare i tiden realiserandet 
kommer, vilket kan förklara varför missbrukaren, trots att hon/han gång 
på gång bestämmer sig för att prioritera det långsiktiga värdet ”nykterhet” 
ändå gång på gång återfaller7. För att förklara varför en principiellt ratio-
nell aktör överhuvudtaget börjar missbruka anför Skog dels att individens 
kunskaper om de långsiktiga konsekvenserna av sitt handlande aldrig kan 
vara fullständiga, dels att hennes/hans valmöjlighet alltid begränsas också 
av andra – inre och yttre – faktorer. Orfords (2001) ambition är att visa att 
missbruk eller beroende (av alkohol, spelande, droger, mat, fysisk träning 
och sex) – som han diskuterar i termer av ”omåttliga aptiter” (excessive 
appetites) – i grunden kan förklaras i enlighet med samma psykologiska 
principer som allt annat beteende eller handlande. I sin analys av hur de 

7. Jfr barnet som i valet mellan att få tio kronor om en vecka och tjugo kronor 
om fyra veckor föredrar det senare, men om valet gäller tio kronor omedelbart 
och tjugo kronor om fyra veckor väljer det förra.
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omåttliga aptiterna uppstår och utvecklas lägger han därför inte tonvikten 
vid de kemiska eller andra egenskaperna hos de substanser eller objekt 
som är föremål för denna omåttlighet, utan vid de emotionella och kog-
nitiva processer, som i samspel med den sociala och moraliska kontexten, 
åstadkommer att funktionella och ofta livsnödvändiga vanor ibland blir 
till synes tvångsmässiga och destruktiva. 

Robert Wests ”Theory of Addiction” 

De nämnda teorierna har alla enligt min uppfattning lämnat viktiga bi-
drag till utvecklandet av en övergripande, realistisk och allsidig teori om 
hur missbruk och beroende utvecklas – och i bästa fall kan avhjälpas. 
De ingår också alla som delar i det senaste och kanske mest utvecklade 
samtida försöket att utveckla en sådan övergripande och fullständig teori 
om missbruk och beroende – eller med författarens ord, ”addiction” – som 
presenterats av den engelske psykologiprofessorn Robert West. I sin bok 
Theory of Addiction (2006) beskriver West dessa problem som på en och 
samma gång socialt konstruerade och som uttryck för olika slag av stör-
ningar i individens samlade motivationssystem. Detta system innefattar i sin 
tur enligt West flera samverkande nivåer. En nivå innefattar de impulser 
och reflexer som – i samspel med inre tillstånd som emotioner och akti-
vitetsnivå – initierar en människas omedelbara reaktioner och handlingar. 
På en mer medeveten nivå regleras handlandet – ibland men inte alltid 
– av upplevda behov, värderingar, planer och identitetsuppfattningar, som 
formats av varje individs unika erfarenheter. En ytterligare nivå rör de yttre 
villkor som påverkar individens handlande, i form av såväl olika stimuli 
och incitament, som hon/han kan reagera på, som normer, regler och so-
cial påverkan, som kan reglera handlandet på en mer medvetens nivå. De 
bakomliggande störningarna i motivationssystemet kan vara av många slag, 
men West urskiljer tre huvudsakliga typer, nämligen (a) grundläggande 
störningar eller avvikelser, som föregår och existerar oberoende av miss-
bruket (som t.ex. en neuropsykologiskt eller i tidiga erfarenheter grundad 
benägenhet för ängslan eller ångest, depression och/eller impulsivitet); (b) 
störningar i motivationssystemet som sammanhänger med själva miss-
bruket – eller den addiktiva aktiviteten som West kallar det (olika ”onda 
cirklar” på neuropsykologisk, emotionell och/eller kognitiv nivå), samt (c) 
störningar eller avvikelser i individens sociala eller fysiska omgivning (t.ex. 
starkt socialt tryck eller frekvent förekommande tillfällen eller frestelser 
att utöva en viss aktivitet). Som en följd av denna komplexitet kan miss-
bruk eller beroende också ta sig uttryck i mycket olika handlingsmönster 
– från exempelvis oregelbundet återkommande berusningsdrickande till 
långvarig, mer eller mindre daglig, omfattande konsumtion. 
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Det finns dock också gemensamma drag. Vad som förenar de individer 
som är benägna att utveckla en addiktion är till exempel en bristande 
eller försvagad förmåga att uppnå, upprätthålla och återupprätta balans 
i motivationssystemet, genom exempelvis hög impulsivitet, benägenhet 
för depression och/eller ängslan, svag självkänsla, svag identifiering med 
och internalisering av gängse normer och moralregler, hög känslighet för 
den addiktiva aktivitetens belönande effekter och låg känslighet för dess 
aversiva effekter. Vad som kännetecknar de aktiviteter som kan blir föremål 
för så kallad addiktion är enligt West att de möter upplevda behov och 
erbjuder tillfredsställelse, samtidigt som de minskar individens benägenhet 
eller förmåga att upprätthålla balansen i motivationssystemet (genom att 
de t.ex. ger starkare tillfredsställelse än andra tillgängliga aktiviteter och/
eller leder till obehag när aktiviteten upphör). Gemensamt för omstän-
digheter eller yttre villkor som bidrar till utvecklandet av en addiktion, är 
att de motverkar balans i motivationssystemet genom att erbjuda starka 
incitament eller tillfällen till en potentiellt addiktiv aktivitet, utan att er-
bjuda motsvarande incitament till återhållsamhet eller till alternativa icke-
addiktiva aktiviteter. 

Vad som förenar de omständigheter som bidrar till att avbryta en ad-
diktiv aktivitet är, enligt Wests teori att de, via farmakologisk manipulation, 
psykologiska metoder och/eller förändring av olika omgivningsbetingelser, 
återupprättar en tillfällig balans i motivationssystemet. Gemensamt för 
omständigheter som bidrar till en stabil återhämtning är att de, till exempel 
genom att ge utrymme för konkurrerande eller alternativa aktiviteter el-
ler genom dramatiska och omvälvande ”epifanier”8, åstadkommer perma-
nenta förändringar som får motivationssystemet att åter fungera i balans. 
Något mer konkret innebär Wests teori att en långsiktig lösning kräver en 
djupgående förändring i balansen mellan olika element i individens mo-
tivationssystem och/eller i hennes eller hans sociala omgivning. Uttryckt 
på annat sätt är en stabil lösning oftast liktydig med att individen förmår 
bryta sin identitet som missbrukare eller beroende och upprätta en stabil 
alternativ identitet, som präglar hennes/hans sätt att tänka, handla och 
reagera. Detta innebär i sin tur att såväl åtgärder på strukturnivå och olika 
ingripanden i en persons fysiska och sociala närmiljö, som olika slag av, 
informella och/eller professionella, psykologiska och/eller farmakologiska 
interventioner – beroende på omständigheterna i det individuella fallet – 

8. Se t.ex. Denzin (1989) som definierar detta begrepp som ögonblick känne-
tecknade av stark emotion och en intensiv känsla av mening och som i efterhand, 
för människor som i olika avseenden förändrat sitt liv, framstår som en avgörande 
vändpunkt. Ett typexempel är den upplevelse av att ha ”slagit i botten” (”hit the 
rock bottom”) som ingår i den typiska AA-berättelsen.
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kan bidra till en sådan lösning. Ett viktigt förhållande, som förenar Wests 
teori och de övriga teorier som ovan karakteriserats som aktörsmodeller, är 
att de i grundläggande mening är antireduktionistiska; d.v.s. att de påvisar 
missbruks- och beroendeproblemens komplexitet och klargör att vägarna 
in i sådana problem – även om det finns gemensamma inslag – på sätt och 
vis är unika för varje individ. Ett annat är att de, enligt min mening ger 
en förståelse som är realistisk i den meningen att den förmår göra reda för 
verkliga erfarenheter hos verkliga människor med – aktuella eller tidigare 
– missbruks- och beroendeproblem. Ett tredje gemensamt förhållande är 
att de samtidigt som de visar missbruks- och beroendeproblemens kom-
plexitet, påvisar mängden av faktorer och omständigheter som kan bidra 
till att människor inte sällan hittar en lösning på sådana problem.

Kan man missbruka – eller bli beroende av –  
vad som helst?

I Sverige började alkoholmissbruk eller alkoholism på allvar uppmärk-
sammas som ett individproblem under 1800-talets andra hälft. Bruket av 
narkotiska preparat var förvisso vanligt redan på den tiden, och mycket 
omfattande på 1940-talet, i form av olika bantningsmedel med mera som 
läkar kåren rekommenderade och skrev ut (Olsson 1994). Det var dock 
först när narkotikabruket mot slutet av 1950-talet började spridas utanför 
den medicinska sfären och till socialt mer marginaliserade grupper som det 
började ses som ett stort problem (a.a.). Det sena 1960-talets ”hippievåg” 
och ökande cannabisbruk gav ytterligare näring åt en utveckling som lett 
till att narkotika idag – på tvärs med vad vi vet om respektive problems 
utbredning – av många uppfattas som ett betydligt större samhällsproblem 
än alkohol (se t.ex. Blomqvist 2009a). 

Under senare decennier – och inte minst sedan alkoholberoendesyn-
dromet slagit igenom – har alltfler beteenden, och inte bara sådana som 
rör konsumtion av olika rusmedel – börjat diskuteras i termer av ”be-
roende”. Omfattande spel om pengar som skapar ekonomiska problem 
för spelaren beskrivs allt oftare, även i vetenskapliga sammanhang, som 
”spelberoende”. I en stort uppslagen artikel i Svenska Dagbladet hösten 
2011 (SvD 111031) hävdas att bullar kan vara lika beroendeframkallan-
de som kokain9. På internet kan man finna screeninginstrument där man 
kan testa till exempel sitt eventuella ”sockerberoende”, ”spelberoende”, 

9. Underlaget anges vara den amerikanska farmakologen Sarah Wards forskning 
på möss, medan svenska myndigheter i artikeln inte sägs känna till detta nya 
problem.
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”sexberoende”, ”köpberoende”, ”motionsberoende”, ”arbetsberoende” och 
”internetberoende”. Man kan också hitta erbjudanden om behandling för 
de flesta av dessa ”beroenden”, liksom hemsidor för sammanslutningar 
som ”Anonyma sex- och kärleksberoende”, ”Anonyma matmissbrukare”, 
”Spelberoendes riksförbund”, ”Köpberoendes riksförbund” och ”Facebook-
beroendes riksförbund”. (Det senare förbundet kan man – logiskt eller 
paradoxalt nog – komma i kontakt med via Facebook). En intressant no-
tering i sammanhanget är att tobaksbruk jämförelsevis sällan diskuteras i 
termer av ”beroende”, trots att nikotin ofta beskrivs som en av de sinnes-
påverkande substanser som skapar det starkaste ”suget” och de starkaste 
fysiska abstinenssymptomen. Enligt en aktuell studie uppfattas sålunda 
tobaksbruk av en befolkningsmajoritet snarare som en ”dålig vana” än som 
ett ”missbruk” eller ett ”beroende” (Blomqvist 2009a) och på policynivå 
hanteras rökning främst som ett hälsoproblem (se också Amundsen 2010). 
Utöver att beroendebegreppet på detta sätt kommit att omfatta ett ökande 
antal repetitiva handlingsmönster som inte är substansrelaterade, har det 
slutligen också över tid blivit allt vanligare att till vardags och i media tala 
om sitt ”beroende” av mer allmängiltiga och triviala ting, som en viss artist, 
en viss typ av föda, en viss dokusåpa, en viss semesterort etc., till synes 
närmast för att uttrycka sitt gillande av eller starka engagemang vis-à-vis 
en viss företeelse eller person. 

Om man ser till de officiella, internationella diagnossystemen, DSM-IV 
och ICD, är det dock fortfarande bara beroende (och missbruk eller skad-
ligt bruk) av alkohol och narkotiska substanser som har specifika diagnoser. 
Båda systemen är dock i skrivande stund föremål för revision och enligt 
förljudanden från American Psychological Association, APA, kommer den 
nya DSM-V-manualen att ersätta begreppet dependence (beroende) med 
begreppet addiction. Skälet till detta har av ordföranden i APA:s arbets-
grupp för substansrelaterade störningar, beskrivits vara vikten av att kunna 
skilja mellan tvångsmässigt drogsökande beteende och de ”normala reak-
tioner” i form av toleransutveckling och fysiska abstinensbesvär som upp-
levs vid användning av vissa medicinskt förskrivna psykofarmaka (O’Brien 
m.fl. 2006). En, kritisk men inte orimlig, tolkning av detta är att APA vill 
friskriva läkemedelsindustrin från ansvar när det gäller utvecklandet av 
olika substansrelaterade problem. När det gäller frågan om vad som kan 
vara föremål för en sådan addiktion förefaller dock APA hålla fast vid en 
ganska restriktiv linje. Den enda beteenderelaterade addiktion som, vid 
sidan om addiktion till alkohol och anda droger, föreslås ingå i DSM-V 
gäller spel om pengar (”gambling addiction”).

Teoretiskt kan den utvidgning av beroende- och missbruksbegreppen 
som diskuterats närmast ovan ha flera olika förklaringsgrunder: En första 
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sådan kan vara att man, inte minst inom neuropsykologisk forskning, em-
piriskt funnit vissa gemensamma drag hos ”traditionella”, substansrelate-
rade beroenden och alltfler andra repetitiva handlingsmönster. En andra 
förklaring kan vara att samhällsutvecklingen inneburit att olika ”beroen-
den” eller ”missbruksbeteenden” blivit allt vanligare. Den kanadensiske 
forskaren Bruce Alexander (2000) hävdar att den alienering och upp-
lösning av traditionella sociala band, som kännetecknar den utvecklade 
marknadsekonomins samhällen, har skapat en situation där olika former 
av beroenden – alkohol- och narkotikamissbruk, omåttligt spelande el-
ler ätande, en fanatisk strävan efter politisk eller ekonomisk makt, ett 
obsessivt förhållande till TV-tittande, sex eller religion etc. – ”inte längre 
är patologier som drabbar ett fåtal, utan ett allmänt villkor” (s. 504). Den 
engelske sociologen Anthony Giddens (t.ex. 1994) har för sin del beskrivit 
hur det ”traditionens sammanbrott”, som kännetecknar det senmoderna 
samhället, bidrar till en förlust av identitet och personlig mening, vilket 
gör jaget till ett reflexivt projekt, som måste utforskas, konstrueras och 
rekonstrueras av individen själv, utan stöd av givna sociala institutioner. I 
detta sökande efter ett ”sant jag” ligger det, enligt denne författare, nära till 
hands att olika repetitiva beteenden blir till universalmedel för att hantera 
existentiell ångest och möta de behov av trygghet självförverkligande och 
inflytande, som individen inte kan tillfredsställa på andra sätt. En tredje 
möjlig förklaring till att det blivit allt vanligare att tala om beroende är att 
hanterandet av missbruks- och beroendeproblem i allt högre grad blivit en 
fråga om individuell behandling och i allt lägre grad en socialpolitisk fråga, 
samtidigt som behandlingen allt mer kommit att organiseras enligt mark-
nadsprinciper och drivas av privata entreprenörer som strävar efter vinst. 
Därmed har, åtminstone hos vissa aktörer, uppstått ett ekonomiskt intresse 
av att, i jakten på potentiella kunder, få människor att tolka olika, mer eller 
mindre vardagliga, problem i termer av ett behandlingsbart ”beroende”. 
Redan en enkel sökning på Internet ger, som ovan antytts, flera exempel på 
detta. En fjärde möjlig förklaring till beroendebegreppets ökande använd-
ning är slutligen, som redan berörts, att begreppet, i ett samspel mellan 
vardagsspråk och mediaretorik kommit att trivialiseras och ”konventiona-
liseras” till att syfta på en rad tämligen alldagliga vanor och preferenser (jfr. 
Hellman 2010). Med all sannolikhet är alla dessa förklaringar i någon mån 
giltiga, och komplementära snarare än alternativa. Det kan dock noteras 
att den beskrivna utvecklingen lett till en ny diskussion bland åtminstone 
vissa forskare om beroende- och addiktionsbegreppens värde och relevans. 
Å ena sidan betonas i denna diskussion att identifierandet av gemensamma 
drag i – och möjligen gemensamma mekanismer bakom – olika beteenden, 
som ses som problematiska, är av stort teoretiskt och praktiskt intresse. Å 
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andra sidan börjar alltfler forskare att ifrågasätta meningsfullheten i och 
användbarheten av ett missbruks- eller beroendebegrepp som kan till-
lämpas på nästan allting.

Vilket är då det rimligaste svaret på rubrikens fråga om vad man kan 
missbruka eller bli beroende av? Om man tar sin utgångspunkt i den typ av 
multifaktoriellt och sociokulturellt perspektiv på missbruk och beroende 
som jag ovan anslutit mig till, skulle jag nog mena att det blir att man 
under vissa omständigheter kan bli beroende av – eller missbruka – nästan 
vad som helst, men att man bör vara försiktig med att alltför lättvindigt 
applicera sådana beteckningar på sådant som kanske snarare ska ses som 
fast rotade vanor, starka intressen eller starka preferenser. Diskussionen 
om missbruks- och beroendebegreppens innebörd, tillämpbarhet och me-
ningsfullhet kommer dock med all sannolikhet att fortsätta.

Vad spelar definitioner och förklaringar för roll?

Ambitionen med detta kapitel har varit att demonstrera att vad vi – fors-
kare, beslutsfattare, media, allmänhet och/eller personer med egna er-
farenheter av missbruk och beroende – tror oss veta om dessa fenomen 
inte alltid är vad vi faktiskt vet. Jag har också velat ge några exempel 
på hur tolkningarna av och förklaringarna till dessa fenomen skiftat över 
tid och med olika ideologiska konjunkturer och vetenskapliga ideal. Det 
huvudsakliga skälet för denna genomgång har varit att ge underlag för en 
kritisk diskussion och granskning av uppfattningar och påståenden som 
ofta framstår eller framställs som självklara. Behovet av en sådan diskus-
sion motiveras i sin tur främst av det faktum att vilka uppfattningar vi 
väljer att anamma har påtagliga konsekvenser, både direkt och indirekt, 
för de människor som på olika sätt berörs av dessa fenomen. I detta av-
slutande avsnitt ska jag försöka ge några, långtifrån fullständiga, exempel 
på sådana konsekvenser, på olika praktikområden eller för olika grupper 
av människor.

Konsekvenser på policynivå

En fråga som förstås har avgörande betydelse när det gäller samhällets 
övergripande policy på de aktuella områdena är den om hur utbredda 
olika former av missbruk och beroende är. Denna fråga är inte helt enkel 
att besvara. Dels finns här vissa mätproblem. Medan det finns metoder 
för att göra rimligt tillförlitliga skattningar av till exempel den totala alko-
holkonsumtionens utveckling över tid (t.ex. FHI & SoRAD 2009) är det 
betydligt svårare att uppskatta det antal personer som vid en viss tidpunkt 
svarar mot olika definitioner av missbruk eller beroende. Några av skälen 
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till detta är att bortfallet i olika frågeundersökningar är särskilt stort bland 
personer med sådana problem och att människor generellt tenderar att 
underskatta och underrapportera sin alkoholkonsumtion. Dels, och kan-
ske viktigare, innebär frånvaron av enhetliga definitioner och förklaringar 
av dessa begrepp att olika skattningar kan ge sinsemellan mycket olikar-
tade svar, även om mätproblemen skulle gå att hantera. Detta betyder att 
valet av definition påverkar vilka politiska strategibeslut som fattas och 
inte minst resurstilldelningen till olika aktörer och aktiviteter. I en skrift 
från den norska statens Institutt för rusmedelsforskning (SIRUS) påpekas 
exempelvis att bedömningen av att antalet storkonsumenter av alkohol 
i Norge varierar mellan 66.500 och 377.000, beroende på definition och 
mätmetod (Amundsen 2010). Samma svårigheter gäller givetvis också i 
Sverige och också när det gäller andra typer av rusmedel.

Den svenska Missbruksutredningen (SOU 2011:35), kommer fram till 
att det i Sverige finns ca 330.000 människor som är beroende av alkohol i 
enlighet med kriterierna i ICD 10, uppskattningsvis 29.500 personer med 
”tungt narkotikamissbruk”10, 65.000 personer med läkemedelsberoende 
och 10.000 frekventa dopinganvändare. Med utgångspunkt från att antalet 
personer som årligen har kontakt med den organiserade missbruksvården 
skattats till ca totalt ca 100.000 (varav hälften i öppen vård och hälften i 
sluten vård) menar man att detta pekar på ett omfattande ”dolt missbruk” 
och hävdar att missbruksvården endast når ungefär en femtedel av alla 
behövande. På denna grund föreslår man också, utöver nya satsningar på 
förebyggande och tidiga insatser för att stävja så kallad riskkonsumtion, en 
omfattande utbyggnad av vården. Även om man bortser från ovan nämnda 
mätproblem och från att källorna till Missbruksutredningens beräkningar 
framstår som något oklara, bygger detta sätt att koppla beräkningar av 
problemets omfång och det uppskattade behovet av vårdinsatser på vissa 
antaganden. Om det ska te sig rimligt att bygga ut missbruksvården så att 
den vid en given tidpunkt kan ge plats åt alla som vid samma tidpunkt 
svarar mot de definitioner av missbruk och beroende, som använts för att 
fastställa problemens omfattning förutsätts (a) att behandling i flertalet 
fall är nödvändig för att missbruket ska upphöra, (b) att flertalet av de 
aktuella personerna önskar, eller kan övertalas om värdet av att delta i, 
behandling; (c) att den behandling som erbjuds visat sig vara effektiv för 
att avhjälpa de aktuella problemen, och (d) att tillskottet av människor 
med sådana problem är ungefär konstant över tid och i stort oberoende 
av samhälleliga omständigheter. Med andra ord förefaller utredningens 

10. Definierat som injektionsmissbruk vid minst ett tillfälle under det senaste 
året och/eller ”dagligt eller så gott som dagligt” bruk av narkotika under samma 
period.
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argumentation bygga på den ovan diskuterade uppfattningen om missbruk 
och beroende som i huvudsak enhetliga och enkelt avgränsbara, kroniska 
men behandlingsbara – ”sjukdomar”. 

Som jag inledningsvis varit inne på visar dock en idag omfattande em-
pirisk forskning att ”beroende”, som det definieras i de gängse diagnosma-
nualerna, är ett ofta övergående eller transient tillstånd (t.ex. Dawson m.fl. 
1995, Klingemann & Sobell 2007). I Sverige har en aktuell studie visat att 
minst 80 procent av alla som tagit sig ur ett alkoholberoende (definierat 
enligt ICD-10), gjort detta utan behandling eller annan organiserad hjälp 
(Blomqvist, m.fl. 2007). Annan forskning har visat den stora betydelse som 
till exempel stöd från andra människor och möjligheten att finna menings-
fulla alternativ till missbruket eller beroendet, har haft (Blomqvist 1999, 
2002, Klingemann & Sobell 2007). Om man, i linje med dessa resultat och 
i ljuset av modern multifaktoriell teori, ser missbruk och beroende som 
av omgivningen starkt influerade livsstilsproblem (Humphreys & Tucker 
2002) eller motivationsstörningar (West 2006), framstår kanske inte en 
omfattande utbyggnad av missbruks- och beroendevården som det enda 
– eller ens det bästa – receptet. Vad som utifrån ett sådant perspektiv kan 
te sig som lika viktigt eller viktigare är istället till exempel:

kraftfulla socialpolitiska insatser som är inriktade på att begränsa män-•	
niskors skäl att ägna sina liv åt rusupplevelser och som ger goda och lät-
tillgängliga alternativ till att välja missbruk och beroende som livsstil
 insatser som stöder människors egna ansträngningar att återhämta sig •	
från missbruk eller beroende – till exempel i form av internetbaserade 
rådgivnings- och stödinsatser
ansträngningar att få personer i de berördas sociala nätverk – och den •	
bredare allmänheten att inse vilken betydelse de har i sammanhang-
et11.

En sådan inriktning ligger också i linje med det dominerande ”moderna 
folkhälsoperspektiv” på missbruks- och beroendeproblem, som ser till-
gänglighetsbegränsande åtgärder och utvecklandet av alternativa engage-
mang som de viktigaste insatserna. Att man från centralt håll för närva-
rande på en och samma gång förespråkar ett sådant perspektiv, och tycks 
dela synen på missbruks- och beroendeproblem som i huvudsak biologiskt 
betingade ”hjärnsjukdomar”, ter sig som något av en självmotsägelse. En 
möjlig förklaring kan vara att konsumtionsforskningen och forskningen 
om missbruk och beroende sedan länge följt skilda spår. En rimlig slutsats 

11. En aktuell studie visar att även om ca två av tre känner till ett aktuellt eller 
tidigare missbruk bland sina anhöriga eller nära vänner, har mindre än hälften av 
dessa gjort aktiva försök att hjälpa (Blomqvist 2009a).
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kan vara att det är hög till att försöka övervinna den traditionella klyftan 
mellan prevention och behandling, för att istället försöka förverkliga den 
vision om en samlad samhällsinsats mot missbruks- och beroendeproblem, 
som Ivan Bratt för hundra år sedan gjorde sig till talesman för när det gällde 
alkoholfrågan (Blomqvist 1998). 

Konsekvenser på klinisk nivå

Det faktum att jag ovan betonat de socialpolitiska aspekterna, när det 
gäller frågan om hur individuella missbruks- och beroendeproblem bör 
hanteras, ska inte tolkas som liktydigt med uppfattningen att den tradi-
tionella vården inte i vissa delar behöver byggas ut eller förändras. Även 
när det gäller det kliniska arbetet spelar det förstås en väsentlig roll vilka 
uppfattningar om missbruk och beroende man utgår ifrån. Flera forskare 
har visserligen pekat på att de behandlingsformer som i olika tider och i 
olika länder dominerat utbudet haft ungefär samma eklektiska utform-
ning och innehåll, närmast oavsett vilken vårdideologi man åberopat sig 
på eller vilken teoretisk förklaringsmodell som för tillfället varit den mest 
populära (Lindström 1992, Miller & Hester 1995, Humphreys & Tucker 
2002). Samtidigt finns det på konkret nivå gott om exempel på praktiker, 
vars utformning och innehåll på ett mer uppenbart sätt formats utifrån 
ett bestämd teoretiskt – eller kanske snarare ideologiskt – synsätt. Några 
exempel på detta är behandlingsutbudet hos Narconon, baserat på scien-
tologins teser, (åtminstone vissa versioner av) tolvstegsbehandling utifrån 
AA:s grundteser och Hasselamodellen för unga narkotikamissbrukare med 
sin inriktning på att fostra trasproletariatets barn till klassmedvetna vuxna. 
Dessutom har flera studier visat att bedömarnas vårdideologiska och teo-
retiska övertygelser spelar en betydande roll för hur vårdbedömningar 
och vårdval sker i den lokala praktiken (Blomqvist & Wallander 2004, 
Blomqvist & Christophs 2005). Sammantaget finns goda belägg för att 
enahanda och essentialistiska förklaringsmodeller riskerar att leda till att 
olika bedömare eller olika enheter inom missbruksvården erbjuder alla 
sina klienter samma behandling, även om vad som erbjuds varierar mellan 
bedömare och enheter (Blomqvist & Wallander 2004). Ett mer samtida 
exempel på hur en bestämd uppfattning om missbrukets natur kan styra 
synen på vad som är lämpliga insatser är att definitionen av missbruk och 
beroende som ”hjärnsjukdomar” på ett stundom ganska onyanserat sätt 
kommit att användas som argument för en generellt ökad farmakaanvänd-
ning i vården12. 

12. Se vidare i not 15 om argumenten för underhållsbehandling av opiatmiss-
brukare.
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Ett av syftena med de ovan nämnda nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevården, som Socialstyrelsens publicerade år 2007, var ut-
tryckligen att bidra till att alla vårdens klienter skulle kunna erbjudas den 
för dem lämpligaste vården eller behandlingen. Som flera kritiker påpekat 
är det dock mycket tveksamt i vilken utsträckning riktlinjerna kan bidra till 
detta. Ett grundproblem i detta sammanhang är att den valda strategin för 
att upprätta riktlinjer åtminstone implicit utgår från att missbruk och be-
roende är entydiga och relativt homogena problem, för vilka forskningen 
via randomiserade, kontrollerade studier kan urskilja den eller de bästa 
behandlingsmetoderna. I själva verket visar dock även den forskningsge-
nomgång, som riktlinjedokumentet vilar på – i likhet med flera likande 
översikter – att det visserligen går att urskilja ett antal behandlingar som 
ger bättre resultat än ingen behandling alls, men att ingen av dessa metoder 
kunnat visas vara överlägsen alla andra – vare sig generellt13 eller för vissa 
undergrupper av klienter14 (Bergmark 2007, Blomqvist 2009b). Detta 
förhållande, som nämns men inte kommenteras i riktlinjedokumentet, 
betyder att den enskilda praktikern i mötet med den enskilda klienten inte 
har någon konkret vägledning av riktlinjerna i frågan om vilken insats som 
är den lämpligaste. Det mest fruktbara alternativet i en sådan situation är 
rimligen att hon/han istället väljer insats i dialog och samråd med klienten 
själv. Ett sådant förhållningssätt ligger också väl i linje med forskning som 
pekat på att ett lyckosamt utfall av behandling beror mer på så kallade 
”common factors” – som till exempel en tillitsfull relation mellan behand-
lare och klient, där den förra tar den senares önskemål och synpunkter på 
allvar – än på specifika tekniker (se t.ex. Blomqvist 1996).

Till skillnad från uppfattningen om missbruk och beroende som i 
grunden enhetliga och lätt avgränsbara fenomen kan ett modernt mul-
tifaktoriellt perspektiv, som det som förespråkas av West (2006), sägas 
understryka vikten av inte ”dra alla klienter över en kam” och inte erbjuda 
alla samma standardbehandling – hur starkt ”evidensbaserad” denna än 
må vara. Om man utgår från att missbruk och beroende är komplexa 
motivationsproblem måste man i en framgångsrik praktik istället försöka 
synliggöra vilka ”inre” och ”yttre” krafter som i det enskilda fallet bidrar till 

13. Det faktum att det på metodnivå varit svårt att belägga skillnader mellan olika 
behandlingar benämns ibland också ”the outcome equivalence paradox” eller – 
med den klassiske forskaren Saul Rosenvzweigs hänvisning till Lewis Carrol och 
Alice i underlandet – ”The DoDo Bird Verdict”.
14. Ett antagande som låg bakom den länge omhuldade idén om ”matchning” 
som en väg till bättre resultat i missbruksvården, men som idag kan anses veder-
lagd – åtminstone i den tappning som utgått från att effektiviteten skulle kunna 
ökas genom att koppla olika specifika metoder till olika specifika ”klientprofiler” 
(Blomqvist 1991).
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fortsatta problem och vilka som verkar i motsatt riktning, samt finna stra-
tegier för att på olika sätt försvaga de förra och stärka de senare. Detta syn-
sätt ger också starkt stöd för uppfattningen att man måste se den enskilde 
klienten som medaktör i förändringsprocessen och successivt anpassa det 
som görs till omständigheter som själva förändras under rehabiliteringens 
förlopp (Blomqvist 1999). Sammantaget betyder det här att uppgiften att 
utveckla och förbättra missbrukarvården inte bara eller ens främst handlar 
om att implementera olika evidensbaserade specifika behandlingsmeto-
der. Den handlar lika mycket eller mer om att skapa organisatoriska och 
andra förutsättningar som gör det möjligt att i varje enskilt fall ”börja där 
klienten är” och mobilisera de resurser i omgivningen som är nödvändiga 
för att hjälpa just henne eller honom i sin strävan att hitta en väg ut ur sitt 
missbruk eller beroende (Blomqvist 2009b)

Vad gäller den grupp av människor med långvariga missbruksproblem 
och ofta svåra sociala och/eller psykiska komplikationer, som återkommer 
till missbruksvården gång på gång, och som idag utgör dess ”kärngrupp”, 
finns här goda argument för vad Humphreys och Tucker (2002) beskri-
vit som ett paradigmskifte ”från intensitet till extensitet”. Innebörden av 
ett sådant skifte skulle i enkelhet vara att man, istället för att erbjuda 
oregelbundet återkommande intensiva insatser som behandlingshem eller 
tvångsvård, borde inrikta sig på en kontinuerlig lågintensiv kontakt, med 
fokus på att stödja en livsmiljö som ger incitament att avstå från missbruk 
och erbjuder alternativa belöningar. När det gäller individuella insatser för 
den majoritet av människor med missbruks- eller beroendeproblem, som 
inte är gravt marginaliserad, understryker synen på missbruk och beroende 
som mångfasetterade motivationsproblem vikten av att dessa lämpligen 
organiseras i form av lättillgängliga, flexibla och multidisciplinära lokala 
mottagningar, med rutiner att anpassa sina insatser till varje enskild bruka-
res individuella utveckling, och att samverka med olika ”läkande krafter” 
i hennes/hans omgivning (se Blomqvist 2011).

Konsekvenser för de berörda som samhällsmedborgare 

Vad jag ovan diskuterat som ett ”kontextuellt” konstruktivistiskt synsätt 
innebär att fenomen som missbruk och beroende, både till sin karaktär och 
sitt förlopp påverkas av de definitioner och förklaringar av dessa fenomen 
som är de dominerande i en viss tid och ett visst samhälleligt sammanhang. 
Mer konkret innebär det att de uppfattningar som styr hur en individ 
med sådana problem bemöts av sin omgivning – både professionella inom 
vårdsystemet, personer i det naturliga nätverket och andra – spelar roll för 
hur hennes/hans missbruk eller beroende utvecklas, och för om, när och 
hur hon/han kan finna en lösning på sina problem. Även om det inte finns 
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något enkelt svar på hur dessa samband ser ut, ska jag i detta sista delav-
snitt försöka ge några exempel på möjliga konsekvenser, för de berörda 
– och deras relation till andra samhällsmedborgare – av olika övergripande 
uppfattningar om missbrukets eller beroendets ”natur”.

Som Pattison (1976) understrukit innebar genombrottet för den ”folk-
liga sjukdomsmodellen” i USA på 1930-talet att de som uppfattades som 
alkoholister inte längre – som under förbudstiden – betraktades som mo-
raliskt förkastliga människor som måste straffas, utan kom att ses som 
”offer”, i behov av hjälp och vård. Å andra sidan innebar det samtidigt, 
som samme författare kritiskt påpekat, att också samhället i stort, alko-
holindustrin och den stora mängden ”normalkonsumenter” befriades från 
allt ansvar för alkoholistens drickande och alltså utan vidare bekymmer 
kunde fortsätta med sina värv. Frågan om ”illness” kontra ”badness”, alltså 
frågan om huruvida en person med missbruks- eller beroendeproblem ska 
ses som drabbad och sjuk eller som moraliskt kapabel, har återkommit 
gång på gång under åren i diskussionen om missbruk och missbruksvård. 
Senast har den – när detta skrivs i december 2011 – väckts i anslutning 
till den ovan nämnda Missbruksutredningen och diskussionen om under-
hållsbehandling, med metadon eller buprenorfin, av personer med allvar-
ligt opiatmissbruk. Ett huvudargument för de debattörer som menar att 
missbruk eller beroende bör ses som sjukdomar har i denna debatt varit 
att detta är en förutsättning för att kunna ge en adekvat läkemedelsassis-
terad behandling och att alternativet till sjukförklaring är att de berörda 
ses som kriminella och straffas. De debattörer som motsätter sig tanken på 
missbruk och beroende som sjukdomar menar i stället att sjukförklaringen 
frånkänner de berörda förmågan att ta moraliskt ansvar och att kunna av-
göra sitt eget bästa. Dessutom förenas åtminstone vissa av de senare av sitt 
principiella krav på ”drogfri behandling”. Denna diskussion tycks implicera 
att en narkotikamissbrukare antingen kan ses som i huvudsak kapabel att 
svara för sina egna handlingar, men därmed också som någon som bör 
straffas för brott mot förbudet att använda narkotika, eller som någon som 
bör erbjudas vård och behandling, men som därmed också måste ses som 
i princip hjälplös och oförmögen att ta hand om sig själv. 

Vad som pekar på en möjlig lösning på detta dilemma är det faktum 
att frågan om ansvar för beteenden som ses som problematiska i själva 
verket är tvådelad (Brickman m.fl. 1985). Man kan tala om ansvar för ett 
problems uppkomst och om ansvar för – eller kompetens att – lösa pro-
blemet. Att se ett problem som en sjukdom innebär att man principiellt 
befriar individen från ansvar både för problemets uppkomst och för dess 
lösning. Att se ett problem som en moralisk fråga innebär tvärtom att man 
tillskriver individen ansvar både för uppkomsten och för lösningen. Men 
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man kan också se individen som ansvarig för problemets uppkomst men 
som oförmögen att själv lösa det. På så sätt blir lösningen en fråga om upp-
fostran eller omvändelse, det vill säga att individen underkastar sig de regler 
som föreskrivs av någon, värdslig eller andlig, högre auktoritet. Slutligen 
kan man också se problemet som ett resultat av tillvarons nyckfullhet, 
social orättvisa eller andra yttre krafter, utan att principiellt frånkänna 
individen förmåga att lösa det. I det fallet blir lösningen en fråga om att 
på olika sätt kompensera individen för de handikapp eller resursbrister som 
hindrar henne eller honom att ta ett fullt ansvar för sitt eget – och andra 
medborgares – väl och ve.15

Om man från en sådan utgångspunkt ser till hur missbruks- och be-
roendefrågorna över tid hanterats på officiell nivå kan man säga att en 
omåttlig alkoholkonsumtion, från att från mitten av 1800-talet (trots 
Huss’ sjukdomsteori) har setts som ett moraliskt problem och i viss mening 
en fråga om fostran, med tiden alltmer kommit ses som en sjukdom eller 
åtminstone som en individuell avvikelse, som inte kan avhjälpas effektivt 
utan olika expertinsatser (Blomqvist 1999, Edman & Blomqvist 2011). 
Narkotikamissbruk hanterades istället från början främst i en medicinsk 
kontext, som en slags sjukdom som uppkommit som en olycklig bieffekt 
av vid medicinering av allehanda åkommor, och etablerades som ett viktigt 
samhällsproblem först när bruket mot slutet av 1950-talet spreds till ung-
domar och mer marginaliserade grupper (Olsson 1994). I och med denna 
”sociala omlokalisering” kom narkotikafrågan till stor del att omformuleras 
till ett moraliskt problem och till en fråga om fostran (Blomqvist 2002, 
Edman & Blomqvist 2011). Även här har dock synen på missbruket som 
en sjukdom på senare år åter blivit den dominerande (a.a.). Däremot har 
synen på missbruk som ett handikapp, eller som ett resultat av resursbrister 
som individen behöver kompenseras för, varit märkvärdigt frånvarande i 
diskussionen om svensk missbruks- och beroendevård, trots att denna syn 
i mycket präglat den generella svenska socialpolitik – baserad på tanken 
om tillskott av konvertibla resurser – som växte fram i Sverige på 1930- 
1940- och 1950-talen (Blomqvist 1998).

Dessa övergripande synsätt har skilda konsekvenser för hur en person 
med missbruks- eller beroendeproblem kommer att betraktas av samhället 
och av andra medborgare. Synen på missbruk och beroende som moraliska 
misslyckanden kan lätt associeras med förakt för svaghet, individualism, 
segregering och nedskärningar av olika gemensamma välfärdsresurser. I 

15. Det är enligt min mening också från denna utgångspunkt som en generös 
underhållsbehandling vid opiatmissbruk bäst låter sig motiveras – inte som medi-
cinering av en förment ”sjukdom”, utan som ett sätt att öka individens handlings-
möjligheter.
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tanken att missbruks- och beroendeproblemen främst är en fråga om disci-
plinering och fostran förenas föraktet för svaghet med krav på, aktiva eller 
passiva, tvångsmässiga ingripanden. Synen på samma problem som mer el-
ler mindre essentiella sjukdomar låter sig, som jag ser det, väl förenas med 
det avpolitiserade och ”teknokratiska” perspektiv på välfärd och offentlig 
verksamhet som under paraplybeteckningen New Public Management 
vuxit sig allt starkare under senare decennier (t.ex. Pedersen 2007), och 
vars budskap till dem som drabbats av t.ex. missbruk och beroende är 
att de bör underkasta sig de professionella experternas direktiv. Synen på 
missbruk och beroende som en form av handikapp, som man med rätt slags 
kompensation själv är förmögen att hantera, är emellertid den som bäst 
överensstämmer både med empiriska studier som visar på att omgivning-
ens aktiva medverkan, i form av krav och stöd, är en mycket viktig faktor 
i återhämtningen från sådana problem (t.ex. Blomqvist 1999, 2002) och 
med en traditionell svensk hållning där dessa frågor varit föremål för ett 
starkt medborgerligt engagemang från såväl organisationer som enskilda. 

I linje med en sådan hållning hoppas jag avslutningsvis att jag i detta 
kapitel kunnat ge argument för att frågorna om hur vi definierar, förklarar 
och hanterar de problem som till vardags talar om som missbruk och bero-
ende är alltför viktiga – och har alltför omfattande konsekvenser för många 
människor – för att helt och hållet överlåtas till ett antal mer eller mindre 
självutnämnda och/eller påstått objektiva och neutrala ”experter”.
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Alkoholproblem före diagnosernas tid

Hanna Enefalk

Läser man vad människor ur det förgångna skrivit om alkohol 
upptäcker man att det i alla tider funnits personer som drack ”för 
mycket”: som drack även då ekonomin, hälsan och de sociala re-
lationerna tog skada. Idag känner de flesta till att man kan bli 
beroende av alkohol, men den kunskapen är relativt ny i ett his-
toriskt perspektiv. Så hur förstod man alkoholproblem förr, innan 
nykterhetsrörelsen fört ut budskapet om spritens skadlighet?

I den tvåhundra år gamla dagboken från Årsta gård söder om 
Stockholm, skriven av ”Årstafrun” M.H. Reenstierna, framträder 
ett flertal personer med uppenbara alkoholproblem. Oftast är det 
kökspigan Catharina som figurerar. Gång på gång heter det: ”Ca-
tharina var hela dagen full”, ”hiskeligt stoj med Catharina, som 
var så enormt full att hon flera gånger föll omkull”, ”Catharina var 
så full att hon föll ikull och låg utan sansning i Bagarestugans för-
stuga”, och så vidare. Tillslut en kväll hittade man pigan liggande 
medvetslös på golvet i ett av gårdens ekonomiutrymmen. Dagen 
därpå skrev Årstafrun: ”Ej synnerlig sträng köld. Klockan 1/4. på 
9. om morgonen avled Catharina, som i flera år varit här, flyttat 
bort för fylleri 2. gånger, och återkommit.”

Men det var inte bara tjänstefolket som drabbades. Uppenbarli-
gen drack även herrskapets son Hans Abraham alldeles för mycket. 
”Med en innerlig oro, sågo vi vårt enda Barn framhärdande i laster, 
emedan han om aftonen var så överlastad, att han ej kunde gå, äta 
eller tala. Gud förbarme sig över oss och denne avfälling”, skrev 
Årstafrun i dagboken. Alkoholproblemen ledde till att sonens yr-
kesliv misslyckades. Han skuldsatte sig på krogar och tvingades 
tillslut att ta avsked. De sista nio åren av sitt liv bodde han hemma 
hos sina föräldrar. 32 år gammal gick han genom Årstavikens is på 
väg hem från krogen, och drunknade.

Idag skulle antagligen Catharina och Hans Abraham sjukförkla-
ras. Årstafrun däremot beskrev deras problem dels som otur – en 
”olycklig” läggning som gjorde att alkoholen smakade dem alltför 
bra – men framför allt som ett religiöst och moraliskt tillkortakom-



Historisk återblick 45

mande. Tidens uppfattning var att världen var full av frestelser av 
olika slag. I Catharinas och Hans Abrahams fall var det lusten efter 
sprit som var särskilt svår. Men den rättroende kristnes plikt var att 
besegra frestelserna – annars väntade helvetet. ”Den Allsmäktige 
skydde hans själ”, skrev Årstafrun efter sonens död. Med kökspigan 
Catharinas själ fick det vara som det ville.
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Prevention av vad? Ungdomar, alkohol  
och förebyggande arbete 

Filip Roumeliotis

Det alkoholpreventiva arbete som tidigare omfattat hela befolkningen rik-
tar idag i större utsträckning in sig på utvalda grupper som ungdomar. De 
förebyggande åtgärderna baseras i hög grad på kontroll och inskränkningar. 
I detta sammanhang ses ungdomars alkoholkonsumtion som ett normbrott 
som det gäller att förhindra. Detta kapitel har som syfte att belysa några 
konsekvenser av ett alltför snävt preventionsbegrepp som saknar ett fram-
tidsperspektiv. I kapitlet lyfts även unga tjejers berättelser om alkohol fram 
i syfte att diskutera rimligheten i benämningen av deras drickande som 
normbrott. Unga tjejers alkoholkonsumtion borde snarare ses som invävt 
i ett komplext socialt sammanhang. 

Inledning

Ungdomars alkoholkonsumtion har under lång tid ansetts vara ett pro-
blem och stått i fokus för olika förebyggande åtgärder. Synen på pro-
blemets karaktär har dock skiftat under årens lopp, liksom åsikterna om 
hur åtgärderna ska se ut och vad de ska syfta till. Preventionsarbetet och 
preventionsforskningen har därför antagit en mängd olika former under 
åren (Sahlin 1999). Förändringarna har styrts av vad samhället vid en 
viss tidpunkt ansett vara ett socialt problem och hur detta problem bäst 
angrips. Preventionsarbetets syfte och utformning är därmed inte fastsla-
get en gång för alla. Av det skälet finns det anledning att se på alternativa 
perspektiv än de som dominerar idag och på vad de skulle kunna tillföra 
dagens förebyggande arbete.

Syftet med detta kapitel är att belysa några drag i den preventions-
forskning och det preventionsarbete som idag riktar sig till ungdomars 
alkoholkonsumtion. Den centrala frågan är vad som inbegrips i begrep-
pet ”prevention”, vad dess syfte anses vara samt vad det får för effekter 
på det förebyggande arbetet.

Preventionsarbete styrs idag i stor utsträckning av vad man kan kalla 
”riskbedömning”, där olika faktorer identifieras som sägs öka risken för 
att en individ ska begå normbrott. Att dricka alkohol som ung anses vara 
ett sådant normbrott. ”Risk” och ”normbrott” kan dock inte reduceras 
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till enkla teoretiska begrepp utan att man tar hänsyn till hur de tar sig 
uttryck i olika sociala och kulturella sammanhang. Är det verkligen i alla 
lägen ett normbrott att dricka alkohol som ung? Här finns med andra ord 
en rad föreställningar och begrepp som behöver problematiseras.

I ett första steg ska vi sätta det förebyggande arbetet i ett större sam-
manhang och diskutera vissa av dess premisser. Därefter kommer de 
sociala och kulturella aspekterna av begreppen ”risk” och ”normbrott” att 
belysas utifrån en rapport (Roumeliotis 2010) skriven för Utvecklingsen-
heten i Stockholm. I denna berättar unga tjejer om sitt drickande och vi 
får en möjlighet att skapa oss en förståelse för de sociala sammanhang i 
vilka deras drickande äger rum. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
de problem som är behäftade med en alltför snäv syn på förebyggande 
arbete.

Prevention av vad? –  
Det förebyggande arbetet i ett sammanhang

Sverige har alltsedan 1990-talet upplevt en liberalisering av alkoholpoli-
tiken. Detta följde bland annat av Sveriges inträde i EU vilket minskade 
möjligheterna att bedriva en fristående nationell alkoholpolitik (se Jenny 
Cisneros Örnbergs kapitel) samt av en minskad legitimitet för statens 
och myndigheters reglering och kontroll av individers handlingar. I denna 
process har en större del av ansvaret för drickandet istället hamnat hos 
konsumenten. Ungdomar utgör dock i detta sammanhang ett undantag 
då moralisk legitimering av yttre regleringar och kontroll i huvudsak 
enbart kvarstått för dessa (Abrahamson 1999, s. 13). Istället för att tala 
om en allmän liberalisering av alkoholpolitiken och -kontrollen kan man 
därför snarare tala om en polarisering under denna period. Det vill säga 
att kontrollen under 1990-talet mildrats för (vuxna) ”normalkonsumen-
ter” medan den reglerats hårdare för ungdomar (Sahlin 2001, s. 5). 

Parallellt med detta har den traditionella välfärdsstaten genomgått 
en mängd förändringar vilka sammantaget påverkar synen på vilka in-
satser och mål som ses som möjliga och legitima. Det förebyggande 
arbetet måste ses mot bakgrund av dessa förändringar då de påverkar 
uppfattningarna om möjligheten att bedriva en aktiv alkoholpolitik där 
insatserna i högre grad riktats mot ungdomar och mer och mer har ta-
git formen av kontrollåtgärder (Sahlin 1999). Det är således viktigt att 
komma ihåg att alkoholpolitikens och preventionsarbetets utformning 
är nära knutet till samhälleliga förändringar. 

Sahlin (1999) har beskrivit preventionsarbetets förändring som en 
rörelse från 1960- och 1970-talets strukturinriktade prevention, där 



48 Filip Roumeliotis

tonvikten låg på ekonomisk trygghet och goda uppväxtmiljöer för barn, 
genom 1980-talets fokus på delaktighet och socialisation av ungdomar i 
samhället, till 1990-talets kontroll av individer och förhindrandet av vad 
man ser som avvikande handlingar genom övervakning, exkludering och 
polisgripanden. Denna övergång till ett preventionsarbete som grundar 
sig i kontrollen av individerna har inneburit att de förebyggande åtgär-
derna i stort sett förlorat sitt framtidsperspektiv (Sahlin 1999, s. 241). 
Med andra ord kan man säga att vi har rört oss från breda, uppbyggande 
insatser till insatser som riktar sig mot individer och är restriktiva till for-
men. I det följande belyser jag kort vilket uttryck detta kontrollbaserade 
preventionsarbete har tagit under senare år genom några exempel.

I Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/06:30, 
s. 44) finner vi att ”[b]arn och ungdomar utgör de viktigaste målgrup-
perna i det förebyggande arbetet”. Här beskrivs det centrala målet för 
alkoholpolitiken som ”en alkoholfri uppväxt” då ”[s]tudier visar att per-
soner med missbruksproblem i regel haft en tidig alkoholdebut”. Ett av 
de centrala målen för det förebyggande arbetet är med andra ord enligt 
handlingsplanen att förhindra att individer utvecklar missbruksproblem 
och detta genom att främja en ”alkoholfri uppväxt”. För att uppnå detta 
mål sägs att

[i]nsatser som syftar till att förhindra att barn och unga använder alkohol 
och debutåldern för alkohol skjuts upp bör stärkas och utvecklas. Det 
krävs insatser både för att begränsa tillgången på alkohol och för att minska 
efterfrågan (a.a., s. 45).
 

I denna handlingsplan dominerar vad Sahlin (1999) kallar kontrollerande 
åtgärder som syftar till att reglera ungdomarnas beteende (i detta fall al-
koholkonsumtionen). Effektiva preventionsprogram måste enligt hand-
lingsplanen rymma ”tydliga regler och effektiv tillsyn” (prop. 2005/06:30, 
s. 46, min kurs.), främja mötesplatser som medför ”en positiv social kon-
troll i närsamhället” (a.a., s. 49, min kurs.), samt understryka vikten av 
att föräldrar har ”tydliga regler kring alkohol, har tydliga motiv för 18-
årsgränsen när det gäller alkoholkonsumtion och att de samverkar med 
andra föräldrar för att träffa gemensamma överenskommelser” (a.a., s. 
53, min kurs.).

Detta får sin praktiska tillämpning i exempelvis Örebro preventions-
program (ÖPP) där föräldrar informeras om behovet av att ”inta en res-
triktiv hållning och tydliggöra denna på ett konkret sätt” för att således 
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”som förälder förhindra ungdomars drickande”1. Här utgör föräldrarnas 
kontrollerande roll en central del av preventionsarbetet.

Ett annat praktiskt uttryck med i princip samma innebörd finner vi 
i polisens arbete utifrån den så kallade ”kronobergsmodellen” som kort 
sagt går ut på ”att polisen beslagtar och förstör alkohol från minderåriga 
ungdomar och kontaktar deras föräldrar”. Modellen beskrivs som ”en 
arbetsmetod som syftar till att göra det svårare och mindre lockande för 
ungdomar att dricka alkohol ute på stan”2.

Handlingsplanen efterlyser även en ökad kunskap om ”effektiva me-
toder att nå dem som uppvisar flera riskbeteenden” (prop. 2005/06:30, 
s. 44). Detta tar sig allt som oftast uttryck i form av studier av ”riskfak-
torer” som föregår individers eller gruppers ”normbrytande beteenden” 
och utgör den kunskapsbas som den preventiva praktiken till stor del 
bygger på.

Rapporten Riskfaktorer för normbrytande beteenden – skillnader mellan 
flickor och pojkar i tonåren (El-Khouri m.fl. 2005) utgör ett exempel på 
hur denna kunskap produceras. Kunskapens roll i det preventiva arbetet 
definieras här genom att ”förebyggande arbete utgår från vetenskapligt 
grundad kunskap om vad som föregår ungdomars normbrytande beteen-
den – så kallade riskfaktorer – och som det preventiva arbetet försöker 
påverka” (a.a., s. 7). Problemet består i att ungdomstiden är den period 
i livet då vi konsumerar mest alkohol och droger och begår flest brott. 
De flesta ungdomar slutar dock begå brott och utvecklar inte alkohol- 
eller drogrelaterade problem i vuxen ålder. För en del grundläggs dock 
framtida problem under barndom och tonår. En viktig uppgift är således 
att så tidigt som möjligt identifiera ungdomar som riskerar att få problem 
i framtiden (a.a., s. 9).

I rapporten studeras 35 riskfaktorer som kan öka sannolikheten för 
normbrytande beteende bland elever i grundskolans årskurs 9 och gym-
nasiets årskurs 2. Ett exempel på riskfaktor är exempelvis att ha ”socialt 
missanpassade kamrater”, eller att ha ”föräldrar som brister i tillsyn” – 
båda är faktorer som enligt rapporten ökar risken för drickande. Några 
riskfaktorer som inte ansågs spela in på ungdomars normbrytande bete-
ende var deras socioekonomiska bakgrund, föräldrarnas utbildning och 
eventuella arbetslöshet. Samtidigt påpekas att så kallade ”skyddsfaktorer” 
– det vill säga faktorer som motverkar vissa beteenden – inte studeras då 
det ”finns mindre forskning om skyddsfaktorer än om riskfaktorer och 
det saknas också en enhetlig definition av vad en skyddsfaktor är” (a.a., 
s. 12). 

1. Internetkälla: Folkhälsoinstitutet (2010).
2. Internetkälla: Polisen (2011).
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Författarna av rapporten pekar på behovet av att rikta in det preven-
tiva arbetet mot grupper som kännetecknas av ”multirisk” och som för-
slag ges exempelvis att inom skolan ställa upp ”tydliga regler mot skolk, 
mobbning och andra antisociala beteenden, genom stöd till föräldrar i 
föräldrarollen och genom att introducera en god klassrumsmiljö som 
skapar arbetsro för eleverna” (a.a., s. 95).

På många sätt går alltså handlingsplanens och rapportens synsätt på 
problemet och vad som bör utgöra preventions syfte hand i hand; ungdo-
mars alkoholkonsumtion ses som en fara i det att den kan leda till fram-
tida alkoholproblem varför målet är att förhindra alkoholkonsumtionen, 
främst genom olika kontrollåtgärder. Det gäller framförallt att identifiera 
vilka dessa individer eller grupper är genom en medvetenhet om vad som 
föregår normbrytande beteende (här alkoholkonsumtion).

Som inledningsvis nämndes är inte begreppen ”risk” och ”normbrott” 
oproblematiska. Vad som utgör ett normbrott varierar exempelvis bero-
ende på inom vilket socialt sammanhang en handling utförs. På samma 
sätt är det inte otänkbart att vissa beteenden utgör större ”risker” i vissa 
sammanhang än andra. I följande avsnitt diskuterar vi därför de sociala 
och kulturella aspekterna av begreppen ”risk” och ”normbrott” utifrån 
en studie av unga tjejers syn på alkohol.

 

Alkoholens betydelse – resultat från en undersökning

Under våren 2010 utförde jag och en kollega nio fokusgruppintervjuer 
med tjejer i nionde klass i Stockholm. Dessa analyserades med hjälp av 
kvalitativa metoder och arbetet resulterade i en rapport skriven för Ut-
vecklingsenheten i Stockholm. Undersökningen var ett komplement till 
den kvantitativt inriktade rapporten Tjejer och alkohol (Sandahl 2009) 
som studerat alkoholkonsumtionen bland tjejer i årskurs nio med syf-
tet att identifiera hur riskfaktorer inom skola, familj och på individnivå 
samvarierar med storkonsumtion av alkohol. Resultaten från Sandahl 
(2009) visar att kamrat- och familjeinfluenser spelade en stor roll för 
tjejernas drickande. Detta sades vara nödvändigt att uppmärksamma då 
förebyggande insatser i så stor utsträckning fokuseras till individen. Rap-
porten pekade därför på vikten av att öka förståelsen för betydelsen av 
alkoholkonsumtion i olika sammanhang då normbrytande beteenden 
möjligen innebär olika saker i olika områden – varav behovet av en kom-
pletterande kvalitativ undersökning uppstod. Det som följer nedan är en 
beskrivning av några analyser och resultat från rapporten Betydelsen av 
alkohol (Roumeliotis 2010). 
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Alkoholens betydelse i det sociala livet  
och synen på sexualitet

Ungdomars alkoholkonsumtion är i hög grad ett kollektivt fenomen som 
utspelar sig i ett socialt sammanhang (Abrahamson 2004, s. 70) och som 
är viktigt att studera för att skapa sig en förståelse av fenomenet. Tje-
jernas berättelser kretsade också i hög grad kring de sociala aspekterna 
av drickandet. I dessa berättelser beskrevs drickandet bland annat som 
ett ”socialt smörjmedel” som underlättade interaktionen i sociala sam-
manhang:

Tove: […]3 [M]an träffar nya människor, man kan prata med dom efteråt 
för man skäms inte för vad man gjorde förra kvällen, så […] Det är väl 
att man ska ha någon slags feststämning mer än att folk är helt nyktra, 
det blir ju så att det blir stelare då, det tar längre tid för folk, att det blir 
feststämning, det blir feststämning fortare med alkohol…

*4

Hanna: Det är inte så att man bara går och sätter sig typ, om det finns 
såhär en soffa säger vi, och så är man påverkad, då kan det vara så att man 
bara går och sätter sig ”tja, hur är det?” alltså…

Maria: Och typ lär känna…

Hanna: Jaa, och det skulle man aldrig göra… men man kan snacka på ett 
annat sätt och man känner att, om den andra är full så… alltså man behö-
ver aldrig vara rädd för att bli dissad… (Skrattar)

Karin: Nä, precis, man bara, ”ja, ja, skit samma” plus att, jag skulle tycka 
at det var lite ”ojdå” om någon bara kom fram och började prata, alltså jag 
skulle ”vad är det för en person?” men om jag vet att den är full, då blir 
det såhär ”ja, ja, men, den kan snacka med mig”…

Maria: Man skyller mycket på alkohol…

Vid de tillfällen då alkohol är en del av samvaron blir ”reglerna” för 
umgänget något annorlunda. Att tala med en person som man inte rik-
tigt känner avdramatiseras, det är ingenting som ska tas på allvar; det 
handlar bara om att ”snacka”. I dessa situationer öppnas möjligheterna 
för umgänge på flera plan där kontakter med andra personer än den 
egna gruppen och de egna vännerna kan etableras. I och med att alkohol 

3. […] betyder att text har tagits bort av utrymmesskäl utan att citatets innebörd 
förändrats.
4. * markerar att efterföljande citat är hämtade från en annan fokusgruppsinter-
vju. 



52 Filip Roumeliotis

är inblandat blir flera typer av handlingar tillåtna, som att ta kontakt 
med personer man inte känner. Alkoholen blir i dessa sammanhang en 
symbolisk markör för en annan form av umgänge som värderas positivt. 
Detta gäller inte enbart för konversationer och umgänge utan även vid de 
tillfällen då flirtande och sexuella kontakter etableras, som det beskrivs 
av Mimmi och Eva:

Mimmi: Man blir såhär, gladare och då så vet man också, på något sätt 
kan man skylla liiite på alkoholen om något skulle hända…[Skratt] Men 
alla vet ju att man är okontrollerad om det skulle hända något som man 
verkligen ångrar, så säger man bara, jag var jättefull, då fattar alla, ok, det 
låg något i det liksom…

MODERATOR: Jaa, gäller det alla grejer man gör eller är det vissa gre-
jer?

Eva: Vissa grejer… hångla med killar

Vad som framgår av citatet ovan är att alkoholen erbjuder en ursäkt om 
en viss person blir avvisad då denna visat intresse för en annan. Vid dessa 
tillfällen kan man använda alkoholen som en ursäkt och förminska bety-
delsen i det avvisade flirtandet. Det handlar med andra ord inte enbart 
om att ”dricka sig modig” och våga ta kontakt med en person som man är 
intresserad av utan också om att man erbjuds en ursäkt för att avdrama-
tisera handlingen om den misslyckas. En variation på den funktion som 
alkoholen får i detta sammanhang är då en tjej vill hångla med en kille 
under en kväll men inte vill att det ska ses som någonting bindande:

Mimmi: det är ju såhär, man skulle aldrig kunna strula eller hångla, vad 
man nu säger, med en kille när man är nykter om man inte är tillsam-
mans… det skulle aldrig kunna hända för då är det såhär…

Barbro: Inte om man var tillsammans…

Mimmi: Eller är på g med eller så, då skulle det vara jättekonstigt, då tror 
alla att dom gillar varandra och ska bli ihop…

Elinor: Jaa, då är det värsta, oj, är ni tillsammans eller…

Antonina: Värsta grejen…

Mimmi: Man måste vara, om man inte är det så ljuger man om att man 
var påverkad…

Här beskriver Mimmi en möjlighet att hångla med en kille under kvällen 
utan att det behöver betyda att de blir ihop. Sammanhang som innefattar 
alkoholkonsumtion kan på sätt och vis ses som tillfällen då vardagens reg-
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ler för flirtande sätts ur spel. Alkoholen ses samtidigt som någonting som 
är kopplat till sexualitet och bör således förstås i samband med detta, det 
vill säga synen på sexualitet är kopplat till synen på alkoholkonsumtion. 
I dessa fall ses sexualitet och alkohol inte som någonting problematiskt 
i sig. En motsatt hållning finner vi hos två andra grupper:

Katarina: Alltså man blir såhär, man vågar mer…

Rita: Och så är man otrogen, man ångrar allting efter…

MODERATOR: Ok, så det är en risk också, inte bara att man kan släppa 
gränserna…

Katarina: Blir man full, då vet man inte vad man gör, man har inte med-
vetandet med sig, så man kanske går… upp på föräldrarnas rum, så bara, 
man vet liksom inte om det, så nästa dag bara, du hade sex med den där 
killen, så vet man liksom inte…

*

Samira: […] När dom dricker alkohol blir dom fulla och dom går ut med 
någon kille eller någon tjej som dom inte känner igen ens… och då blir 
dom ihop under kvällen och så på morgonen när dom vaknar blir det… 
känner dom att dom har varit med någon som man inte känner och vill, 
inte gillar… 

Av dessa tjejer berättade några att de drack väldigt sällan och försiktigt 
och andra att de inte drack alls. I dessa tjejernas berättelser framstår 
drickandet som en fara då de riskerar att förlora kontrollen. Berusning 
ses här med andra ord som ett hot därför att det kan leda till oönskade 
sexuella relationer. Dessa citat ger oss en förståelse av hur synen på 
normer kring sexuella relationer samvarierar med synen på alkoholkon-
sumtionen, vilket i sin tur påverkar om och hur tjejerna dricker. Vidare 
är synen på sexualitet bunden till olika – i vid mening – kulturella före-
ställningar. Det är inte enbart den enskilda individens syn på sexualitet 
och alkoholkonsumtion som spelar in på hur denna handlar. De nätverk 
eller grupper som individen rör sig inom utgör nämligen på många vis 
de ramar inom vilka individens handlingsmöjligheter görs möjliga eller 
begränsas. De normer som strukturerar handling inom dessa nätverk 
sanktionerar således vissa handlingar och bestraffar andra. Detta kan 
exempelvis ske genom negativ ryktesspridning:

Natalie: Jaa, det kan hända så, tjejerna har ju mer, eller vissa tjejer har 
rykten om att, hon är en hora, hon dricker där, hon har gått och blivit 
med den där killen och sådär, när det gäller killar, då är det inte någon stor 
grej… Det är mer för tjejerna…
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Yvonne: Då är man cool, alltså killarna…

*
Anja: Jaa, eller typ om killar dricker, då, det är normalt, han kan dricka om 
han typ, strular med en tjej, ok, han strular med någon… Tjejen strular 
med någon då, dom kallar henne för hora och så, för att hon dricker, sen 
hon strular med någon, kille gör det, han, det är normalt tycker alla…

Fio: Och killarna får typ inget rykte men om tjejerna gör det, det är helt 
annorlunda…

MODERATOR: Vad händer då, alltså, vad blir det för rykten?

Rolla: Alla snackar… Jaa, den där tjejen, hon är såhär, umgås inte med 
henne, om du umgås med henne du kommer bli likadan som henne… hon 
kommer ta dig till fel väg och sådär…

I citaten ovan beskriver tjejer hur genusnormer styr möjligheterna att 
handla då tjejerna bestraffas för vissa handlingar genom negativ ryktes-
spridning medan samma handlingar accepteras om de utförs av killar. 
I detta sammanhang kan man således tala om tjejernas drickande som 
normbrott med negativa konsekvenser som påföljd. Samtidigt torde det 
stå klart att det som anses vara norm i detta sammanhang är djupt pro-
blematiskt varför frågan uppstår om det inte bör vara denna genusnorm 
som borde motverkas snarare än brottet mot den. 

Det finns dock grupper av tjejer som enligt sig själva inte riskerar några 
negativa rykten. I de sammanhang där de befinner sig i kan tjejer dricka 
utan att riskera sociala påföljder:

Jenny: Det är så väldigt stereotypiskt, om man läser ungdomsböcker så 
är det alltid, då sprider dom alltid rykten om att folk dricker, här är det 
liksom accepterat att dricka…

Irja: Om jag skulle gå och säga, shit, Christina, fy fan, hon super som en 
gris, alla skulle bara, ok…

Jenny: Jag tror det har förändrats, jag vet inte om det bara är här eller 
om det har förändrats med åren, tiden och så, men det är ingenting man 
sprider rykten om…

Christina: Det känns väldigt nittiotal att vara såhär, oh shit, hon dricker 
och är full, shit vilken hora…

Av ovanstående citat blir det tydligt att dessa tjejer rör sig inom olika 
grupper som upprätthåller skilda normer för vad som anses vara ac-
cepterat beteende. Det väcker frågan om vad ”normbrytande beteende” 
innebär. Då olika grupper ger uttryck för skilda normer för hur individer 
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kan handla innebär det nämligen olika konsekvenser för det som läggs i 
begreppet. Att bortse från begreppets skiftande innebörd riskerar således 
att osynliggöra vissa gruppers problem samtidigt som det inte är relevant 
för andra grupper. 

Fyllan – en väg mot vuxenvärlden

Ett annat tema som framträdde i fokusgruppsintervjuerna var hur tje-
jerna definierade ungdomstiden. Här konstruerades ett slags levnadslopp 
där tjejerna positionerar sig på en skala som sträcker sig från barndomen, 
som ses som en tid då individen inte är mogen att hantera alkohol, till 
ungdomstiden som innebär ett första steg mot vuxenlivet där individen 
måste lära sig hantera alkohol, bli en mogen individ och där alkoholen 
har en naturlig plats, fram till vuxenvärlden där alkoholen bör ha be-
mästrats och hanteras på ett moget och balanserat sätt. Just individens 
”utveckling” poängterades tydligt av många tjejer:

Hanna: […]på ett sätt kan jag känna att det är utvecklande, men visst, det 
är dåligt, det kommer mycket dåligt med alkohol och jag kommer aldrig 
kunna försvara att en femtonåring ska dricka eller så…

Christel: Det är det man inte kan…

Hanna: Men jag känner att det inte bara är dåligt, utan det är också… man 
lär sig, man lär sig saker…

*
Nina: Man lär sig av sina misstag, så om det skulle ske någonting så…

Shaila: Erfarenhet…

MODERATOR: Så misstag kan ändå medföra någonting positivt eller?

Nina: Jaa…

Shaila: Hon menar inte att, gå och drick varje kväll, men alltså, man kan 
tänka att, nästa gång dricker jag inte så mycket, för då kommer jag slå mig 
i väggen och allt…

I detta sammanhang sägs alkoholen hjälpa tjejerna att skaffa sig erfaren-
heter. Den är ett hjälpmedel i processen mot vuxenvärlden då den bidrar 
med erfarenheter, antingen sociala då drickandet främst utspelar sig i 
sociala situationer, eller som en form av ”test” där individen ska lära sig 
hantera alkoholen och dricka ansvarigt. Drickandet får här en fostrande 
effekt där de misstag en person gör är någonting som denna lär sig av 
och på så vis vänds till någonting positivt som väger över de dåliga saker 
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som följer på alkoholkonsumtionen. Tjejerna ser på ungdomstiden som 
en period då de ska lära sig hantera sin alkoholkonsumtion och hitta sina 
gränser för att på så vis göra sig redo för vuxenlivet. Detta resonemang 
speglar på många sätt tjejernas syn på den status alkoholen har i samhäl-
let i stort där alkohol, enligt tjejerna, ändå är någonting som man bör lära 
sig att hantera. Alkoholkonsumtion ses med andra ord som ett naturligt 
inslag i livet som det gäller att ”ta tag i” nu och lära sig bemästra. Alkohol 
ses dessutom som ett naturligt inslag i ungdomsperioden, eller rentav det 
som definierar ungdomstiden:

Karin: Ja, precis, jag är så ung så jag att jag kan skita i det, alltså jag behöver 
ju inte bry mig… så länge jag klarar mina betyg…

Maria: Det är inte så att man får tillbaka dom här dagarna…

Christel: Nä…

Maria: och när man är äldre så måste man ta tag i typ jobbet och allting, 
det är ju inte så att man kan vara ute och festa… Man måste ha pengar 
för annat, [Hanna: Det är nu man har chansen att vara omogen…] ma-
ten, lägenheten, nu när man ändå bor hos sina föräldrar och typ får sin 
veckopeng eller vad fan…

*
Alexandra: Om jag typ har barn och ska ut på fest eller något, så om jag 
träffar någon som jag jobbar med eller någonting, skulle jag tycka det var 
jättepinsamt, på synliga platser, eller om jag hade barn och var typ fyrtio 
och mina barns kompisar skulle se det, då skulle det vara, gud, det skulle 
vara jättepinsamt, som att någon skulle se min pappa jättefull, jag skulle 
skämmas…

[…]
Kerstin: Då är det mer att man typ går ut om någon tjejkompis fyller år 
eller något, det är typ så, eller så bjuder man hem någon på middag, men 
då är det ändå inte så att man dricker så att man blir jättefull, då är det 
typ, man tar något glas vin eller dricker någon öl eller så, det är inte så att 
man ställer upp värsta vodkaflaskan på bordet och bara, nu dricker vi, för 
det är oftast så att vuxna dricker mer vin och sådant…

Tonåren blir i dessa berättelser en tydligt avgränsad period i livet där 
en gräns dras mot vuxenvärlden. Tjejernas mogenhet definieras utifrån 
förhållandet till alkoholkonsumtionen medan vuxenvärldens definieras 
utifrån deras ansvarsposition i samband med arbete och föräldraskap.

En intressant aspekt av alkoholkonsumtion och vad det innebär att 
vara ungdom finner vi då tjejerna diskuterar sina föräldrars syn på ungdo-
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mars alkoholkonsumtion. Tjejernas alkoholvanor ses även av föräldrarna 
som en normal del av ungdomsperioden:

MODERATOR: Vet dina föräldrar om att du dricker?

Maja: Ja, dom har hämtat mig några gånger full…

MODERATOR: Ok… Hämtat dig varifrån?

Maja: (Närliggande ort), jag dricker oftast där, så jag har ringt mamma, 
”mamma, nu får du hämta mig”, jag är full, och så kommer hon…

MODERATOR: Vad säger hon då?

Maja: Gör inte om det igen, men jag gör det ändå…

MODERATOR: Hon blir inte sur eller?

Maja: Hon säger, du är ungdom, alla gör det…

*

Christina: Just min mamma, jag tror att hon är den som har mest koll, men 
hon vet nog att jag provat och så, sen tror jag inte hon har någon koll på 
om det händer ofta eller sällan eller hur och så, men hon är mer såhär, du 
ska veta att du kan ringa om det händer någonting och så…

Jenny: Så är min morsa också, om du blir full, kom hem, ligg inte någon-
stans ute på gatan, du får komma hem…

Lisa: Så är min pappa också […] han bara, Lisa, ring! Så fort någonting 
händer, ring! Det är såhär, kom hem, jag blir inte arg, jag blir glad för att 
du ringer, jag vet att du är tonåring, du har ju provat, det är nästan givet 
liksom, men ring om det är någonting, det är det…

Här tydliggörs hur både tjejerna och föräldrarna drar ur en gemensam 
kulturell repertoar för att tillskriva ungdomarnas drickande mening. På 
många sätt speglar således tjejerna det omgivande samhällets och kul-
turens syn på alkohol och ungdomar genom att referera till befintliga 
föreställningar om dessa och bygga upp sina berättelser med hjälp av 
dem. De föreställningar som finns i samhället om alkohol och ungdomar 
fungerar som ramar inom vilka tjejerna rör sig och möjliggör samtidigt 
deras positionering inom den sociala världen. Den bild som de drickande 
tjejerna med andra ord bygger upp kring alkoholen som en naturlig del 
av ungdomen bygger på allmänt spridda föreställningar om hur ungdo-
mar ”är”.
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Implikationer för det förebyggande arbetet

Tjejernas alkoholkonsumtion är nära förknippat med deras självförståelse 
och denna skapas till stor del i förhållande till den närmaste gruppens, 
vuxenvärldens och samhällets föreställningar om ungdomar som ”fria 
och experimenterande” (jfr. Sato 2004, s. 50). Till dessa föreställningar 
hör förstås även den om alkohol som en ”naturlig del” av samhället. Där-
för måste vi fråga oss om inte en ensidig fokus på individers och gruppers 
– i detta fall tjejernas – drickande missar det väsentliga; nämligen det 
spel som finns mellan ungdomar, vuxna och det omgivande samhällets 
föreställningar om alkohol, ungdom, genus och sexualitet.

Det blev under intervjuernas gång tydligt hur tjejerna i sina berättel-
ser speglade samhälleliga normer kring ungdom, socialt umgänge, genus, 
sexualitet och alkohol. De använde sig av dessa normer för att konstru-
era sina egna bilder av alkohol och alkoholkonsumtion. Det blir därför 
problematiskt att tala om drickande som normbrott eller avvikande be-
teende om alkohol och alkoholkonsumtion har en naturlig plats i den 
omgivande vuxenvärlden och samhället i stort. Liksom om synen på vad 
som utgör ett normbrott skiljer sig åt mellan olika grupper och sam-
manhang (jfr. Sandahl 2009, s. 20). Preventionsarbetet bör därför i större 
utsträckning ta hänsyn till det sociala sammanhangets och vuxenvärldens 
roll i ungdomars drickande och utgå från ett perspektiv där alkoholkon-
sumtion ses som någonting komplext och kopplat till en rad kulturella 
föreställningar om exempelvis sexualitet, ungdom, genus och sociala 
umgängesformer. Då drickande kan medföra olika negativa konsekvenser 
i olika sammanhang finns det även skäl för att överväga en breddning av 
preventionsbegreppet, från att enbart innefatta kontroll och förbud till 
att inkludera en framtidsorienterad, skadereducerande dimension. 

I samband med detta blir det därför viktigt att reflektera över pre-
ventionsstrategiers utformning utifrån mått på ungdomars alkoholkon-
sumtion. Om ungdomars alkoholkonsumtion tas som det enda relevanta 
måttet för det förebyggande arbetets effektivitet riskerar vi nämligen 
att gå miste om insatser som syftar till att skapa förutsättningar för ung-
domars utveckling av ett sunt framtida förhållande till alkohol. Då de 
faktorer som föranleder ungdomars alkoholkonsumtion till viss del skiljer 
sig från de faktorer som inverkar på ungdomarnas fortsatta relation till 
alkohol blir det därför viktigt att anlägga ett mer långsiktigt och brett 
perspektiv på förebyggande arbete. I detta innefattas en syn på individer 
som verkande i ett givet socialt sammanhang som anger förutsättning-
arna för deras handlande. Detta kommer att beröras närmare i följande 
avsnitt. 
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Behovet av ett vidgat preventionsbegrepp

För de flesta är en intensiv alkoholkonsumtion avgränsad till ungdomspe-
rioden. Ramstedt med flera (2009) visar att drickandet bland både män 
och kvinnor är som störst i åldern 16–29 år för att sedan avta. Det gäller 
både mängden alkohol som förtärs liksom frekvensen av intensivkon-
sumtion. Ändå finns det de som senare i livet utvecklar ett problematiskt 
förhållande till alkohol. 

Det problem som uppstår för den dominerande formen av preven-
tionsforskning och det förebyggande arbetet är att dess fokus enbart 
ligger på vad som föranleder ungdomars alkoholkonsumtion utan hänsyn 
till vilka faktorer som spelar in i den fortsatta relationen till alkoholen. 
Studier som utgår från ett retrospektivt perspektiv kan här vara vägle-
dande.

I Blomqvist med flera (2007) har exempelvis 407 individer som vid 
en viss tidpunkt definierades som ”riskkonsumenter”, det vill säga som 
druckit på en riskfylld nivå, studerats utifrån hur de som hade upphört 
med sådan konsumtion skilde sig från dem som inte hade upphört. Man 
fann att människors alkoholvanor i hög grad påverkas av deras levnads-
omständigheter och livsmiljö i vid mening. Mer specifikt visade det sig 
att de som sänkt sin alkoholkonsumtion i genomsnitt oftare var gifta, 
kvinnor, höginkomsttagare, anställda med hög hushållsinkomst och hög-
utbildade (a.a., s. 46).

De slutsatser som rapporten drar är att det blir viktigt att förstärka den 
socialpolitiska dimensionen i alkoholpolitiken genom generella satsning-
ar för att motverka utslagning ur arbetslivet, bostadsmässig segregering 
och olika former av marginalisering. En viktig poäng som rapporten lyfter 
fram är att ”det inte räcker med att försöka få människor att ’säga nej’ till 
bruk och missbruk av olika rusmedel, utan att det också gäller att se till 
att det finns något annat och bättre att ’säga ja’ till” (a.a., s. 99f).

Det slående med dessa resultat är på vilket sätt de skiljer sig från 
Riskfaktorer för normbrytande beteenden av El-Khouri med flera (2005) i 
det att socioekonomiska, arbetsmarknadsmässiga och utbildningsmässiga 
faktorer här visar sig vara relevanta för individers alkoholkonsumtion. 
Skillnaden ligger förstås i det perspektiv som anlagts. En analys som inbe-
griper gruppers och individers relation till alkohol över tid förmår på ett 
helt annat sätt än en analys av vad som föregår deras drickande belysa de 
samhälleliga faktorer som spelar in i en individs eller grupps utveckling. 
Frågan som bör ställas är kanske inte vad som får en ungdom att dricka 
utan snarare hur dennas fortsatta relation till alkoholen utvecklas. 

Det här illustrerar på många vis hur preventionsarbetet genom en 
alltför snäv problemformulering och ett alltför snävt mål effektivt låser 
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alternativa perspektiv på hur det förebyggande arbetets syfte, problem 
och praktik skulle kunna formuleras. Skulle vi exempelvis omformulera 
slutsatsen att socioekonomiska, arbetsmarknadsmässiga och utbildningsmäs-
siga faktorer inte har en del i om ungdomar dricker till att inbegripa men 
dessa faktorer har i hög grad en påverkan på deras fortsatta alkoholvanor så 
skulle detta också öppna upp möjligheter för ett utvidgat perspektiv på 
vilka insatser som blir möjliga. 

Det har visat sig att, trots att dryckesvanorna till stor del utjämnats 
mellan olika samhällsklasser så kvarstår stora sociala skillnader i dödlig-
het i alkoholrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen 2001). Detta pekar 
mot att relationen mellan individers och gruppers socioekonomiska po-
sition och alkohol är komplex där det finns en så kallad ”social gradient” 
när det gäller alkoholrelaterade skador men inte när det gäller alkohol-
konsumtion i sig (Marmot m.fl. 2010). Det är exempelvis dubbelt så 
vanligt bland arbetare och lägre tjänstemän, och åtta gånger så vanligt 
bland ej yrkesverksamma att dö i alkoholrelaterade sjukdomar jämfört 
med tjänstemän på mellannivå och högre (Socialstyrelsen 2001, s. 227). 
Majoriteten av alkoholrelaterade skador drabbar dessutom personer med 
låg till medel socioekonomisk status (CAN 2008, s. 76). 

Marmot med flera (2010) har pekat på behovet av att se på ”orsakerna 
till orsakerna” i arbetet med att förbättra befolkningens hälsa. Detta per-
spektiv är givande då det inte enbart anger ett enkelt kausalt förhållande 
mellan alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem och skador 
utan snarare ser på individer och grupper i sina sociala sammanhang. Det 
är med andra ord tilltalande då det medger att människors alkoholvanor 
påverkas av deras levnadsomständigheter och livsmiljö i vid mening (jfr. 
Blomqvist 2007, s. 99). I detta fall skulle det innebära ett större fokus 
på sociala faktorer för hur individer utvecklar alkoholrelaterade problem 
i linje med de slutsatser som dras i Blomqvist med flera (2007) ovan. 
Då fokus idag nästan enbart ligger på kontrollen av ungdomars alko-
holkonsumtion skyms eventuella möjligheter att grundlägga en stabil 
plattform varpå ungdomar kan utveckla en positiv framtida relation till 
alkohol. Samtidigt innebär detta snäva fokus att faktorer som motverkar 
en negativ utveckling glöms bort. Effekter av nedmonteringen av sociala 
verksamheter som en gång i tiden tillkom i preventivt syfte faller ex-
empelvis inte inom ramen för preventionsforskningen trots att denna 
avveckling kanske har en negativ effekt på individers relation till alkohol 
(Sahlin 1999). 

Istället för att anlägga ett kortsiktigt kontrollperspektiv borde preven-
tionsarbetet försöka tillhandahålla en syn på förebyggande arbete som 
medger skapandet av en stabil grund för ungdomar att utvecklas på. Det 



Prevention av vad? Ungdomar, alkohol och förebyggande arbete   61

förutsätter att preventionsbegreppet breddas och att en social dimension 
förs in i alkoholpolitiken som motverkar olika marginaliseringsprocesser 
– såväl strukturella som kulturella.
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Totalkonsumtionsmodellen  
– en kort beskrivning

Johan Svensson och Hanna Enefalk

Den så kallade totalkonsumtionsmodellen (i den engelskspråkiga världen 
ofta benämnd ”The Single Distribution Theory”) hör till de viktigaste och 
mest omstridda teorierna inom alkoholforskningen. För den svenska alko-
holpolitiken har modellen varit vägledande. I den här kortfattade översikten 
kommer vi att beskriva de centrala tankarna i totalkonsumtionsmodellen, 
och säga något om hur de implementerats i Sverige. 

Inledning

Hur forskare och politiker ser på totalkonsumtionsmodellen får i förläng-
ningen påtagliga följder för alkoholpolitiken. Något tillspetsat handlar 
det om huruvida samhället ska satsa resurser på att minska den totala 
alkoholkonsumtionen för att därigenom också minska alkoholens ska-
deverkningar eller satsa resurserna på specifika grupper av befolkningen 
(exempelvis ungdomar eller högkonsumenter av alkohol). Nu är det 
sällan dessa olika former av insatser uttryckligen ställs mot varandra, 
men det kan ändå vara värt att hålla denna motsättning i minnet som 
delförklaring till att diskussionens vågor ibland gått höga kring begrep-
pet. Vi som skriver här är i stort sett positiva till ett fortsatt användande 
av totalkonsumtionsmodellen, av skäl som vi ska återkomma till, men 
det bör betonas att vår tolkning är en bland flera. Vi uppmanar därför 
den läsare som vill bilda sig en egen uppfattning att läsa vidare i ämnet 
– några litteraturtips finns längst ner i kapitlet.

Upphovsmannen: Ledermann

I mitten av 1940-talet publicerade den franska demografen Sully Leder-
mann (1915–1967) en rad arbeten om långsiktiga trender och regionala 
variationer i dödlighet i Frankrike och andra länder. Resultaten av hans 
studier pekade på att det fanns en samvariation mellan å ena sidan per 
capitakonsumtionen av alkohol och å andra sidan andelen högkonsumen-
ter. Sambandet kunde iakttas under flera olika tidsperioder och i flera 
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olika geografiska områden. Det var dessa resultat Ledermann byggde på 
då han formulerade sin teori om alkoholkonsumtionens fördelning i en 
befolkning. 

I korthet går teorin ut på att det finns en regelbundenhet i hur alko-
holkonsumtionen är fördelad i ett samhälle. Ritad i form av ett vanligt 
diagram ser fördelningen ut som en illa hyvlad ost: kurvan stiger först 
brant men planar sedan av ytterst långsamt (se figur 1). Det vill säga: 
antalet individer som dricker mindre än ”normaldrickaren” är relativt 
sett få, men mellan ”normaldrickaren” och den allra tyngsta stordrickaren 
finns alla schatteringar representerade av en sakta, sakta glesnande skara. 
Presenterar man kurvan i form av ett diagram där konsumtionsmängden 
visas på en logaritmisk skala får kurvan närmast utseendet av en klocka 
– en normalfördelning (se figur 2). 

Figur 1. Teoretisk fördelning av antalet konsumenter och konsumtionsmängd

Figur 2. Teoretisk fördelning av antalet konsumenter och konsumtionsmängd, 
logaritmerad fördelning. 
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Vidare menade Ledermann att det fanns en fast relation mellan med-
elvärdet och spridningen. Om den genomsnittliga konsumtionen stiger, 
tänkte sig alltså Ledermann att hela kurvan puttas framåt. Och omvänt: 
om den genomsnittliga konsumtionen i ett samhälle sjunker, kommer 
antalet storkonsumenter också att minska.
 

Genomslaget: the Purple Book

Ledermanns idéer om alkoholkonsumtionens fördelning slog inte ome-
delbart igenom. År 1975 kom en forskningsrapport, vilken gavs ut med 
stöd av Världshälsoorganisationen (WHO), som skulle få stor betydelse: 
Alcohol Control Policies in Public Health Perspective (Bruun m.fl. 1975). 
I rapporten – känd som ”the purple book” efter omslagsfärgen – med-
verkade flera av de ledande forskarna inom alkoholområdet, och de gav 
Ledermanns teorier sitt starka stöd. Totalkonsumtionsmodellen, hävdade 
de, gäller i de allra flesta populationer. Andelen storkonsumenter kan i 
de flesta fall beräknas utifrån populationens genomsnittskonsumtion, 
och en hög genomsnittlig alkoholkonsumtion leder till en likaledes stor 
förekomst av alkoholrelaterade problem. Det exempel man använde sig 
av var levercirros, det vill säga ”skrumplever”. 

Men rapporten innehöll också förslag till praktiska åtgärder utformade 
utifrån Ledermanns idéer. Författarna identifierade tillgänglighet och pris 
som de viktigaste verktygen för att påverka genomsnittskonsumtionen, 
och förordade följaktligen en aktiv styrning på dessa områden. De häv-
dade alltså att alkoholens prissättning inte ska få styras enbart av utbud 
och efterfrågan. Priset på alkohol borde manipuleras så att det ligger 
på en hög nivå eller i alla fall inte sjunker i förhållande till prisutveck-
lingen i övrigt i samhället. Tillgängligheten skulle begränsas genom att 
hålla nere antalet försäljningsställen och genom inskränkta öppettider 
på restauranger och barer. Rapporten presenterade alltså konkreta åt-
gärder för att minska omfattningen av de alkoholrelaterade skadorna 
i ett samhälle – åtgärder som det stod i den politiska sfärens makt att 
genomföra. Rapporten hade dessutom WHO:s och författarnas samlade 
tyngd i ryggen. 

Preventionsparadoxen

Då man talar om totalkonsumtionsmodellens genomslag inom pre-
ventionsforskningen kan det vara värt att helt kort ta upp ett besläktat 
begrepp: preventionsparadoxen. Detta var inget som Ledermann reso-
nerade kring utan är en tanke som formulerades av den brittiske epide-
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miologen Geoffrey Rose (1926–1993). Rose visade att en stor grupp 
människor utan särskilt många eller kraftiga riskfaktorer tenderar att ge 
upphov till fler sjukdomsfall än en liten grupp högriskindivider. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är det således mer lönsamt att försöka 
påverka den stora majoriteten än den lilla högriskgruppen. Paradoxen är 
att preventiva åtgärder som lönar sig för samhället som helhet har ganska 
liten betydelse för den enskilda individens hälsa. 

På alkoholpreventionens område innebär detta att det lönsammaste 
för samhället är att satsa på att sänka normalkonsumenternas alkohol-
konsumtion snarare än att rikta insatserna mot storkonsumenterna. Pa-
radoxens problematik, som Rose såg det, ligger i att den individuella 
normalkonsumenten har svaga incitament att ändra sin livsstil. 

Kritik och vidareutveckling

Även om WHO-rapporten från 1975 gav Ledermanns fördelningsteori 
och totalkonsumtionsmodellen ett stort genomslag både bland forskare 
och beslutsfattare har idéerna under åren ifrågasatts från flera håll. Som 
teori betraktad är totalkonsumtionsmodellen behäftad med problemet 
att den inte svarar på frågan om varför det finns ett samband mellan ge-
nomsnittskonsumtionen och andelen storkonsumenter. Här måste teorin 
uppenbarligen kompletteras. En av de centrala forskarna i detta samman-
hang var den norske sociologen Ole Jørgen Skog, som under 1980-talet 
lanserade teorin om dryckeskulturers kollektivitet (”the collectivity of 
drinking cultures”). I denna teori tas hänsyn till två aspekter som tidigare 
forskning inte givit tillräckligt mycket vikt. Den ena är att faktorer som 
påverkar konsumtionen tenderar att verka multiplikativt. Om totalkon-
sumtionen exempelvis ökar med 5 procent, ökar konsumtionsvolymen 
betydligt mer bland storkonsumenter än bland normalkonsumenter. Det 
är detta fenomen som ger upphov till (och bibehåller) den skeva för-
delningen av konsumtionen. Den andra aspekten som Skog lyfte fram 
var det sociala nätverkets betydelse för individens alkoholkonsumtion. 
Både den närmre kretsen och samhället i stort spelar roll: dels påverkas 
vi direkt av vänner och bekanta, men dessutom finns en indirekt påver-
kan i form av samhälleliga normer för vad som faller innanför ramarna 
för socialt accepterat drickande. Vad Skog lyfte fram med detta var helt 
enkelt att drickandet i mycket stor utsträckning är ett gemensamt pro-
jekt. Vi påverkas av dem vi dricker med och av normerna i det samhälle 
vi lever i. 

En andra invändning mot totalkonsumtionsmodellen är att de empi-
riska belägg Ledermann ursprungligen lade fram som utgångspunkt för 
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sin teori inte håller måttet. Man menade bland annat att de data han 
använde sig av var bristfälliga. Men det finns nyare siffror som stöder 
hans antagande, bland annat i den ovan nämnda WHO-rapporten Alcohol 
Control Policies in the Public Health Perspective. Flera studier har visat att 
alkoholkonsumtionen, i flera olika kulturer, faktiskt liknar den ”lognor-
mala” kurvan. Även sambandet mellan genomsnittskonsumtionen (per 
capitakonsumtionen) och förekomsten av högkonsumenter har visat sig 
stämma i många fall. 

När det gäller totalkonsumtionens samband med alkoholskadenivån 
har olika forskare fått fram lite olika resultat beroende på vilka parame-
trar de använt. Alcohol Control Policies in the Public Health Perspective an-
vände som sagt levercirros som ett mått. Risken att drabbas av levercirros 
ökar exponentiellt vid ett ökat alkoholintag: risken att dö i sjukdomen 
är alltså betydligt större bland högkonsumenter än bland normalkonsu-
menter. Med levercirros som mått är det tydligt att totalkonsumtionen 
spelar roll: forskning har visat att effekterna av en ökning av totalkon-
sumtionen kan ge utslag i dödligheten i levercirros under flera decennier. 
Enligt vissa siffror framträder cirka 20 procent av skadeeffekten inom ett 
år och ungefär hälften av skadeeffekten inom fyra år.

Ett annat område där totalkonsumtionen visat sig spela roll är själv-
morden och våldsbrotten. Här kan man förstås fråga sig vad som är 
hönan och ägget: är våldet mot sig själv och andra att betrakta som en 
alkoholskada, eller är det någon annan faktor som ligger bakom både 
våldsbenägenheten och viljan eller behovet av att dricka? Att alkoholen 
inte direkt förbättrar situationen torde dock vara allmänt erkänt, och 
studier på befolkningsnivå och över tid stöder att det lönar sig att be-
gränsa den totala alkoholkonsumtionen för att minska förekomsten av 
självmord och våld. I en studie av Frankrike, Danmark, Norge, Finland 
och Sverige från 1990 visade Leif Lenke att alkohol hade en statistiskt 
signifikant effekt på antalet misshandlade i samtliga undersökta länder – 
förutom Danmark (Lenke 1990). Att alkoholen inte hade någon effekt 
på antalet misshandlade i Danmark väcker frågan om att det kanske inte 
enbart är den totala alkoholkonsumtionen som har betydelse utan även 
hur befolkningen dricker. Till exempel har den norska alkoholforskaren 
Ingeborg Rossow visat att den totala försäljningen av alkohol (i denna 
studie användes försäljning som ett mått på den totala alkoholkonsum-
tionen) hade ett samband med antalet mord i flera europeiska länder. I 
några länder visade sig emellertid inte detta samband, medan det i de 
nordiska länderna var mycket tydligt. Ett skäl till att sambandet var star-
kare i de nordiska länderna kan vara att man här har ett mer ”explosivt” 
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drickande: när man dricker så dricker man förhållandevis mycket jämfört 
med många andra länder (Rossow 2001). 

Totalkonsumtionsmodellens betydelse i Sverige

I Sverige fick WHO-rapporten från 1975 ett oerhört genomslag. Det är 
inte fel att hävda att Sverige i mycket hög grad anpassat sin alkoholpo-
litik utifrån totalkonsumtionsmodellens antaganden. Att se alkoholpro-
blemet som en kollektiv angelägenhet, något som samhället gemensamt 
borde ta ansvar för, stämde med tidsandan under 70-talet. Målsättningen 
att få ner totalkonsumtionen fick starkt stöd bland politiker och läkare, 
i media, och i föreningslivet.

Under 80-talet och början av 90-talet skedde emellertid en vindkan-
tring inom politiken. Omsorgen om näringslivet och tilltron till mark-
nadskrafterna ökade på många håll. Näringslivets frihet och individens 
rätt att själv styra sina konsumtionsvanor fick högre prioritet, även när 
det gällde alkohol. I det sammanhanget är det knappast förvånande att 
totalkonsumtionsmodellen gick miste om sitt breda stöd. När Sverige 
sedan inträdde i EU 1995 förlorade dessutom de statliga institutionerna 
en hel del av sina möjligheter att diktera den nationella alkoholpolitiken 
(se Örnbergs och Gustafssons kapitel, s. 71–87 resp. 90–103). Även om 
målsättningen att åtminstone ”begränsa” totalkonsumtionen fortsatte att 
vara en hörnsten för landets officiella alkoholpolitik hävde man i prakti-
ken många av restriktionerna kring handel och utskänkning. Försöken att 
begränsa alkoholens skadeverkningar riktas numera i allt högre grad mot 
dem man anser utgör speciella riskgrupper, inte mot hela medborgarkol-
lektivet (se t.ex. Abrahamsson & Heimdahls kapitel, s. 104–129). 

Totalkonsumtionsmodellen i dagens Sverige 
 – en avslutande diskussion

Har då totalkonsumtionsmodellen någon relevans för situationen i Sve-
rige idag? Stämmer fortfarande de empiriska antagandena; är den an-
vändbar för forskningen; är den fortfarande en rimlig utgångspunkt för 
alkoholpolitiken? 

När det gäller totalkonsumtionsmodellens riktighet rent faktamässigt 
finns det tecken som pekar på att den nationella dryckeskulturen inte 
längre är så homogen som man antagit. Kulturell segregering, ökade 
inkomstskillnader och minskat deltagande i arbetslivet bland yngre, för 
att nämna några exempel, skulle kunna bryta upp de regelbundenheter 
totalkonsumtionsmodellen beskriver. Vi har redan nu kunnat se att ung-
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domskonsumtionens utveckling under första hälften av 2000-talet var 
förhållandevis stabil, medan befolkningen som helhet markant ökade 
sin konsumtion. Dessutom verkar det som om vissa alkoholrelaterade 
skador (framförallt sjukhusvistelser till följd av alkoholkonsumtion) har 
ökat bland de unga, trots att konsumtionen har legat på oförändrad nivå. 
Nina-Katri Gustafssons bidrag i denna bok (s. 90–103) skulle kunna 
tolkas som att totalkonsumtionsmodellen inte längre är lika giltig i det 
nutida Sverige som tidigare. 

Som så ofta när det gäller vetenskapliga teorier är sanningen inte 
svartvit. Totalkonsumtionsmodellens empiriska förutsägelser torde stäm-
ma bättre ju större och mer homogena populationer man undersöker. I 
studier av subkulturer och mindre grupper är modellens värde mer be-
gränsat. Som jämförelsepunkt är emellertid totalkonsumtionsmodellen 
svår att undvara. I nuläget finns inga andra teorier som kan prövas på ett 
så vitt spann av tidsperioder och geografiska områden. Vi som skriver 
här menar därför att totalkonsumtionsmodellen är en fortsatt värdefull 
utgångspunkt för empiriska studier och teoretisk utveckling.

Den verkligt brännande frågan är dock om, och i så fall hur, total-
konsumtionsmodellen ska användas i det praktiska preventionsarbetet. 
I skrivande stund står svensk politik, hälsovård och sjukvård mitt i en 
stor omvandling, där det inte längre är självklart att staten ska ha samma 
aktiva roll i medborgarnas vardagsliv som tidigare. Åtgärder grundade 
på totalkonsumtionsmodellen drabbar hela den alkoholkonsumerande 
befolkningen oavsett den enskilda individens förmåga eller oförmåga att 
hålla sitt drickande inom hälsosamma gränser. Vi får alla lydigt lomma 
iväg till Systembolaget för att köpa vår alkohol – under ordinarie öp-
pettider och till priser som ligger högt i jämförelse med de flesta andra 
länder. De statliga alkoholrestriktionerna har fortfarande stöd hos en stor 
del av befolkningen (Systembolagets hemsida förkunnar, i februari 2012, 
att man har stöd av två av tre svenskar), men de överensstämmer knap-
past med den politiska strömning som vill befria folk från experternas 
förtryck. Man kan heller inte påstå att det nuvarande svenska systemet 
är direkt gynnsamt för de delar av näringslivet som vill sälja alkohol.

Vi som skrivit denna text stöder ändå de kollektiva restriktionerna 
baserade på totalkonsumtionsidén. Alkoholskador är en gemensam ange-
lägenhet: alkoholorsakade trafikolyckor, annan fysisk eller psykisk skada, 
eller helt enkelt känslor av obehag och rädsla är något som drabbar alla, 
och vi anser att dessa problem väger tyngre än näringslivets intressen och 
individens frihet att konsumera. Men framför allt stöder vi de kollektiva 
restriktionerna baserade på totalkonsumtionsmodellen därför att de är 
genomförbara. Generella gränser för tillgänglighet och pris går (fort-
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farande) att upprätthålla, och de har en mätbar effekt på samhällets nivå 
av alkoholskador. Vi skulle inte vilja se en avveckling av totalkonsum-
tionsmodellen som utgångspunkt för samhällets preventionsarbete, men 
däremot en utbyggnad av preventiva satsningar i form av riktat stöd för 
individer och grupper med särskilda behov. 
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Innanför och utanför nationens gränser – 
svensk alkoholpolitik i förändring

Jenny Cisneros Örnberg

Sedan Sverige gick med i den Europeiska Unionen (EU) har den nationel-
la alkoholpolitiken genomgått stora förändringar. Detta har setts som en 
tvingande konsekvens av själva medlemskapet eftersom EU:s regler om fri 
rörlighet av varor inte har rimmat med Sveriges syn på alkohol som en folk-
hälsofråga. Frågan är dock om det enbart är själva medlemskapet som drivit 
fram förändringarna eller om de lika mycket beror på ändrad inställning och 
attityd bland svenskarna. Det här kapitlet redogör för de 17 år som förflutit 
sedan Sverige trädde in i EU. Det beskriver de lagändringar som Sverige gjort 
i alkoholfrågan och de mekanismer som drivit fram dessa. Det berättar också 
hur Sverige genom konsekvent påtryckning, forskning och kunskapssprid-
ning lyckats medverka till en attitydförändring inom EU och lyfta alkohol-
frågan till att också bli en fråga om folkhälsa. Det är berättelsen om hur ett 
litet medlemsland, med hjälp av goda argument och stöd från andra länder, 
kan påverka EU:s politiska utveckling. 

Inledning 1

Det är i år sjutton år sedan Sverige gick med i den Europeiska Unionen 
(EU). Folkomröstningen 1994 var jämn (52,3 procent för och 46,8 pro-
cent emot) och bland de kritiska rösterna fanns det många som värnade 
om den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Farhågorna var att EU:s krav 
på fri rörlighet av varor och tjänster skulle hindra Sverige att bedriva en 
politik med syfte att minska alkoholrelaterade skador och sjukdomar. En 
övervägande del av de politiska och mediala diskussionerna, men även 
den alkoholpolitiska forskningen, som bedrevs det efterföljande decen-
niet fokuserade också på de förändringar som skedde som ett direkt eller 
indirekt resultat av EU-medlemskapet. 

Sedan Sverige, först genom det Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES) och sedan genom EU-medlemskapet, knutit sig närmare 
Europa så har också alkoholpolitiken genomgått stora förändringar. I 

1. Följande kapitel bygger på resonemang utvecklade i min doktorsavhandling 
The Europeanization of Swedish Alcohol Policy (2009). Kapitlet har utökats till att 
även inkludera åren 2007–2011.
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Sverige har fyra av fem alkoholmonopol avskaffats, införselkvoterna för 
alkohol är sedan 2004 i stort sett obegränsade och reklam för alkohol är 
tillåtet sedan 2003. Dessutom har EU krävt skattejusteringar för att vissa 
dryckestyper inte ska gynnas framför andra. Vi ser också en generell för-
skjutning av den alkoholpolitiska balansen från nationell nivå till lokal- 
och internationell nivå (Cisneros Örnberg 2009b). Men Sverige är inte 
bara en medlemsstat som påverkas av EU-beslut utan är som medlem del 
i processen och utvecklandet av ny politik på EU-nivå. Detta sker i ett 
ständigt utbyte av idéer och tankar mellan individer, grupper, nationer 
och EU. Relationen till EU kan därmed ses som en ständigt pågående två-
vägsprocess mellan EU och andra aktörer, tex. medlemsstater. Att studera 
alkoholfrågan blir därmed också ett sätt att undersöka nationalstaternas 
möjlighet att påverka den EU-politiska utvecklingen.

Följande kapitel analyserar den övergripande alkoholpolitiska utveck-
lingen i Sverige sedan EU- inträdet och besvarar följande frågeställningar: 
Hur har alkohol som en folkhälsofråga utvecklats på nationell nivå och 
inom EU sedan det svenska medlemskapet? Vilka är de svenska alko-
holpolitiska initiativen på EU-nivå? Texten utgår ifrån litteraturen kring 
europeisering med inriktning på samspelet mellan nationalstaten och EU 
(se t.ex. Green Cowles m.fl. 2001). Europeiseringsprocesser kan i ljuset 
av den litteraturen vara både av formell och informell art. Det kan både 
vara förändringar i lagar och regler och förändringar i hur alkohol uppfat-
tas politiskt samt bland befolkningen i stort. De formella och informella 
nivåerna påverkar varandra genom att den allmänna synen på alkohol 
påverkar formuleringen av problem och lösningar. Med andra ord, hur 
vi ser på och pratar om alkohol påverkar möjligheterna att reglera och 
lagstifta om alkohol.

Alkoholpolitik och politik som påverkar alkoholpolitiken

Vad menar vi då med alkoholpolitik? Den svenska restriktiva alkohol-
politiken kan historiskt förstås som en sammanhängande och integrerad 
politik som inkluderar höga skatter, begränsad tillgänglighet och avsak-
nad av kommersiella intressen. Enligt Room (1999) så är alkoholpolitik 
som engelsk term (alcohol policy) ett uttryck som uppkommit relativt sent 
och då som ett lånord från de nordiska språken. Nordisk alkoholpolitik, 
med undantag av Danmarks, har alltid stått i skarp kontrast till övriga 
EU-länders och när Sverige blev medlem i EU var det få länder som dis-
kuterade alkohol utifrån ett hälso- eller socialpolitiskt perspektiv. För att 
även inkludera den alkoholpolitiska utvecklingen inom EU så avser termen 
i det här kapitlet beslut kring alkoholrelaterad offentlig politik fattade av 
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regeringar eller EU-institutioner genom lagar, regler, regleringar och re-
kommendationer utifrån ett hälsoperspektiv. Gemensamt för de insatser 
som omfattas av termen alkoholpolitik är att det handlar om en politik 
som avser att främja folkhälsan och begränsa antalet skador i samhället, 
till exempel antalet trafikolyckor, misshandelsfall, missbruk och ytterst 
dödsfall kopplade till alkohol.

Eftersom EU framför allt är en ekonomisk organisation och en av grund-
bultarna i EU-samarbetet är den inre marknaden med sin fria rörlighet 
av varor, tjänster, kapital och personer, väger de ekonomiska aspekterna 
starkare än exempelvis folkhälsofrågor. Därför har alkohol behandlats, och 
behandlas fortfarande, främst som en jordbruks-, skatte- eller handelsvara. 
EU har dessutom en begränsad lagstiftningskompetens på folkhälsoområ-
det. Medlemsländerna har självbestämmanderätt över sin hälso- och sjuk-
vård vilket gör att folkhälsofrågor på EU nivå framför allt hanteras genom 
allmänna rekommendationer och riktlinjer, så kallad mjuk lagstiftning, 
med syftet att komplettera medlemsländernas arbete. 

Europeisk lagstiftning har dock alltid företräde framför nationell lag-
stiftning vid en eventuell konflikt. EU-domstolen har blivit en allt mer 
inflytelserik politisk aktör, vilket i många fall tycks ha gynnat ett mark-
nadsperspektiv. EU-domstolen har därmed starkt bidragit till vad många 
analytiker anser vara en ”marknadsanpassning” av välfärdspolitik inom 
unionen (Blomqvist 2003). Samtidigt visar forskning att EU-domstolen i 
flera fall har prioriterat hälsoargument över marknadsfrågor i sina domar 
(Baumberg & Anderson 2008). Marknadsanpassningen har dock hittills 
resulterat i ett större inslag av vad integrationsteoretiker kallar ”negativ 
integration”, dvs. avskaffande av handelshinder mellan medlemsländerna, 
än så kallad ”positiv integration” som avser utvecklandet av gemensam 
politik och handlingsprogram, gemensamma institutioner och marknads-
korrigerande politik. Detta innebär att flertalet beslut på EU-nivå, framför 
allt sådana som är kopplade till inre marknaden, har påverkat svensk alko-
holpolitik. Även om den politiken inte är alkoholpolitik i sig måste den tas 
i beaktande när vi analyserar svensk alkoholpolitisk utveckling och möj-
ligheterna för en utveckling av det alkoholpolitiska området på EU-nivå. 
Det är också viktigt att ha i åtanke att även när vi talar om alkoholpolitik, 
och inte politik som påverkar alkohol, så skiljer sig synen åt och det finns 
delar av traditionell restriktiv nordisk alkoholpolitik som i dagsläget, av 
olika anledningar, inte betraktas som alkoholpolitik inom EU, tex. ett högt 
skattetryck på alkohol.
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Alkoholpolitiska förändringar i Sverige

Hur, när och varför vi dricker beror på den alkoholkultur och de attityder 
som råder i samhället, historiska och individuella omständigheter, men 
också på hur samhället politiskt valt att hantera alkohol och alkoholrela-
terade problem. Sverige har en lång historia av restriktiv alkoholpolitik 
med det övergripande syftet att minska totalkonsumtionen och därmed 
de alkoholrelaterade skadorna i samhället (se vidare om totalkonsumtions-
modellen i Svenssons & Enefalks bidrag, s. 63–70). Den svenska politiken 
har vilat på tre pelare: begränsad tillgänglighet, höga priser och frånvaro 
av kommersiella intressen (se t.ex. Holder m.fl. 1998). Detta har bland 
annat inkluderat statliga monopol, begränsningar vad gäller privat införsel, 
restriktiva regler för restaurangservering, åldersgränser och preventions-
program och informationskampanjer. 

I samband med det svenska EU-medlemskapet fick kritikerna inled-
ningsvis rätt på många punkter. På en ganska kort tid skedde det ett flertal 
förändringar på det alkoholpolitiska området. Här följer en översiktlig 
genomgång av de mer avgörande områden som förändrades. Hur dessa för-
ändringar, samt alkoholskattesänkningarna hos våra grannländer Danmark 
och Finland, har påverkat totalkonsumtionen av alkohol och skadeutveck-
lingen diskuteras i Nina-Katri Gustafssons kapitel, s. 90–103. 

Fem monopol blir ett

Till följd av förhandlingarna med EES och EU tvinga des Finland, Island, 
Norge och Sverige att avveckla sina monopol på import och export av alko-
hol. Likaså avvecklades monopolen på produktion av samt partihandel med 
alkohol. Dock behöll dessa länder, i likhet med Färöarna, fortfarande mo-
nopol på detaljhan deln med de flesta alkoholprodukter. Argumenten som 
har framförts till stöd för en monopoliserad han teringen av alkoholdrycker 
är att en reglerad marknad kan motverka privata vinstin tressen. Länder 
med statliga detaljhandelsmonopol har dessutom i allmänhet färre butiker, 
kortare öp pettider och ett effektivare sätt att hålla fast vid lagstadgade 
begränsningar för försälj ning exempelvis till berusade eller minderåriga. 
Vidare är de mer restriktiva i sin marknadsföring vilket resulterar i ett 
mindre tryck på det po litiska och rättsliga systemet från privata intressens 
sida, än länder utan den typen av reglering (Room 1993, Holder 1993). De 
nordiska detaljhandelsmonopolen har även framhållit fördelen med att de 
tillhandahåller samma produkter till samma priser över hela landet, något 
som en marknad med öppen konkurrens inte skulle göra. Avvecklandet 
av de flesta alkoholmono polen har lett till ett ökat antal privata ak törer 
med bredare ekonomiska intressen. När Vin & Sprits monopol på export, 
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import, produktion och partihandel upphävdes 1995 fick det kvarvarande 
detaljhandelsmonopolet, Systembolaget, plötsligt 159 leverantörer i stäl-
let för en. Ett år senare hade antalet stigit till över 200. Det ökade anta-
let leverantörer har presenterats som en orsak till den mutskandal som 
uppdagades 2003 då Systembola gets anställda anklagades för att ha tagit 
emot pengar för att favorisera vissa alko holmärken i sortimentet (Cisneros 
Örnberg & Ólafsdóttir 2007). 

Även Systembolagets monopol har ifrågasatts, men då framför allt av 
nationella aktörer, som alkoholindustrin och Svensk Handel. Bibehållan-
det av detaljhandelsmonopolet fick dock stöd av EG-domstolen i fallet 
Franzén 1997 (Mål 189/95) under förutsättning att syftet med bolaget 
baserades på folkhälsoargument och att de opererade på ett icke-diskri-
minerande sätt. Det svenska medlemskapet resulterade också i ett nytt 
organ, Alkoholsor timentsnämnden, hos vilken tillverkare och importörer 
kan överklaga beslut om vad Systembolaget tar in i lager. I nämnden sitter 
representanter från riksdagen, Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet. 
Den nya överklaganderätten framtvingade ett större sortiment av pro-
dukter, till exempel alkoläsk och lådviner, vilka tidigare inte sålts eftersom 
de ansågs främja en ökad alkoholkonsumtion. Dessa nya förhållanden har 
tillsammans med öppnare gränser och ökade möjlighe ter att föra in billig 
alkohol lett till ett nytt tryck på Systembolaget och tvingat dem att utar-
beta nya strategier. Självbetjä ning, i stället för försäljning över disk, blev 
ett svar på kritiken mot de långa köerna och ett sätt att minska kostna-
derna. Från 1995 till 2006 ökade antalet självbetjäningsbutiker från 6 till 
61 procent (Cisneros & Ólafsdóttir 2007). Det politiska beslutet att hålla 
öppet också på lördagar framfördes till en början som ett experiment som 
skulle utvärderas veten skapligt innan det skulle införas i alla butiker. Expe-
rimentet blev dock ett perma nent arrangemang innan det utvärderats, och 
sedan 2001 har samtliga Systembolagets butiker varit öppna på lördagar. 
Systembolaget har också lagt stor vikt vid att informera om monopolsys-
temets roll och fördelar och understryker ofta frånvaron av vinstintresse. 
Systembolagets marknadsanpassningar kan ha bidragit till att stödet bland 
svenskarna för Systembolagets ensamrätt på detaljhandelsförsäljning av 
alkohol har ökat stadigt de senaste åren. Enligt SIFO har stödet ökat från 
cirka 50 procent 2001 till cirka 70 procent 2011. 

Samtidigt har intresset för att sälja egenproducerat vin utanför System-
bolagets detaljhandelsmonopol ökat på senare år. Så kallad gårdsförsäljning 
innebär att producenter av alkohol själva ska få sälja den till besökare och 
har av förespråkarna presenterats som en positiv utveckling av småföreta-
gandet på landsbygden samt turistnäringen. Den senaste utredningen av 
gårdsförsäljning (SOU 2010:98) gick ut på remiss i slutet av 2010. Flera 
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remissinstanser påpekade då att det skett en omdefinition av konceptet 
gårdsförsäljning för att det inte ska strida mot EU-rätten vad gäller fri 
etableringsrätt och den fria rörligheten av varor. I utredningens förslag 
ställs därför varken några krav på att försäljningen måste ske från en gård 
på landsbygden eller att alkoholen ska vara egentillverkad. Remissinstanser 
som Justitiekanslern, Ungdomsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet ställer sig 
kritiska till förslaget. Även alkoholindustrin i form av Carlsberg och Vin & 
Sprit ställer sig frågande till förslaget och det är idag tveksamt om förslaget 
kommer att få politiskt stöd.

Som en del av den marknadsanpassning Systembolaget genomgår kan 
även räknas de utspel kring hemleverans som gjort av Systembolagets vd 
Magdalena Gerger. Gerger föreslår att man inom en snar framtid kan be-
ställa varor på Systembolagets hemsida och få dem levererade till dörren 
(Larsson 2011b) Reformen har också presenterats som ett sätt att lösa 
frågan om gårdsförsäljning, genom att besökare på svenska vingårdar kan 
beställa på plats och få leverans hem (Håkansson 2011) 

Fri införsel

På EU-nivå var införselkvoterna en politisk fråga långt innan Sveriges an-
slutning och höga införselkvoter har varit ett medvetet sätt att harmoni-
sera alkoholskattenivån bland medlemsstaterna. När Finland och Sverige 
gick med i EU utverkade de ett temporärt avtal om att länderna kunde 
begränsa resenärers införsel av alkoholdrycker från andra EU-länder till en 
lägre nivå än den gällande inom EU. Under senare förhandlingar gick EU 
dock inte med på att förlänga undanta get efter den 31 december 2003. 
År 2000 började därför en successiv anpassning till EU:s införselregler på 
alkohol för att i januari 2004 vara helt anpassade till de indikativa nivåer 
som gäller för samtliga EU-länder. Detta innebär att privatinförseln idag 
i stort sett är obegränsad under förutsättning att alkoholen är avsedd för 
personligt bruk. 

Införselkvoterna är med största sannolikhet det ämne som diskuterats 
mest och livligast när det gäller de alkoholpolitiska förändringar som skett 
i Sverige sedan EU-medlemskapet. Svenska politikers agerande i införsel-
frågan speglar också hur Sveriges relation till EU sett ut och utvecklats 
över tid (Cisneros Örnberg 2010). Flera olika tolkningar, eller narrativ, 
av vad som hände och vem som var ansvarig för utvecklingen kring in-
förselkvoterna har presenterats. Dessa narrativ har handlat om okunskap 
och önsketänkande bland svenska politiker om hur EU-systemet fungerar, 
men också hur dessa politiker nedprioriterade alkoholfrågan i medlem-
skapsförhandlingarna. Andra tolkningar har utgått ifrån att Sverige från 
politiskt håll har känt maktlöshet alternativt överdriven respekt för EU 



Innanför och utanför nationens gränser  77

som institution. De två sistnämnda tolkningarna grundar sig på om EU 
framför allt ses som en juridisk eller en politisk organisation, där en poli-
tisk organisation i större grad är öppen för påverkan. Det finns dock även 
inslag, framför allt på senare tid, av ett mer optimistiskt synsätt som präglat 
införseldebatten men också alkoholpolitiken generellt. Detta synsätt utgår 
ifrån att EU är en rationell organisation som förstår vikten av forskning 
och både de ekonomiska och sociala fördelarna med att hantera alkohol 
utifrån en folkhälsoaspekt. Införselfrågan visar att det över tid skett en 
läroprocess bland svenska politiker och tjänstemän med en ökad förståelse 
för de ramar som det är möjligt att arbeta inom på EU-nivå, vilket också 
resulterat i en mer pragmatisk syn på alkoholpolitikens möjligheter att 
utvecklas inom EU (se t.ex. Cisneros Örnberg 2010). 

Under 2004 och 2005 presenterade ensamutredaren Kent Härstedt i 
två rapporter förslag på skattesänkningar på sprit och på vin och öl med 
40 respektive 30 procent med syftet att minska införseln av alkohol (SOU 
2004:86, SOU 2005:25). De svenska socialdemokraterna ansåg under någ-
ra år, i likhet med en del av de borgerliga partierna samt Systembolaget, att 
alkoholskatterna borde sänkas, för att närma sig skattenivån i omgivande 
medlemsländer. Åsikterna baserade sig på farhågor kring vad som skulle 
hända med Systembolaget om dess andel av den sålda alkoholen sjönk 
allt för mycket och om de premisser kring folkhälsa som accepterades i 
Franzénmålet då fortfarande skulle vara giltiga (SOU 2005:25). Andra 
argu ment har varit att skillnader i prisnivåer mellan länderna lockar till 
smuggling och en svart marknad och att syftet med Systembo lagets buti-
ker undergrävs på lång sikt. Kraven på en skat tesänkning har dock mins-
kat något sedan Systembolagets försäljningssiffror visat en uppåtgående 
trend, trots att den totala alkoholkonsumtionen inte ökade. Det finns dock 
fortfarande aktörer, framför allt representanter för alkoholindustrin till 
exempel Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen, som 
aktivt argumenterar för att de svenska alkoholskatterna ska sänkas (Giertta 
2010, Nylander 2009). Det finns även förespråkare för en skattesänkning 
bland flertalet av de politiska partierna, men förslaget har inte fått något 
politiskt stöd. I vårbudgeten 2011 diskuterades en höjning av både tobaks- 
och alkoholskatterna av den moderate finansministern Anders Borg med 
argumentet ”det ska löna sig bättre att arbeta än att röka och supa”. Även 
bland den allmänna opinionen verkar stödet för en skattehöjning ha ökat 
(Larsson 2011a).

En annan utveckling som ansetts un derminera det svenska alkohol-
monopolet är den så kallade privatimporten över Internet. Fram till 2008 
skulle alla alkoholdrycker beställas via Systembolaget, så att skatt och ål-
derskontroll kunde säkerställas. I juni 2007 förklarade dock EG-domstolen 
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i fallet Rosengren (Mål 170/04) att det svenska förbudet mot privatim-
port stred mot EU:s regler om varors fria rörlighet. Domen ansågs till en 
början ha begränsad effekt eftersom det endast är alkohol som anskaffats 
och transporterats personligen av pri vata individer som får föra in utan 
att betala svensk skatt (Mål 5/05). I Slutbetänkande av Alkohollagsutred-
ningen (SOU 2009:22) föreslogs ett förbud mot kommersiell förmedling 
av försäljning av alkoholdrycker eftersom det i dagsläget råder tolknings-
svårigheter med den nuvarande lagstiftningen. Detta har resulterat i att det 
på senare tid har uppstått allt fler agenter, e-handelsföretag och så kallade 
Vinklubbar som förmedlar alkoholhaltiga drycker med hemkörning till 
svenska medborgare. År 2011 rörde det sig om ett sjuttiotal företag med 
koppling till den svenska marknaden. Under hösten 2011 lämnade nykter-
hetsorganisationen IOGT-NTO2 in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten 
mot tio av dessa företag som ansågs bedriva en olaglig och oreglerad handel 
med alkohol över Internet (IOGT-NTO 2011). Ett av de största bolagen, 
Antipodes, anklagar å sin sida Systembolaget för att ligga bakom anmälan 
för att de själva ska kunna satsa på hemleveranser (Kärrman 2011).

Alkoholreklam

Sverige har sedan 1978 haft regler som begränsat rätten till marknadsfö-
ring av alkoholhaltiga drycker (SOU 2003:69). Från 2003 blev det efter 
ett utslag i den svenska Marknadsdomstolen i det så kallade Gourmetmålet 
lagligt att göra reklam i tryckta medier för drycker med en alkoholhalt upp 
till 15 volymprocent. Enligt ett förhandsavgörande från EG domstolen 
fanns det inget som hindrade ett generellt reklamförbud så länge det var 
proportionerligt mot sitt syfte, men Tingsrätten och senare även Mark-
nadsdomstolen gjorde bedömningen att så inte var fallet. 

Alkoholreklam utomhus, på radio eller tv är dock fortfarande olagligt 
i Sverige. Lagen stipulerar att vid marknadsföring av alkohol ”ska särskild 
måttfullhet iakttas”. Reklam- eller annan marknadsföring får heller inte 
vara ”påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol”. 2005 
kompletterades och förtydligades alkoholreklamlagstiftningen från 2003 
med krav på varningstexter motsvarande de på cigarettpaket. Man förtyd-
ligade också att marknadsföring inte får rikta sig särskilt till eller skildra 
barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. Marknadsföring av alkohol-
drycker med tillåten alkoholhalt får inte heller utformas på ett sådant sätt 
att den påminner om tillverkarens starkare drycker. Alkoholreklam i Sve-

2. IOGT avser Internatonal Organisation of Good Templars och NTO står för en 
sammanslutning mellan Nationalgodtemplarorden (NGTO) och Templarorden 
(TO) 1922. IOGT-NTO bildades 1970 då dessa organisationer slogs samman. 
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rige får dessutom endast omfatta en återgivning av varan eller de råvaror 
som ingår i varan, enstaka förpackningar eller varumärken.

Bland den svenska befolkningen finns ett starkt stöd för förbud mot 
alkoholreklam. Samtidigt har investeringarna i alkoholreklam ökat från 8 
miljoner kronor år 2000 till drygt 369 miljoner år 2008 (Carlstedt 2011). 
2011 anmälde IOGT-NTO 32 näringsidkare, däribland tv-kanaler och 
mediabyråer, till Konsumentombudsmannen och Granskningsnämnden 
för radio och tv med argumentet att ett flertal tv-kanaler kringgår svensk 
alkohollag genom att sända från Storbritannien, något som varit möjligt 
men aldrig prövats juridiskt (Anmälan… 2011). Samtidigt uttalade sig 
TV4 redan 2009 i ett remissvar till kulturdepartementet och menade 
att alkoholreklamförbudet i Sverige spelat ut sin roll. Förutom ren alko-
holreklam vill TV4 att det ska bli möjligt för alkoholföretag att sponsra 
program och man vill att det ska bli möjligt med produktplacering även 
på detta område. 

Nationell resonans

Förändringarna beskrivna ovan visar på en ökad tillgänglighet och lägre 
priser. Dessa förändringsprocesser har också inneburit en ökad kommer-
sialisering, och generellt sett ett mer liberalt klimat vad gäller alkohol. Vi 
ser också en generell förskjutning av den alkoholpolitiska balansen från 
nationell till lokal och internationell nivå. En allt större del av ansvaret 
för det alkoholpreventiva arbetet har lagts på kommunerna och ramarna 
inom vilka en svensk alkoholpolitik måste röra sig påverkas idag till stor 
del av en internationell nivå snarare än en nationell. Samtidigt är det få 
politiska partier i Sverige idag som inte är för en restriktiv alkoholpolitik, 
åtminstone i sin officiella retorik. Det faktum att politiken faktiskt blivit 
mindre restriktiv med åren är dock inget som diskuteras särskilt ingående. 
Forskning visar dock att Sverige, trots förändringar, har behållit en ambitiös 
och sammanhållen alkoholpolitik med officiella rapporter, ny organisa-
torisk struktur och stora investeringar i det alkoholpreventiva arbetet på 
lokal nivå (Karlsson & Tigerstedt 2003, Ramstedt 2010).

När mandet till Europa påverkar dock inhemska aktörers föreställningar 
och förväntningar när de blir en del av en kulturell assimileringsprocess 
med en harmonisering av euro peiska normer och värden som resultat 
(Kurzer 2001). Detta är krafter som verkat i motsatt riktning än det al-
koholpreventiva arbetet. Starka privatiseringstrender argumenterar emot 
begränsningar i individens frihet, en ökad individualisering av alkoholfrå-
gan som i sin tur leder till en negativare inställning till kollektiva lösningar. 
Detta är dock en process som inte enbart beror på EU. Tidigare forskning 
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visar att den svenska alkoholpolitiken och svenskarnas attityder till alko-
holen för ändrades redan under mitten av 80-talet (Kühlhorn & Björ 1998, 
Holder m.fl. 1998, Sulkunen m.fl. 2000). Det finns också teoretiskt stöd för 
att det inte går att genomföra förändringsprocesser utan att den allmänna 
befolkningen stödjer detta, så kallad nationell resonans (Radaelli 2003). 
Flertalet förändringar som skett inom svensk alkoholpolitik kan alltså inte 
kopplas till EU-medlemskapet direkt, däremot så har EU möjliggjort för 
nationella aktörer att ifrågasätta den rådande lagstiftningen på ett nytt sätt 
och snabbare fått gehör för en förändringsprocess i en liberalare och mer 
avreglerande riktning. 

Alkoholpolitisk utveckling inom EU

Samtidigt som det finns stora skillnader mellan hur EU (och dess andra 
medlemsstater) och de nordiska länderna definierar och hanterar alko-
holfrågor, har möjligheterna att initiera folkhälsoorienterade beslut och 
program på EU-nivå ökat betydligt över tid. Under 1990-talet har EU i 
samband med Amsterdam och Nicefördragen öppnat upp för att EU inte 
bara är en ekonomisk organisation utan även har intresse för sociala insat-
ser på överstatlig nivå. EUs utvidgning har inkluderat medlemsstater med 
andra kulturer och synsätt, både generellt och på alkoholfrågan specifikt. 
Förändrade dryckesmönster, framför allt berusningsdrickande bland ung-
domar, har dessutom lett till ett ökat fokus på alkoholproblem även hos 
andra medlemsstater än de nordiska.

Generellt sett är dock skillnaderna mellan en svensk/nordisk syn och 
den europeiska fortfarande stora och det finns idag en påtaglig konflikt 
mellan ett marknadsekonomiskt perspektiv och ett perspektiv som fokuse-
rar på socialpolitik och folkhälsa. Möjligheterna för en alkoholpolitisk ut-
veckling på EU nivå är beroende på vilket perspektiv som ges företräde. De 
olika perspektiven, eller ramarna, har inte bara olika utgångspunkter och 
problemskrivningar utan också olika politiska och juridiska möjligheter. 
Det märkliga är därför inte att det inte fattas alkoholrelaterade beslut på 
EU-nivå, utan att sådana beslut trots allt tas. Under det senaste årtiondet 
ser vi ett flertal initiativ på EU-nivå som tyder på ett ökat intresse för alko-
holfrågan, till exempel en Rådsrekommendation om ungas drickande och 
beslutet och genomförandet av en gemensam Alkoholstrategi. Strategin 
har även lett fram till utformandet av EU:s Forum för alkohol och hälsa, 
en plattform där olika intressenter kan diskutera och jämföra lösningar 
vad gäller skadlig alkoholkonsumtion. Den här utvecklingen har lett till 
det har växt fram konsensus kring vissa nyckelfrågor och fokus på vissa 
grupper: skydd av ungdomar, barn och foster, åtgärder mot rattonykter-
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het, förebygga alkoholrelaterade skador bland vuxna och minska negativa 
effekter på arbetsplatser, behandling för riskfyllt drickande, ansvarsfull 
alkoholservering, informera och höja medvetenheten kring alkoholens in-
verkan och att stödja forskning på området. Bland de mer kontroversiella 
frågorna återfinns dock mycket av det som tidigare forskning visat har 
mest effekt (Babor m.fl. 2010) och som traditionellt varit hörnstenarna i 
restriktiv nordisk alkoholpolitik: höga skatter, tillgänglighetsbegränsningar 
i form av restriktioner på försäljning/servering till vuxna, ålders- och pro-
millegränser, och reklamförbud.

De alkoholpolitiska beslut som trots allt fattats på EU-nivå har förhållit 
sig till och varit möjliga tack vare fyra olika strategier; Prioritering, För-
ankring, Minsta gemensamma nämnare samt ”Baby steps” – små steg i en 
önskad riktning. Brist på tid och personal gör att frågor hela tiden faller 
undan och då gäller det för medlemsstaterna att visa att vissa frågor har 
prioritet över andra. Det räcker dock inte med att ett enskilt land har ett 
visst intresse, utan nya förslag kräver förankring hos fler medlemsstater och 
särskilt bland större länder som har en starkare röst. Kommissionen har 
medvetet olika konsultationsrundor för att undvika att förhandlingspro-
cesser går i baklås. Dessa konsultationsrundor leder till en politik baserad 
på minsta gemensamma nämnare. Eftersom medlemsstater generellt sett 
motsätter sig att på ytterligare områden ge över nationell beslutanderätt 
till EU så blir policybeslut ofta utformade på ett sådant vagt sätt att alla 
länder kan tolka dem utefter sina nationella omständigheter. Baby steps 
blir därmed en strategi att komma framåt i processen. Genom att börja 
med områden som få länder kan motsätta sig (t.ex. forskning eller skydd 
av unga) kan man sedan gå vidare till mer svårlösta frågor i framtiden 
(Cisneros Örnberg 2009a). 

Juridiskt bindande beslut kring alkohol som en folkhälsofråga är dock 
fortfarande svåra att uppnå. Till exempel har man fortfarande inte lyckats 
enas om en ökning av minimum skattenivåer för alkohol eller gemen-
samma regler för marknadsföring. Trots detta så tyder diskussioner under 
de senaste åren på ett visst intresse från medlemsstaternas sida för en 
utveckling i riktningen mot bindande lagstiftning. Dessutom, även om de 
initiativ som tagits på alkoholområdet på EU-nivå framför allt bygger på 
rekommendationer och gemensamma överenskommelser, har de visat sig 
ha en attitydförändrande och institutionaliserande effekt över tid (Cisne-
ros Örnberg 2009b, Ugland 2011). 
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Svenska alkoholpolitiska initiativ på EU-nivå 

Den svenska alkoholpolitiska utvecklingen sedan EU-medlemskapet kan 
beskrivas längs en tidslinje, där motsättning mellan svensk och EU-lagstift-
ning upptäcks och där Sverige motvillig väljer att följa EU-linjen. Som ett 
resultat av de betydande förändringar som skett på nationell nivå utvecklas 
ett behov av att politiskt arbeta mer proaktivt och placera alkohol högt på 
den internationella agendan. 

Som nämndes inledningsvis så är Sverige inte bara en medlemsstat 
som påverkas av EU-beslut utan är som medlem en del i processen och 
utvecklandet av ny politik på EU-nivå. Sverige har därför försökt påverka 
utvecklingen och öka förståelsen för en restriktiv alkoholpolitik. Svenska 
politiker och tjänstemän, men även svenska intresseorganisationer, har 
aktivt jobbat för en perspektivförskjutning vad gäller alkohol bland olika 
aktörer och institutioner inom EU till exempel genom att initiera och 
tillsammans med Norge och Finland genomföra jämförande forskningsstu-
dier, bland annat det så kallade ECAS projektet (European Comparative 
Alcohol Study). Projektet var ett initiativ från svenska socialdepartemen-
tet och presenterades som en komparativ studie som skulle kunna fungerar 
som en bas för fortsatta diskussioner kring gemensamma insatser inom 
europeisk alkoholpolitik. De uttryckta politiska syftena med studien var 
att skydda den nationella politiken, att utbilda medlemsstater som inte var 
lika kunniga på området, samt att få till en mer folkhälsoinriktad alkohol-
politik på EU-nivå. ECAS har möjliggjort europeiska jämförelser vad gäller 
konsumtionsnivåer, skador och politik och därmed bidragit med en ökad 
förståelse för alkohol som en folkhälsofråga, men har framför allt använts 
av forskarvärlden som en bas för fortsatta studier på området (Cisneros 
Örnberg 2008).

Sverige har även aktivt fört upp alkohol som en folkhälsofråga under 
båda sina EU-ordförandeskap 2001 och 2009. Ordförandelandet har som 
uppgift att leda ministerrådet och ska fungera som motor i EU:s lagstif-
tande och politiska arbete. Det är också ordförandelandet som leder Eu-
ropeiska rådets möten, EU:s toppmöten, då medlemsländernas stats- och 
regeringschefer träffas. EU:s medlemsländer turas om att vara ordförande i 
ministerrådet och växlar halvårsvis. Även om ordförandeskapet till en stor 
del styrs av en förbestämd agenda så visar forskning att medlemsländerna 
av praxis tar upp frågor av nationellt intresse under denna period (Tallberg 
2003). Det var under det svenska ordförandeskapet 2001 som Rådsre-
kommendationen om ungas drickande och beslutet om att genomföra en 
gemensam alkoholstrategi fattades. Sverige har därefter även bistått med 
aktiv påtryckning samt ekonomiskt stöd och personal i utformandet av 
strategin.
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Inför Sveriges ordförandeskap i EU 2009 hade regeringen även då tyd-
ligt uppsatta mål kring alkoholpolitiken. Prioriterade frågor var priserna 
på alkohol, gränshandel, samt äldres och ungas drickande. Samtliga frågor 
finns nu med i skrivningarna i de Rådsslutsatser kring alkohol och hälsa 
som antogs av EU:s hälsoministrar under ordförandeskapet. I slutsatserna 
uppmanas kommissionen att stödja EU:s medlemsländers arbete med att 
minska alkoholskador. Fokus ligger bland annat på att skydda ungdomar, 
barn och ofödda barn. Bland annat slås det fast att prisinstrumentet är 
effektivt och att alkoholreklam påverkar ungas attityder och konsumtion 
och bör regleras. Man konstaterar även att flera länder har gränshandels-
problem med alkohol och att priset påverkar totalkonsumtionen och att 
alkohol överlag blivit billigare i de flesta EU-länder under de senaste åren. 
Kommissionen uppmanas också att överlämna en slutrapport år 2012 om 
genomförandet av strategin och att redan nu förbereda en ny strategi som 
kan ta vid när perioden för den nuvarande går ut (Council Conclusions 
2009).

Avslutning

EU är en viktig arena för nationell politik idag och sedan Sverige gick 
med i EU har den svenska politiken till stor del handlat om anpassning 
till EU:s krav på en öppen inre marknad. Samtidigt som alkohol i många 
avseenden ses och hanteras som en helt vanlig handelsvara, kan perioden 
efter Sveriges medlemskap ses som en politisk vändpunkt när det gäller 
alkoholpolitik på EU-nivå. Med hjälp av mjuka styrformer har beslut fat-
tats vilka har lett till förändringar i syn och strategier, och som i framtiden 
även kan leda till lagstiftande åtgärder. Svenska initiativ på alkoholområdet 
har på ett framgångsrikt sätt fått upp alkohol som en folkhälsofråga på 
EU:s agenda. Svenska myndigheter har påverkat EU genom att erbjuda 
påtryckningar och ekonomisk stöd för att försäkra sig om att alkohol som 
en folkhälsofråga har blivit, och fortsätter att vara, en prioriterad fråga. Ini-
tiativ som forskningsprojektet ECAS och aktivt arbete med alkoholfrågor 
under de svenska ordförandeskapen är exempel på framgångsrika sätt att 
få en ökad förståelse för det nordiska sättet att se på och politiskt hantera 
alkoholfrågor. Detta pekar på vikten av medlemsstater som initiativtagare, 
de ökade möjligheterna för ett folkhälsofokus på EU-nivån och på möjlig-
heterna att påverka i frågor som anses vara av stor vikt för nationalstaten. 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att förändringsprocesser tar tid och 
kräver engagemang och stöd av andra medlemsländer. Den perspektiv-
förskjutning och i viss mån även institutionalisering vi ser på EU-nivå när 
det gäller alkoholfrågor är inte enbart ett utslag av svenskt arbete utan 
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grundar sig i ett växande europeiskt intresse för alkohol som en hälsofråga, 
vilket gjorts möjlig genom en utökad EU-kompetens på området, ett ökat 
samarbete mellan medlemsstaterna och en harmoniseringstrend vad gäller 
konsumtionsnivåer, policyutveckling och syn på alkohol. 

När det gäller de förändringsprocesser Sverige gått igenom sedan inträ-
det i EU så står det klart att Sverige initialt gick in i medlemskapet med 
förhoppningen att den svenska alkoholpolitiken kunde bevaras. Sverige 
har istället till en betydande del harmoniserats med övriga EU-länder när 
det gäller politik och konsumtionsnivåer. Detta visar att de ekonomiska 
motiven och konflikten mellan EU:s inre marknad och traditionell svensk 
välfärds- och folkhälsopolitik blev större än vad många förväntat. Det 
står också klart att den negativa integrationen hittills varit större än den 
positiva. Svensk alkoholpolitik idag är mer fokuserad på preventivt arbete 
på lokal nivå, konsumtion i olika grupper som barn, unga vuxna och gra-
vida snarare än att hålla nere konsumtionsnivåerna i den allmänna befolk-
ningen, vilket tidigare låg i politikens fokus. Politiskt talar man fortfarande 
om att alkohol skapar sociala och hälsoproblem, men möjligheterna och 
den politiska viljan att använda restriktiva åtgärder har minskat avsevärt. 
Dessa föränd ringar baserar sig både på internationellt tryck och på per-
spektivförändringar i politiken i allmänhet, där en långsam förändring från 
ett kollektivis tiskt solidaritetsperspektiv till ett mera individualistiskt livs-
stilsperspektiv kan urskiljas. Samtidigt verkar det som om svenska politiker 
och tjänstemän har anammat en mer pragmatisk syn på alkoholpolitik över 
tid samt fått en ökad förståelse för hur EU-systemet fungerar och de ramar 
det är möjligt att arbeta inom.

Anslutningen till den europeiska marknaden har bidragit till ökade möj-
ligheter för nationella aktörer att ifrågasätta den rådande alkoholpolitiska 
strukturen i landet. Det ökade trycket, både från nationellt och interna-
tionellt håll, på nationell anpassning till EU har dessutom gjort konflikten 
mellan olika perspektiv mer tydlig och vi ser en klar juridifiering av tidigare 
nationella politiska frågor. Det har dock visat sig att EU-domstolen är be-
redd att prioritera hälsa framför handel under förutsättning att vissa förut-
sättningar är uppfyllda (t.ex. proportionalitetsprincipen). Den i allmänhet 
negativa tolkningen av EU-lagstiftningens påverkan på alkoholpolitik ska 
därför tas med en nypa salt. 

Det är också viktigt att ha i åtanke att den svenska alkoholpolitiken 
med största sannolikhet skulle ha förändrats vare sig om vi gått med i EU 
eller inte, dock kanske inte lika mycket och inte lika snabbt. Möjligheterna 
och den politiska viljan att fokusera på restriktiva åtgärder när det gäller 
alkohol har minskat i Sverige, vilket beror på både internationella på-
tryckningar och perspektivförändringar inom landet. I vilken utsträckning 
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EU-politiken har möjlighet att påverka beror därmed på om det redan 
pågår en förändringsprocess inom landet ifråga eller inte. De regler som 
bestäms inom EU kan på så sätt stärka och accelerera en redan pågående 
nationell process och ge politiker stöd för förändringsförslag och reformer 
(Mörth 2003). 

Samtidigt fattas inte politiska beslut i ett vakuum utan är beroende 
av folkligt stöd för den politik som först. Ett nationellt allmänt stöd för 
restriktiva alkoholpolitiska åtgärder är därför en viktig del av utvecklingen. 
Den svenska folkopinionen var relativt kritiskt inställd till en restriktiv 
alkoholpolitik under mitten av 1990-talet, något som senare har svängt 
tillbaka. Stödet för politiska insatser som till exempel detaljhandelsmo-
nopolet har visat sig förutsätta en hög servicenivå med bra öppettider och 
brett sortiment. Den svenska alkoholpolitikens framtid ligger därmed sna-
rare i händerna på den svenska folkopinionen än på EU:s institutioner. 
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Motboken – en alkoholhistorisk parentes?

Hanna Enefalk

Under första halvan av 1900-talet etablerades i Sverige ett alldeles 
eget system för att hantera försäljningen av starksprit. För att som 
medborgare över huvud taget få köpa alkoholhaltiga drycker måste 
man ansöka om att få ett särskilt dokument: motboken, ett litet 
häfte där varje spritinköp registrerades.

Redan under 1800-talet hade stadsfullmäktige i många städer 
tagit över den lokala handeln med starksprit. Dels för att få bättre 
kontroll över alkoholskadorna, men mest av allt för att överskottet 
från den lönsamma sprithandeln skulle gå till det allmänna istäl-
let för att hamna i privata fickor. År 1905 beslutades att sådana 
kommunala bolag skulle få ensamrätt på spritförsäljning överallt i 
Sverige. Men det såg förstås illa ut när sprit som köpts i det allmän-
nas butiker orsakade fylleri. Ivar Bratt, tidens främste alkoholpoli-
tiska opinionsbildare, föreslog därför att bolagen skulle registrera 
hur mycket varje kund köpte. På så sätt kunde man kontrollera att 
ingen köpte ”för mycket”. Och så blev det.

Den första motboken utfärdades i Göteborg 1912. Till en bör-
jan fick kunderna köpa så mycket sprit de ville, ända tills bolaget 
ansåg att kunden var att betrakta som missbrukare och tvärt drog 
in motboken. Men år 1917 beslutade riksdagen att det var bättre 
att i förväg fastställa en maxgräns för kunden. Samtidigt bestämde 
man att systembolagen skulle få ensamrätt även på försäljningen av 
öl och vin.

Den som ville köpa alkohol fick alltså ansöka – skriftligt och med 
uppgivande av adress, yrke och andra personuppgifter – om att få 
en motbok från sitt lokala systembolag. Bolaget beslutade sedan om 
personen i fråga skulle ha någon sprit, och i så fall hur mycket. Kun-
den man ville ha var den skötsamme mannen med goda inkomster. 
Kvinnor och ungdomar skulle inte dricka, ansåg man, och inte den 
som var fattig eller bostadslös heller. Ensamstående kvinnor kunde 
till nöds få en liten tilldelning, men gifte hon sig blev hon av med 
motboken.

Det krävdes enorma mängder byråkrati för att upprätthålla den 
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detaljstyrning som motbokssystemet innebar, och reglerna var dess-
utom klart diskriminerande gentemot kvinnor och arbetare. Ändå 
avskaffades motboken inte förrän 1955. Man var rädd för vad som 
skulle hända om brännvinet plötsligt släpptes fritt.

Motbokens avskaffande markerade början på en ny alkoholpoli-
tisk era, där kontrollen alltmer riktades mot riskskapande faktorer 
i omgivningen, istället för att fokusera på den enskilde individen 
och dennes eventuellt avvikande beteende. Men samtidigt flyttades 
ansvaret för alkoholhanteringen i allt större utsträckning från stat 
och myndigheter till individen själv.

Läs mer i: Staten, supen och systemet, Lennart Johansson 2010, Sys-
temets långa arm, Inger Knobblock 1995, och Den svenska supen, 
red. Kettil Bruun & Per Frånberg 1985.
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Uteblivna förändringar i svenskarnas 
alkoholvanor – andra förklaringar  
än pris och tillgänglighet1

Nina-Katri Gustafsson

Baserat på tidigare forskning förväntas alkoholkonsumtion och alkoholrela-
terade problem att stiga när priset på alkohol minskar och tillgängligheten 
ökar. Detta var också farhågan när Sverige i samband med EU-medlemska-
pet genomförde flera förändringar som i praktiken innebar fri införsel av 
alkohol. När Danmark senare sänkte spritskatten innebar detta ytterligare 
prissänkningar på den alkohol som köptes utomlands. Forskare, politiker och 
andra samhällsaktörer befarade att alkoholkonsumtionen, och därmed även 
problemen kopplade till denna, skulle öka, men bilden blev inte så entydig 
som många trott. Resultaten som presenteras i detta kapitel reser snarare 
frågan om det är pris och tillgänglighet som starkast styr hur mycket alkohol 
svenskarna dricker. Resultaten pekar på att andra faktorer, bortom politiska 
styrinstrument, förmodligen har större inverkan på alkoholkonsumtionen 
och problemen än vad tidigare forskning gjort gällande och således behöver 
gamla synsätt nyanseras. 

Inledning

En av de största förändringarna av alkoholpolitiken som genomfördes när 
Sverige blev medlem i Europeiska Unionen (EU) 1995 var att undanta-
gen från EU:s restriktioner (införselkvoter) för privatimporterad alkohol 
avskaffades i fem steg (tabell 1). När det sista steget genomförts 2004 
motsvarade de tillåtna mängderna EU:s indikativa nivåer (vägledande för 
vilken mängd alkohol som kan räknas som privat bruk), vilka låg i linje 
med EU:s huvudprincip om fri ekonomisk rörlighet. I praktiken innebar 
det att privatpersoner kunde föra in obegränsade mängder med alkohol 
vid varje restillfälle så länge de kunde visa att det var avsett för ”eget 
bruk”. Naturligt nog höjdes flera oroliga röster om vilka konsekvenser 
detta skulle få för de svenska alkoholvanorna och om Sverige skulle 
kunna upprätthålla den restriktiva alkoholpolitik som vi i likhet med 
flera andra nordiska länder bedrivit.

1. Kapitlet bygger vidare på min doktorsavhandling Bridging the world: Alcohol 
policy in transition and diverging alcohol patterns in Sweden från 2010.
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Till skillnad från övriga europeiska länders alkoholpolitik har den 
nordiska (Danmark undantagen) inte bara begränsat alkoholkonsum-
tionen bland problematiska konsumenter, utan också försökt hålla den 
totala konsumtionen av alkohol på en låg nivå (se Svenssons & Enefalks 
introduktion till totalkonsumtionsmodellen, s. 63–70). De dominerande 
kontrollinstrumenten har bland annat varit att begränsa den fysiska till-
gängligheten samt att hålla höga priser på alkohol (Babor m.fl. 2003). 
Där har alkoholmonopolen, bland annat Systembolaget, spelat en central 
roll. Som diskuteras i kapitlet av Cisneros Örnberg (s. 71–87) i denna bok 
innebar dock EU-medlemskapet 1995 att dessa instrument försvagades. 
Kontrollinstrumenten tappar sin kraft när privatpersoner samtidigt kan 
införskaffa i stort sett obegränsade mängder alkohol från närliggande 
länder med lägre alkoholpriser. 

Tabell 1. Alkoholpolitiska förändringar sedan EU-medlemskapet: utökade 
tillåtna kvoter för privatimporterad alkohol angivet i antal liter per dryck 
samt en dansk skattesänkning på sprit.

sprit & starkvin & bordsvin & starköl

1 januari 1995- 1 sprit eller starkvin  5  15

1 juli 2000-  1  3 20  24

1 januari 2001-  1  6 26  32

1 januari 2002-  2  6 26  32

1 januari 2003-  5  6 52  64

1oktober 2003 Dansk skattesänkning på sprit (45 %)

1 januari 2004-  
(Indikativa EU-nivåer 
för privatimport)

10 20 90 110

Källor: Commissions of the Board 2000/44/EG, Finansdepartementet 
och svenska tullens hemsida (www.tullverket.se).

Under 2003–2004 genomfördes även liknande förändringar av de tillåt-
na mängderna för privatinförsel i grannländerna Danmark och Finland. 
Dessutom sänkte Danmark sin spritskatt med 45 procent i oktober 2003 
och Finland sin alkoholskatt med i genomsnitt 33 procent (44 procent 
på sprit) i mars 2004. För personer boende i de södra delarna av Sverige 
innebar det att priset på alkohol sänktes och att tillgängligheten av billig 
alkohol ökade, vilket även förväntades öka efterfrågan (Smith 1977) på 
privatinförd alkohol. Sydsvenskar införskaffade redan vid den här tiden 
en ansenlig andel av alkoholen de drack från utlandet och förändringarna 
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innebar därför inga större förändringar i anskaffningssätt. Störst mängder 
köpte de från Danmark och Tyskland.

Det är rimligt att anta att det finns vissa begränsningar i hur stor effekt 
denna typ av förändringar kan få, eftersom förutsättningen för att kunna 
ta del av de lägre priserna var en resa till ett annat land. Trots detta antog 
flertalet bedömare att den totala alkoholkonsumtionen skulle öka, som 
ett resultat av en större lagerhållning i hemmen. Antagandet baserades 
bland annat på tidigare analyser av privatinförseln strax efter EU-inträdet 
1995 vilka visade att införseln i de södra delarna av Sverige ökade i 
och med generösare införselkvoter (Norström 2000a, b, Trolldal 2000). 
Därtill hade den totala konsumtionen av alkohol stigit stadigt mellan 
åren 1996–2004 (Kühlhorn m.fl. 2000, Leifman m.fl. 2000, Leifman & 
Gustafsson 2003, Ramstedt m.fl. 2010). I enlighet med den så kallade 
totalkonsumtionsmodellen förväntades den högre alkoholkonsumtionen 
resultera i fler alkoholrelaterade problem. Då högkonsumenter och män 
generellt dricker mer än andra grupper, och därför ekonomiskt skulle 
tjäna mer på dessa förändringar, antogs det vidare att ökningen skulle 
vara större inom dessa grupper. Eftersom de norra delarna av Sverige 
geografiskt låg längre bort från Danmark och personer boende där inte 
heller hade en lika stark tradition av att köpa stora mängder alkohol 
utomlands, antogs det att dessa delar skulle vara relativt opåverkade av 
förändringarna.

Med utgångspunkt från de centrala delarna i avhandlingen ”Bridging 
the world: Alcohol policy in transition and diverging alcohol patterns in 
Sweden” (Gustafsson 2010a) diskuterar jag i detta kapitel vilken effekt 
de nämnda alkoholpolitiska förändringarna hade på svenskarnas alkohol-
vanor, huvudsakligen med fokus på de södra delarna av Sverige. Resul-
taten diskuteras i viss mån även i relation till liknande alkoholpolitiska 
förändringar i Danmark och Finland.

Ökad privatinförsel i södra Sverige

För att undersöka den kombinerade effekten av utökade införselkvoter 
i Sverige och sänkt spritskatt i Danmark undersökte vi i ett första steg 
vad som hade hänt med privatinförseln (Ramstedt & Gustafsson 2009). 
Information om detta samlade vi in genom månatliga telefonintervjuer 
med ca 1500 personer i åldern 16–80 år under åren 2001–2004. De in-
tervjuade fick besvara frågor om hur mycket alkohol (uppdelat på sprit, 
vin och öl) de hade tagit med sig hem vid sin senaste utlandsresa under 
de senaste 30 dagarna. Detta studerades uppdelat på tre geografiska 
regioner: södra, mellersta och norra delarna av Sverige, då vi jämförde 
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importerade mängder kvartalsvis och årligen med motsvarande period 
föregående år. 

Liknande analyser genomförde vi även av försäljningsdata från Sys-
tembolaget. Vår avsikt var att få en uppfattning om resandeinförseln 
enbart hade ersatt delar av den registrerade försäljningen, det vill säga 
den mängd alkohol som säljs och beskattas i Sverige, eller om den hade 
bidragit till att öka den totala alkoholkonsumtionen. Resultaten från 
dessa analyser relaterade vi till de tre kvotförändringarna för privatinför-
sel som ägde rum i januari under åren 2002, 2003 och 2004 (se tabell 
1). Den första kvotförändringen innebar inga större förändringar av hur 
mycket alkohol som fördes in. Endast den privata införseln av vin tycktes 
ha ökat, framför allt i de södra regionerna. Under samma period ökade 
Systembolagets försäljning av såväl vin som öl, således ökade inköpen 
av vin enligt de två vanligaste sätten att anskaffa alkohol. I samband 
med ännu större förändringar av privatinförselkvoterna 2003 ökade även 
införseln av sprit och öl i de södra och mellersta delarna av Sverige. För 
spritdrycker släpade utvecklingen efter och ökade främst under senare 
delen av året 2003 efter det att Danmark sänkt skatten på sprit. Under 
samma period minskade dock försäljningen av sprit på Systembolaget. 
Därmed ersattes i viss utsträckning inköpen av sprit från Systembolaget 
med sprit från andra länder, vilket inte skedde för inköpen av öl och vin 
där inköpen på Systembolaget snarare ökade. 

När sedan införselkvoterna i realiteten avskaffades 2004 ökade pri-
vatinförseln av samtliga drycker för svenskarna, framför allt för de bo-
ende i de södra landsdelarna. Spritinförseln ökade dock även i de norra 
delarna, vilket var förvånande. Mest ökade införseln i söder under början 
av året, direkt efter förändringen, vilket enligt vår mening kan vara orsa-
ken till varför mindre alkohol såldes i Systembolagets butiker. Införseln 
ökade således i takt med förändringarna av införselkvoterna och spritin-
förseln ökade främst efter det att Danmark också sänkt skatten på sprit. 
Därtill hade förändringarna störst effekt på alkoholinförseln i de södra 
delarna av Sverige som geografiskt låg närmare Europa och i synnerhet 
Danmark.

Utebliven ökning av alkoholkonsumtionen  
i de södra delarna

Vidare studerade vi vad som hände med totalkonsumtionen (Gustafs-
son 2010b). Eftersom incitamenten för att det skulle ske en höjning av 
konsumtionsnivåerna (möjligen även bland dem som inte själva hade 
rest) var som störst i de södra delarna och siffrorna för privatinförseln 
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också hade gått i den riktningen, lade dessa analyser större fokus på 
utvecklingen i södra Sverige. Norra delarna av Sverige, antog vi, skulle 
förbli opåverkade av förändringarna och användes därför som ett kon-
trollområde, det vill säga ett jämförelseområde och indikator på hur 
konsumtionen skulle ha utvecklats om det inte skett några förändringar 
i fysisk tillgänglighet och pris. En invändning man skulle kunna ha mot 
norra Sverige som kontrollområde är att alkoholkonsumtionen initialt 
var lägre än den i södra Sverige. Man skulle också kunna ifrågasätta om 
dryckesvanorna var de samma i de två regionerna. 

Det material som vi använde här var självskattade uppgifter från tele-
fonintervjuer med ca 1500 personer i åldersgruppen 16–80 år per kvartal 
och region (norr respektive söder). Intervjuerna gjordes under tredje 
kvartalet (juli-september) respektive år under perioden 2003–2006. 
Data från 2003 motsvarade perioden före den danska skattesänkningen 
av sprit och avskaffandet av de svenska införselbegränsningarna, och de 
efterföljande mätningarna motsvarade perioden efter dessa förändringar. 
Vi ställde dryckesspecifika frågor (sprit, vin, öl) om alkoholkonsumtio-
nen under de senaste 30 dagarna (hur mycket? [kvantitet] och hur ofta? 
[frekvens]). Svaren räknade vi sedan om till en total mängd konsumerad 
alkohol mätt i liter ren (100 %) alkohol. 

Någon ökning av alkoholkonsumtionen skedde dock inte bland perso-
ner boende i de södra delarna av Sverige mellan 2003 och 2006, trots den 
ökning av privatinförseln som redan noterats för dessa delar. Inte heller 
när vi studerade olika grupper i befolkningen fann vi att konsumtionen 
hade förändrats, annat än i tillfälliga nedgångar. Undantaget var i grup-
pen höginkomsttagande män där vi noterade en minskad alkoholkon-
sumtion. Konsumtionen av sprit ökade inte mer än för andra drycker i 
de södra delarna av Sverige trots att skattesänkningen i Danmark gällde 
just denna dryck. Något förvånande var däremot att alkoholkonsum-
tionen i de norra delarna av landet inte var lika opåverkad som vi hade 
förväntat. Där kunde såväl en total konsumtionsökning noteras som en 
ökning inom vissa grupper (män 30–49 år, manliga medelinkomsttagare, 
högkonsumenter 16–49 år).

Alkoholrelaterade självrapporterade problem  
följde alkoholkonsumtionen 

Samma material som för analyserna av alkoholkonsumtion användes till 
att studera alkoholrelaterade självrapporterade problem (Gustafsson 
2010c). Vanligtvis följer de alkoholrelaterade problemen konsumtions-
nivåerna, och när de inte gör det tenderar problemen snarare att släpa 
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efter tidsmässigt. Några nordiska studier har dock visat att förändringen 
för de alkoholrelaterade problemen undantagsvis kan vara större än för 
alkoholkonsumtionsnivåerna. För att studera de alkoholrelaterade pro-
blemen genomfördes liknande analyser som för alkoholkonsumtionen, 
men här gjordes en tydligare koppling till en före- och eftermätning, 
det vill säga 2004–2006 analyserades gemensamt och jämfördes mot 
2003. Även här gjordes jämförelser såväl inom som mellan regioner. Med 
utgångspunkt från sexton separata problemfrågor som orsakats av eller 
skett i samband med alkoholkonsumtion, och som refererade till de se-
naste 12 månaderna, konstruerades två index. Dessa index skiljde sig åt i 
det att den ena gruppen av frågor i större utsträckning fångade upp sub-
jektiva bedömningar, sådant som intervjupersonen själv upplevde som 
problem, medan frågorna i det andra indexet i större grad riktade in sig 
mot externa bedömningar vilka kunde bekräftas av någon utomstående 
(se Appendix för fullständig lista över separata frågor). 

De alkoholrelaterade problemen utvecklade sig i stora drag i linje 
med alkoholkonsumtionen, men sambanden mellan de alkoholpolitiska 
förändringarna och problemen var svagare. Trenden visade på en nedgång 
i södra Sverige och en uppgång i norra Sverige efter de två alkoholpoli-
tiska förändringarna. Vissa skillnader fanns dock mellan de två indexen, 
eftersom förekomsten av olika typer av problem skiljde sig åt mellan 
olika grupper i befolkningen. Mellan norr och söder var det främst bland 
de yngre männen och bland män i den lägsta inkomstkategorin (dessa 
kategorier kan sammanfalla) som utvecklingen gick i motsatt riktning, 
då en minskning skedde i söder medan en ökning skedde i norr, främst 
av de externt verifierbara problemen. Det kan därför konstateras att vare 
sig analyserna av de självrapporterade uppgifterna om alkoholkonsum-
tionen eller de alkoholrelaterade problemen tydde på att de alkoholpo-
litiska förändringarna som studerades hade haft den effekt som initialt 
förväntades.

Viss uppgång i alkoholrelaterade problem i registerdata

En brist med självrapporterade uppgifter om alkohol eller alkoholrela-
terade problem är att bortfallet bland högkonsumenter tenderar att vara 
större än bland andra grupper. Ett sätt att hantera detta är att även stu-
dera registerdata, som har fördelen att de även får med högkonsumenter 
och därför kompletterar de självskattade uppgifterna. Således studerade 
vi även sjukvårdsdata och polisrapporterad brottslighet (Gustafsson & 
Ramstedt 2010), insamlat för varje månad under tidsperioden januari 
2000–december 2007, i så kallade tidsserier för att kunna följa utveck-
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lingen över en längre tid (ARIMA-modeller). De mått vi använde var 
antalet vårdade fall av alkoholförgiftningar samt polisrapporterade fall av 
rattonykterhet och våldsbrott (samtliga, inte nödvändigtvis relaterade till 
alkoholkonsumtion). Dessa olika typer av problem har tidigare visat sig 
samvariera med såväl Systembolagets försäljning som privatinförseln och 
är så kallade akuta skador som uppträder relativt omgående, det vill säga 
de släpar inte efter i utvecklingen i någon större utsträckning. Analysens 
fokus låg på samma frågeställning som tidigare, nämligen hur mängden 
problem förändrats i relation till den svenska kvotförändringen 2004 och 
den danska skattesänkningen 2003. 

Det visade sig att förändringen av privatinförselkvoterna 2004 hade 
haft en inverkan på antalet fall alkoholförgiftningar som under perioden 
steg mer i södra Sverige än i de norra delarna. Främst hade ökningen 
skett bland personer i åldersgruppen 50–69 år, vilket, då det gäller al-
koholförgiftningar, brukar innebära personer med långvarig hög alko-
holkonsumtion, det vill säga just den grupp som är underrepresenterad 
i enkätstudier. Däremot tycktes inte den danska skattesänkningen ha 
påverkat alkoholförgiftningarna i lika stor utsträckning. Det går dock inte 
att utesluta att skattesänkningen ändå hade en effekt, eftersom de två 
alkoholpolitiska förändringarna var starkt korrelerade med varandra och 
dessutom låg så pass nära varandra i tid. Någon ökning av antalet fall av 
rattonykterhet och anmälda våldsbrott kunde däremot inte noteras, vare 
sig i samband med de avskaffade privatinförselkvoterna eller i samband 
med den danska skattesänkningen. Dessa typer av problem skiljer sig 
också från alkoholförgiftningarna i det att de är vanligare bland andra 
typer av befolkningsgrupper (se diskussionen nedan).

Diskussion

Som förväntat innebar de utökade införselkvoterna också en ökad pri-
vatinförsel, framförallt i de södra delarna av landet. Däremot blev ök-
ningen inte lika stor som flera hade förväntat och den skedde under en 
begränsad tid. Detta har diskuterats i termer av ”nyhetens behag”, eller 
i ekonomiska termer som en kortsiktig priselasticitet, det vill säga de 
som importerade tog in mer alkohol men gjorde detta som en isolerad 
händelse och den nya ”vanan” gick snabbt över. 

Inte heller påverkade förändringarna den totala konsumtionen eller de 
alkoholrelaterade problemen i den grad som befarats av politiker, fors-
kare och intresseorganisationer. Med utgångspunkt från de studier som 
diskuterats i detta kapitel går det att ifrågasätta om pris och tillgänglighet 
påverkar alkoholkonsumtionen i lika hög grad som ofta hävdats inom 
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svensk alkoholpolitik. Bland annat föreslår Room med flera i en kom-
mande artikel att prissänkningar på alkohol kanske inte längre spelar en 
lika stor roll i kontrollen av alkoholkonsumtionsnivåer. Åtminstone inte 
i de relativt välbärgade länder, med goda ekonomiska tillgångar, där alko-
holkonsumtionen redan möter efterfrågan. Den uteblivna konsumtions-
ökningen i södra Sverige liksom den i Danmark, där alkoholkonsumtio-
nen och de alkoholrelaterade problemen inte heller steg trots lägre priser 
och ökad tillgänglighet, har diskuterats i termer av mättnadseffekter (sa-
turation). I Danmarks fall, där det utöver förändringar av införselkvoter 
även skedde en skattesänkning, är resonemanget rimligt att föra. Det går 
heller inte att utesluta att detta även gäller för Sverige. En omständighet 
som motsäger en sådan tolkning för Sveriges del är dock att den totala 
alkoholkonsumtionen steg kraftigt mellan 1996 och 2004, alltså under 
de första åren efter EU-inträdet då privatinförselkvoterna också höjdes. 
Även det faktum att privatinförseln av alkohol ökade i samband med de 
senare förändringarna som diskuterats här motsäger en sådan tolkning. 
Den svenska (och danska) alkoholkonsumtionen ligger dessutom be-
tydligt lägre än vad den gör i andra europeiska länder och den mättnad 
i konsumtion som kan antas föreligga är i så fall snarare kopplad till de 
nuvarande lokala omständigheterna. För södra Sveriges del innefattar 
detta att det under flera års tid redan hade skett en konsumtionsökning 
och att det fanns ekonomiska och praktiska begränsningar för hur långt 
den utvecklingen kunde fortsätta. Således kan inte tillgänglighet och 
prissättning avfärdas helt som kontrollinstrument för alkohol.

Man bör också komma ihåg de extra omkostnader som anskaffningen 
innebar. Eftersom prissänkningen skedde i ett annat land, inkluderade 
det faktiska priset även kostnader och besvär kopplade till själva utlands-
resan. Det kan ha haft betydelse för hur ofta sådana resor genomfördes 
och därmed även förklara varför man inte kunde se en fortsatt ökning av 
den totala alkoholkonsumtionen. Andra ekonomiska faktorer som förts 
fram som potentiella förklaringar var det stigande bensinpriset under 
2004 och förändringar av storleken på svenskarnas kapital. Under pe-
rioden åkte dock allt fler över Öresundsbron vilket snarare indikerar att 
bensinpriset inte spelade en större roll. Därtill ökade svenskarnas inkom-
ster på grund av allmän kursuppgång, varför inte heller detta kan förklara 
den begränsade ökningen av större inköp i samband med resor. Utöver 
resan kan praktiska faktorer som hur mycket alkohol en person orkar 
bära med sig vid en resa haft betydelse. De mängder som privatpersoner 
tilläts föra in i landet var de facto redan innan den sista kvotförändringen 
förhållandevis stora. Därmed kan inte de förändringar som skedde i pris 
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(skatt) och tillgänglighet (införselkvoter) helt och hållet likställas med 
förändringar inom landet. 

Tillgängligheten och priset på hemmaplan förändrades också under 
perioden. Systembolaget införde lördagsöppet 2001 och tre år senare, 
2004, sänktes ölpriset med 10 procent, men inte heller dessa förändringar 
tycktes ha haft någon betydelse för alkoholkonsumtionen i södra Sverige. 
Tvärtom minskade försäljningen på Systembolaget efter att dessa för-
ändringar genomförts. Det tycks alltså som om den tillfälliga ökningen 
av köp utomlands under en period ersatte inköpen på Systembolaget 
(substitution) i de södra delarna och således förtog en del av den ökade 
införselns effekter. Däremot verkar de ändrade öppettiderna på System-
bolaget och sänkningen av ölpriset ha drivit upp alkoholkonsumtionen i 
norr, där Systembolaget står för majoriteten av den anskaffade mängden 
alkohol. Det är också möjligt att den finska skattesänkningen påverkade 
alkoholkonsumtionen i de norra delarna mer än vad som antagits. 

Även om den enhetliga bilden visar att de förändrade privatinför-
selkvoterna och den danska skattesänkningen bara fick måttliga konse-
kvenser är det viktigt att poängtera att utvecklingen inte var den samma 
för alla befolkningsgrupper. Exempelvis ökade antalet vårdade fall för 
alkoholförgiftning, en ökning som var störst inom den äldre åldersgrup-
pen. Detta indikerar, vilket nämndes i resultatdelen, att en ökning skedde 
bland personer med långvarig hög alkoholkonsumtion. En rimlig slutsats 
är därför att alkoholpolitiken också bör ta hänsyn till särskilt utsatta 
grupper i befolkningen och att den övergripande politiken, där det är 
möjligt, bör kompletteras med riktade åtgärder. Högkonsumenter har 
också tidigare varit i fokus för sådana riktade insatser, exempelvis i form 
av motboken och de senare spärrlistorna från nykterhetsnämnden. En 
annan grupp alkoholpolitiken fokuserat på är yngre personer, men för 
dem noterades ingen ökning av den självrapporterade alkoholkonsumtio-
nen eller av de alkoholrelaterade självrapporterade problemen. Snarare 
visade resultaten på en minskning som var särskilt stor bland yngre män. 
Även den uteblivna ökningen i antalet polisrapporterade fall av ratt-
onykterhet och våld kan kopplas till de yngre männen. Att de inte har 
ökat sin alkoholkonsumtion skulle möjligen kunna ha att göra med det 
faktum att förändringarna inte skedde inom landet; en resa för att köpa 
alkohol utomlands kräver större ekonomiska marginaler.

Alternativ till alkoholpolitiska förklaringar

Trots de argument som lagts fram ovan till varför pris och tillgänglighet 
inte ska avfärdas som kontrollinstrument av alkohol, bör frågan om al-
ternativa förklaringar ställas. Att alkoholkonsumtionen inte fortsatte att 
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öka i samband med de senare förändringarna som studerades skulle även 
kunna förklaras av andra faktorer än pris och tillgänglighet. Den ökning 
av alkoholkonsumtionen som skedde efter det att Sverige gick med i EU 
innebar bland annat att alkoholkonsumtionen steg kraftigt från relativt 
låga nivåer i de södra delarna av Sverige utan att samma utveckling 
kunde noteras i de norra delarna. Uppgången i söder har förklarats med 
närheten till europeisk billig alkohol samt med att personer i dessa delar 
av Sverige har mer kontinentala dryckesvanor då man dricker även under 
veckan men oftare i samband med måltider, till skillnad från det mer 
traditionellt nordiska drickandet med berusningsdrickande på helgerna 
i norra Sverige. Den ökning som under senare år noterats även i norr har 
därför förklarats som en eftersläpning i ändrade alkoholvanor, då norra 
delarna av Sverige följer den utveckling som redan tidigare noterats i 
söder. Detta skulle i så fall vara i linje med tanken om kollektivitet inom 
dryckeskulturer (Skog 1985), vilken antar att dryckesvanor sprids genom 
att personer interagerar med varandra i sociala nätverk.

Sedan 2004 tycks dock konsumtionsökningen ha avstannat i de södra 
delarna av Sverige, och eventuellt pågår nu till och med en nedgående 
trend i dessa delar, vilket i sin tur är i linje med den sjunkande konsum-
tionen i flera sydeuropeiska länder. Sedan länge har man inom alkohol-
forskningen varit medveten om att det förekommer naturliga variationer 
i konsumtionsnivåer (long waves) som inte alltid kan kopplas till alko-
holpolitiska instrument som pris och tillgänglighet (Mäkelä m.fl. 1981). 
När sådana nedgående trender äger rum är det rimligt att anta att de 
startar i den region som har högst konsumtion, i det här fallet i de södra 
delarna av Sverige. 

Avslutande kommentar 

Sammanfattningsvis visar resultaten att alkoholkonsumtionen och de 
alkoholrelaterade självrapporterade problemen inte ökade lika mycket 
i de södra delarna av Sverige som befarats, trots att de alkoholpolitiska 
förändringarna i form av utökade kvoter för privatinförsel av alkohol och 
en dansk skattesänkning innebar en viss ökning av privatinförseln. De 
resultat som framför allt går i motsatt riktning mot vad som förväntats 
är kopplade till yngre män med hög alkoholkonsumtion där resultaten 
visar en minskning av alkoholkonsumtionen och de alkoholrelaterade 
självrapporterade problemen efter det att kvoterna för privatinförseln 
hade avskaffats och den danska spritskatten hade sänkts. Däremot in-
dikerar resultaten för de alkoholrelaterade problemen i registerdata att 
äldre högkonsumenter, som förväntat, påverkades av dessa alkoholpo-



100 Nina-Katri Gustafsson

litiska förändringar. Det finns också omständigheter, kopplade till såväl 
de studerade förändringarna som till tidigare stora förändringar i alko-
holkonsumtionsnivåerna i denna region, som innebär att pris och fysisk 
tillgänglighet inte kan avfärdas som kontrollinstrument för alkohol.

Ett förvånande resultat var ökningen av alkoholkonsumtionen och 
de alkoholrelaterade problemen i de norra delarna av Sverige. Dessa 
förändringar bör dock inte per automatik kopplas till de alkoholpolitiska 
förändringar som genomfördes, det vill säga till lägre pris och ökad till-
gänglighet. Inte heller det faktum att priset på öl sänktes och att System-
bolaget införde lördagsöppet, vilket tycks ha haft större inverkan på de 
norra delarna, kan förklara hela skillnaden. De två parallella utvecklingar 
som tycks existera i södra och norra Sverige och som går i motsatt rikt-
ning mot varandra, där konsumtionen i de södra delarna minskar men 
i de norra delarna ökar, kan också förklaras i termer av kollektiva för-
ändringar och naturliga variationer i konsumtionsnivåer. I samband med 
de tidigare förändringarna strax efter att Sverige gick med i EU ökade 
skillnaderna mellan de södra och norra delarna av Sverige; den utveck-
ling som nu kan noteras tyder snarare på konvergerande dryckesmönster, 
det vill säga där två potentiellt olika dryckeskulturer i Sverige avseende 
mängd och dryckeskontext återigen närmar sig varandra. Även om det 
inte går att hävda att alkoholpolitiska åtgärder helt förlorat sin betydelse 
kan det konstateras att också andra saker spelar roll för utvecklingen av 
alkoholvanorna. Den inverkan alkoholpolitiska förändringar får är till 
stor del beroende av kultur, social struktur och epok.
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Appendix

Tabell. Förteckning över separata problemfrågor uppdelade på index, samt-
liga frågor refererade till senaste 12 månaderna

Index 1: förlorad självkontroll/ beroendeproblematik

Har du känt att ditt drickande har en negativ inverkan på din ekonomi?

Har du inte kunnat sluta dricka efter det du börjat?

Har du låtit bli att göra saker och ting som du borde för att du drack?

Har du behövt en ”drink” på morgonen för att komma igång efter det att 
du har druckit mycket dagen innan?

Har du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund av ditt 
 drickande?

Har det varit omöjligt för dig att komma ihåg vad som hände kvällen 
innan på grund av att du druckit?

Har du ångrat något som du sagt eller gjort efter att du druckit?

Index 2: externt verifierbara problem

Har det hänt att du, i samband med ditt drickande, har hamnat i gräl, dvs. 
ett hett meningsutbyte utan slagsmål?

Har det hänt att du i samband med ditt drickande har hamnat i slagsmål?

Har det hänt att du åkt med i en bil som körts av någon som varit alkohol-
påverkad?

Har det hänt att du kört bil alkoholpåverkad?

Har du känt att ditt drickande hämmar ditt arbete eller studier?

Har du känt att ditt drickande skadar din familj eller äktenskap?

Har du känt att ditt drickande skadar dina vänskapsband eller ditt sociala 
liv?

Har en släkting, vän, läkare eller någon annan inom sjukvården oroat sig 
över ditt drickande eller antytt att du borde minska på det?

Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande?
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Kvinnor dricker för att de mår dåligt –  
män dricker för att de är män

Om könad diskurs i alkoholpolitiska propositioner  
och utredningar 1965–2011

Maria Abrahamson och Karin Heimdahl

Bilden av kvinnors och mäns alkoholvanor som målas fram i officiella do-
kument är fylld av föreställningar. Trots att män står för merparten av alko-
holkonsumtionen och svarar för merparten av alkoholskadorna ses kvinnans 
drickande som det problematiska. Det visar denna analys av svenska alko-
holpolitiska utredningarna och propositioner i Sverige från 1960-talet och 
fram till i dag. Den alkoholkonsumerande mannen beskrivs som en aktiv ak-
tör som använder alkohol för att förbättra sitt liv. Den alkoholkonsumerande 
kvinnan är inledningsvis en förminskad spegel av den alkoholkonsumerande 
mannen. Senare i tidsperioden är hon en problemfylld, osjälvständig person 
som använder alkohol för att undfly problem och för att stärka sin själv-
känsla. Dessa bilder fortplantar sig genom de olika dokumenten, befäster 
synen på kvinnors alkoholkonsumtion som problematisk och har fått tydliga 
effekter på allt från utformning av informationsinsatser till diskussioner om 
tvångsvård av gravida. 

Inledning

Hur kvinnor och män uppmuntras att dricka, tillåts eller hindras från att 
dricka avslöjar mycket om de sociala normer och värderingar som påver-
kar kvinnors och mäns handlingar, och därmed bidrar till den sociala kon-
struktionen av kön. Samhällen med tydligast uppdelade könsroller har 
de största skillnaderna mellan kvinnors och mäns konsumtionsmönster. 
Men även i Sverige och andra mer jämställda samhällen sätter normerna 
annorlunda och snävare gränser för vilket beteende som är accepterat 
för kvinnor. 

Under motbokstiden 1919−1955 betraktades kvinnor som drack al-
kohol som moraliskt förtappade (Bruun 1985). Det var först efter 1955 
som också kvinnor kom att erkännas som alkoholkonsumenter, om än 
avsevärt försiktigare sådana än männen. Kapitlets syfte är att granska 
de alkoholpolitiska utredningar och propositioner som varit vägledande 
för alkoholpolitiken efter motbokens avskaffande (se Enefalk: Motbo-
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ken – en alkoholhistorisk parentes? s. 88–89) och därigenom visa senare 
tids officiella bilder av kvinnor och män som dricker alkohol. Kapitlet 
diskuterar hur dessa bilder påverkar våra föreställningar om vad som är 
socialt accepterat för kvinnor och män. Avslutningsvis resonerar vi kring 
vilket genomslag dessa dokument fått på en praktisk nivå, till exempel 
vad gäller informationssatsningar eller utformningen av behandlingsin-
satser riktade till kvinnor respektive män.

Under efterkrigstiden har alkoholkonsumtionen ökat kontinuerligt för 
både kvinnor och män. Särskilt påtaglig var denna ökning från mitten av 
1990-talet. Under 1970-talet började kvinnors alkoholkonsumtionsnivå 
i viss mån närma sig männens nivåer. Sedan dess dricker män ungefär 
70 procent av den sammanlagda konsumtionen och kvinnor ungefär 30 
procent (Leifman 2003) och detta är förvånansvärt stabila skillnader. 
Kvinnors och mäns alkoholvanor skiljer sig också i hur alkoholen dricks 
och vilka skador och problem som relateras till drickande. De flesta ty-
per av problem är ungefär dubbelt så vanliga bland män utom problem 
med lag och ordning som är fyra gånger så vanliga bland män (Hradilova 
Selin 2004).

Detta pekar mot att preventionsinsatser och information om alko-
holens risker borde vara utformade så att de i första hand riktar sig till 
män och i andra hand till kvinnor. Kapitlet kommer att visa huruvida 
utredningarna och propositionerna resonerar i dessa banor eller om det 
är andra föreställningar om problemens karaktär som framträder. 

Diskursanalys – vår metod

Det teoretiska perspektiv som har varit vägledande för analysen är 
Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys. En viktig utgångspunkt för den 
kritiska diskursanalysen är att diskursen står i samspel med omgivande 
sociala strukturer. Diskursen formas av sociala strukturer samtidigt som 
den bidrar till att skapa den sociala omgivningen. Diskursen påverkar 
därigenom vår föreställning om oss själva, våra sociala relationer och 
hur vi får kunskap om världen. Det synsättet har varit särskilt fruktbart 
här eftersom vår strävan har varit att se hur de olika utredningarna har 
påverkat varandra, hur de påverkats av beslutsfattare, hur formuleringar 
förhandlats fram och i sin tur påverkat lagstiftaren och den praktiska til-
lämpningen, vars aktörer och professionella intressenter i sin tur påverkar 
opinioner och förnyade utredningar. Dessa processer är svårfångade och 
för att komma åt dessa har Faircloughs modell för diskursanalys varit 
högst användbar. Enligt Fairclough verkar diskursen inom tre olika ni-
våer. Den kan analyseras som text, som diskursiv praktik och som social 
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praktik. Det är detta tredimensionella diskursbegrepp vi haft för ögonen 
när vi har bearbetat materialet. 

Den första dimensionen, diskursen som text, analyseras främst genom 
att undersöka med vilken grad av säkerhet, övertygelse och instämmande 
ett uttalande görs. Till den första dimensionen, diskursen som text, hör 
också hur personer och händelser beskrivs, till exempel som agenter 
med avsikter eller som passiva mottagare och offer för andras agerande. 
Den andra dimensionen, den diskursiva praktiken, kommer in i analysen 
genom att vi undersöker vilken interdiskursivitet som förekommer, som 
hur en utrednings direktiv återverkar på texten och om flera, ibland 
motsägelsefulla diskurser återfinns parallellt. Den sociala praktiken slut-
ligen kan ses som politikens praktiska konsekvenser genom att diskursen 
sätter ramar för de åtgärder som föreslås, till exempel för vilken typ av 
informationssatsningar som görs och vilka konsekvenserna är i form av 
preventiva, kontrollerande och behandlande insatser. Denna dimension 
diskuterar vi genom att avslutningsvis koppla den till hur politiken bidrar 
till att återskapa maktrelationer mellan män och kvinnor och därmed till 
de omgivande strukturer som påverkar och påverkas av diskursen.

Dokumenten som analyseras har vi valt för att visa den vid tiden rå-
dande officiella alkoholpolitiska viljeinriktningen. De två utredningarna 
från 1974 och 1994 (se faktaruta) är de mest omfattande och över-
gripande sedan motbokens avskaffande. Efter dessa två har inga alko-
holpolitiska utredningar med samma ambitionsnivå tillsatts. Den sista 
utredningen från 2011 är snarast vårdpolitisk men behandlar många 
frågor som är betydelsefulla för vår granskning och även förekommer 
i de övriga. Dessutom har dokumenten använts i olika skeden av den 
parlamentariska beslutsprocessen och är därför av olika karaktär och 
omfång. Det gemensamma är att de är uttryck för en officiell diskurs om 
alkoholproblem som påverkar den sociala praktik som omger alkoholen. 
Nedan presenterar vi de åtta texterna i kronologisk ordning.

De texter som analyseras är: Alkoholpolitiska utredningens betänkande 
(SOU 1974: 90-93), de två förslagen från Samordningsorganet för alkohol-
frågor (SAMO) (DsS 1980:10 och DsS 1981:25), Alkoholpolitiska kom-
missionens betänkande (SOU 1994: 24-29), Nationell handlingsplan för att 
förebygga alkoholskador (Prop. 2000/01:20), Nationella alkohol- och narko-
tikahandlingsplaner (Prop. 2005/06:30), En förnyad folkhälsopolitik (Prop. 
2007/08:110), En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (Prop. 2010/11:47) samt Bättre insatser vid missbruk och 
beroende. Individen, kunskapen och ansvaret. Missbruksutredningens förslag 
(SOU 2011:35). 
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APU: avdramatisering av mäns och kvinnors 
alkoholkonsumtion

Den alkoholpolitiska utredningen (APU) tillsattes 1965. Dess främsta 
uppgift var att granska effekterna av motbokens avskaffande. I direkti-
ven ingick att granska prispolitikens samband med alkoholkonsumtionen 
och att kartlägga olika gruppers alkoholvanor, särskilt ungdomars och 
kvinnors (SOU 1974:90, s. 3–13). Direktiven anger att en återgång till 
det tidigare restriktionssystemet är utesluten. Det, liksom utredningens 
namn avspeglar skiftet i synsätt, från nykterhetspolitik till alkoholpolitik 
(SOU 1974:90, s. 14). Det görs skillnad mellan nykterhetspolitik och 
alkoholpolitik, där den först nämnda ges den vidare innebörden av att 
också ägna sig åt vårdfrågor, vilket APU inte gör. Politikens mål är inte 
längre att en så stor andel som möjligt av befolkningen ska vara absolutis-
ter för att därigenom hålla nere antalet missbrukare. APU deklarerar att 
den inte ser samma tydliga samband mellan bruk och missbruk som 1944 
års nykterhetskommitté (SOU 1974:90, s. 95). Alkoholpolitiken måste, 
enligt APU, ta hänsyn till att många människor upplever alkohol som ett 
positivt inslag i sina liv och åtgärderna bör bestå av positiv påverkan för 
att lära människor mer ansvarsfulla alkoholvanor och förändra sina attity-
der till alkohol (SOU 1974:90, s. 70, 1974:93, s. 12). APU tillsattes med 
ett uttalat syfte att avdramatisera alkoholen och uppmuntra en över-
gång till svagare dryckesalternativ, som genom försäljning av mellanöl i 
livsmedelshandeln. Motsvarande liberaliseringar skedde också i Finland 
med förödande resultat, vilket finska alkoholforskare uppmärksammade. 
I APU:s sammanfattning introduceras begreppet totalkonsumtion, vilket 
emellertid inte påverkar åtgärdsförslagen. Många remissinstanser fram-
förde emellertid att en sänkning av den totala alkoholkonsumtionen var 
en huvuduppgift för alkoholpolitiken (Johansson 2008, se även Svens-
sons & Enefalks kapitel, s. 63–70). Den proposition (prop. 1976/77:108) 
som APU ledde fram till skrevs därför i mer restriktiv anda än vad utred-
ningens liberaliserande direktiv angav. Sammanlagt omfattar APU cirka 
1000 sidor.

Alkohol − problem, orsaker och åtgärder för kvinnor och män

Utredningens språkbruk är i huvudsak könsneutralt. Grundantagandet 
är att kvinnliga och manliga dryckesmönster är desamma, bara att kvin-
nor dricker i mindre skala, på en lägre nivå, inte att deras drickande är 
av annorlunda karaktär än männens. Kvinnligt och manligt alkoholbruk 
skiljs därför endast undantagsvis åt. På ett fåtal ställen nämns kvinnor 
specifikt och då i termer av medicinskt annorlunda, till exempel deras 
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olikartade kroppsbyggnad och därför annorlunda alkoholomsättning 
(SOU 1974:90, s. 25) eller att delirier och alkoholberoende snabbare 
kan uppträda hos kvinnor (SOU 1974:90, s. 47; SOU 1974:93, s. 10). 

På flera ställen konstateras att kvinnors konsumtion ökat betydligt 
efter motbokens avskaffande men någon större vikt läggs inte vid köns-
skillnaderna i konsumtionsmönstren. Utredningen ser visserligen allvar-
ligt på kvinnors ökade konsumtion men någon diskussion kring detta förs 
inte och huvudintrycket blir att kvinnors ökade alkoholkonsumtion på 
sätt och vis är ett nödvändigt ont.

Därför måste det anses allvarligt att den pågående – i och för sig önskvärda 
– tendensen till utjämning mellan manliga och kvinnliga uppgifter och 
beteenden, såväl inom arbetslivet som på andra områden, synes leda till 
att kvinnornas alkoholvanor närmar sig männens. (SOU 1974:91, s. 94)

Lägg märke till försiktigheten i formuleringarna. Det allvarliga med de 
förändrade kvinnliga vanorna, tonas ner genomordvalen ”anses” och ”sy-
nes”. Att de kvinnliga alkoholvanorna närmar sig männens beskrivs som 
en ofrånkomlig del av en önskvärd utveckling. Uttrycket ”i och för sig” 
försvagar det självklart önskvärda i denna utveckling.

Alkoholkonsumenten är i vissa fall av manligt kön. Det är när alko-
holens positiva effekter för samhället ska lyftas fram, exempelvis för att 
underlätta kontakter människor emellan.

Alkoholen kan också underlätta för den enskilde att övervinna hämningar 
och spänningar som hindrar honom att på ett tillfredsställande sätt ut-
nyttja sina personliga förutsättningar. Andra ändamål, vilkas gynnsamhet 
för samhället kan förefalla mera diskutabel, är uppnående av påverkan 
som ett manlighetsbevis, som kompensation för bristande tillfredsställelse 
eller som flykt från verkligheten. (SOU 1974:93, s. 12)

Utredningens ambition, att åstadkomma mer civiliserade umgängesfor-
mer med alkohol genom avdramatisering och en icke moraliserande håll-
ning, går igen i den mycket försiktiga kritiken av manliga dryckesvanor 
genom ordvalet ”kan förefalla mera diskutabel” för sådant alkoholbruk 
som har annat syfte än socialt smörjmedel.

Alkoholkonsumenten betecknas också som ”han”, när riskerna för 
skador eller negativa effekter kopplas till konsumentens beteende. Även 
dessa formuleringar är valda med stor försiktighet för att undvika mo-
raliserande och riskera att stöta sig med en självbestämmande alkohol-
konsument.
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Faran bestäms även av vad konsumenten företar sig i anslutning till för-
täringen. Går han till sängs kan förtäringen vara ofarlig, medan den mås-
te bedömas som riskabel om han bestämmer sig för att köra bil. (SOU 
1974:90, s. 19)

Den man som omnämns här är en självständig aktör som bestämmer sig 
för olika handlingsalternativ, att antingen sova eller köra bil. Inga starka 
fördömanden i form av vedertagna sanningar uttalas över valet att köra 
bil i alkoholpåverkat tillstånd.

I utredningen lyfts samhällsstrukturen särskilt fram som orsak till al-
koholmissbruk. Det som kallas den moderna utvecklingens avigsidor 
poängteras: ökade anspråk, ökad isolering, ökat tempo, urbanisering och 
anpassningsproblem (SOU 1974:91, s. 83). Å ena sidan anses kraven på 
större produktivitet och effektivitet ha varit nödvändiga för att åstad-
komma förbättrade levnadsförhållanden åt det stora flertalet, å andra 
sidan anses samma krav ha bidragit till utslagning ur arbetsliv och ge-
menskap. Båda dessa omständigheter beskrivs som betydelsefulla för att 
förstå alkoholskadeutvecklingen (SOU 1974:91, s. 86).

Samhällsförändringar och förändrade könsroller dominerar som förkla-
ringar till kvinnors förändrade alkoholkonsumtionsmönster. De separata 
orsaker som nämns till mäns drickande är strävan efter manlighet och 
självständighet kombinerat med ett socialt tryck att berusningsdricka. 
Dessutom menar utredningen att det bland män finns en tillåtande at-
tityd till alkohol som också gäller alkoholmissbruk (SOU 1975: 91, s. 
95).

APU:s åtgärdsförslag avspeglar direktivens önskemål om att avdrama-
tisera alkoholen genom attitydförändringar. I diskussionen om informa-
tionens roll för att nå de allmänna alkoholpolitiska målen uttrycks en 
förhoppning om att utvecklingen ska gå i riktning mot att män införlivar 
traditionellt kvinnliga föreställningar och värderingar runt alkohol sna-
rare än tvärtom. 

Undersökningar under 1970-talet visar att [ köns- vår anm.] skillnaderna 
är på väg att suddas ut. Ett mål för informationen kan här vara att söka 
påverka denna process. […]1 Det ligger helt i linje med de mål APU anger 
för alkoholpolitiken att verka för att de föreställningar och värderingar 
beträffande alkohol vilka förknippats med kvinnans roll i samhället får 
dominera i en sådan utjämningsprocess. Detta gäller såväl debutålder som 
dryckesval, konsumtionsmängd och synen på berusning. (SOU 1974:91, 
s. 178)

1. […] betyder att text har tagits bort av utrymmesskäl utan att citatets innebörd 
förändrats.
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I strid med utredningens förslag anger den efterföljande propositionen 
(1976/77:108) emellertid att en strävan att sänka samhällets totala al-
koholkonsumtion ska vara vägledande för den svenska alkoholpolitiken. 
Från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet skedde en skärpning 
av alkoholpolitiken som bland annat innebar att mellanölet avskaffades, 
reklamförbud infördes och systembolaget höll stängt på lördagar. Ett 
tillfälligt alkoholrestriktivt opinionsklimat rådde under dessa år.

SAMO: män som värnpliktiga och kvinnor som gravida 
och missbrukare

Förespråkare av alkoholrestriktioner flyttade fram sina positioner i den 
offentliga debatten och 1980 tillsatte regeringen ett departementsöver-
gripande samarbetsorgan för alkoholfrågor (SAMO). Uppdraget var att 
snabbt ta initiativ till bättre samordning av pågående åtgärder och fö-
reslå ytterligare insatser mot de allt allvarligare alkoholskadorna och då 
särskilt uppmärksamma det växande alkoholmissbruket bland kvinnor 
och ungdomar (Dir 1980:47). Kännetecknande för SAMO:s förslag (DsS 
1980:10 och DsS 1981:25) är övertygelsen om de generella konsum-
tionsbegränsande åtgärdernas effektivitet för att sänka samhällets totala 
alkoholkonsumtion och därmed minska alkoholskadorna (DsS 1980:10, 
s. 3). Liksom i APU lyfts negativa effekter av samhällsutvecklingen fram 
som påverkansfaktorer, sådant som strukturomvandling, ökade presta-
tionskrav, dåligt fungerade bostadsmiljöer, otrygghet mm (a.a., s. 25). 
För att motverka dessa negativa effekter krävs allmänna socialpolitiska 
åtgärder (a.a., s. 26). Förutom beskrivande data om könens olika alko-
holkonsumtionsnivåer omnämns män och kvinnor endast på ett fåtal 
ställen. Män framträder som värnpliktiga och kvinnor som gravida och 
missbrukare.

Värnpliktstidens enkönade miljö förstärker vissa ”manliga” beteenden 
bland annat bruket av alkohol, framhåller SAMO. Informationsinsat-
ser bland värnpliktiga behövs därför för att förebygga framtida alko-
holskador (DsS 1980:10, s. 60). Kvinnor anses således, enligt samma 
resonemang som APU, ha en civiliserande effekt på mäns alkoholkultur 
eftersom det är frånvaron av kvinnor som skapar det oönskade man-
liga drickandet. Emellertid, konstaterar SAMO, har traditionen med det 
försiktiga kvinnliga drickandet brutits och antalet storkonsumenter och 
missbrukare har ökat bland unga kvinnor (a.a., s. 60). Dessutom upp-
märksammar SAMO effekterna av alkohol i samband med graviditet. 
Det gör att SAMO befarar att antalet fosterskador också kommer att 
öka (a.a., s. 53). Här betonar förslaget mödra- och barnhälsovårdens roll 
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för kvinnan/föräldrarna genom föräldrautbildningen. Av de könsspecifika 
åtgärder som föreslås finns också en reformering av vården så att den 
bättre anpassas till alkoholmissbrukande kvinnor.

De behandlingsresurser som finns för alkoholmissbrukare har formats av 
traditionen att missbrukare är män. Vård och behandling av alkoholska-
dade kvinnor är ett eftersatt område. Skillnaden mellan kvinnor och män 
med alkoholproblem har påvisats i olika sammanhang. Kvinnor väntar i 
regel längre innan de söker hjälp, deras missbruk tycks vara mera destruk-
tivt och överdödligheten bland kvinnor är större. (DsS 1980:10, s. 139)

Med hänvisning till att gamla traditioner med endast män som de drick-
ande inte längre råder konstateras att det behövs vård särskilt utformad 
för kvinnor eftersom drickande kvinnor är negativt annorlunda jämfört 
med män i motsvarande situation. De väntar längre med att söka hjälp, 
de är mer destruktiva i sitt missbruk och deras överdödlighet är större. 
Detta synsätt på kvinnor med alkoholproblem blir än mer framträdande 
i Alkoholpolitiska kommissionens betänkande. 

Alkoholpolitiska kommissionens betänkande:  
kvinnor som annorlunda

Den alkoholpolitiska kommissionen tillsattes 1991. I kommissionens 
uppdrag ingick att utvärdera den dittillsvarande alkoholpolitiken och 
lägga fram ett förslag för en kommande med syftet att minska den totala 
alkoholkonsumtionen, begränsa skadeverkningarna i ett EU-perspektiv 
och att utmönstra onödiga regler. Restriktionerna på alkoholområdet 
måste begränsas till sådana som allmänheten uppfattar som meningsfulla 
för att inte minska förtroendet för alkoholpolitikens grunder. I direkti-
ven ingick vidare att uppmärksamma de familjesociala konsekvenserna 
av alkoholmissbruk, göra en översyn av vården för alkoholmissbrukare, 
där kvinnors ökande missbruk och gravida kvinnors alkoholvanor anges 
som särskilt viktiga problemområden (SOU 1994:24, s. 241–248). Ut-
redningen omfattar cirka 1300 sidor. 

Alkohol − problem, orsaker och åtgärder för kvinnor och män

I utredningens olika delar nämns på flera håll att mäns alkoholkonsum-
tion är betydligt högre än kvinnors, att män konsumerar ungefär 70 
procent av all alkohol och kvinnor 30 procent och att en avsevärt större 
andel av männen, 4–5 gånger fler än kvinnorna, får missbruksproblem (se 
t.ex. SOU 1994:24, s. 193, SOU 1994:25, s. 52; SOU 1994:28, s. 27ff; 
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SOU 1994:28, s. 67). Det konstateras också att de problem mäns miss-
bruk förorsakar, genom omfattningen och genom männens berusnings-
beteende, är långt mer resurskrävande än kvinnornas missbruk (SOU 
1994:28, s. 17). 

Även om utredningen betonar att orsakerna till och konsekvenserna 
av hög alkoholkonsumtion väsentligen är desamma hos kvinnor som hos 
män (SOU 1994:28, s. 15) framträder genomgående bilden av det kvinn-
liga drickandet som negativt annorlunda och mer komplext än männens. 
Det manliga drickandet presenteras i kontrast till det kvinnliga som mer 
okomplicerat, i huvudsak eftersom det manliga drickandet är etablerat 
och traditionellt, som exempelvis nedan:

Berusningsbeteende är vanligare hos män och accepteras eller tolereras 
som en följd av detta lättare för män. Kvinnor döms hårdare, både av kvin-
nor och män, och de definieras snabbare som missbrukare eller alkoholist 
om de visar berusningsbeteende. (SOU 1994:28, s. 26)

Att kvinnors problem är mer komplexa beror på omgivningens avstånds-
taganden och fördömanden, vilket i sig skapar problem med skam- och 
skuldkänslor, som gör att kvinnor drar sig undan och dricker i ensam-
het. Något som i sin tur genererar ytterligare problem hos kvinnor som 
dricker jämfört med män.

Samband finns mellan skam- och skuldkänslor, dolt missbruk och ensam-
drickande. Bakgrunden till att kvinnor ofta dricker i ensamhet och därmed 
också dolt kan delvis sökas i tradition och synsätt. Män anses ha ett mera 
okomplicerat förhållande till alkohol. Grovt generaliserat introduceras 
pojkar till alkohol i kamratkretsen, av och med pojkar. För den vuxne man-
nen förknippas alkoholen ofta med samvaro med andra män, till exempel 
på krogen. […] En missbrukande man och far skuldbeläggs inte lika starkt 
av omgivningen eller av myndigheter, som en missbrukande kvinna och 
mor. Egna skamkänslor och omgivningens kontroll gör det dolda missbru-
ket och ensamdrickandet till en nödvändighet. Att inte kunna visa eller 
tala om problemet kan öka ångesten och skulden. (SOU 1994:28, s. 38)

Ovanstående citat förklarar tydligt mäns och kvinnors alkoholkonsum-
tion genom att sätta dem i motsats till varandra. Kvinnor framställs här 
som offer för samhällets förtryckande normer, vilket leder till ett ensamt 
skam- och skuldtyngt drickande, vilket skapar en ond cirkel av förvär-
rade problem. Utan tvekan slås fast att det för kvinnor blir nödvändigt 
att dricka i det fördolda och i ensamhet. Dessa förhållanden gäller inte 
för män. Pojkars/mäns drickande beskrivs i positiv kontrast som samvaro 



Kvinnor dricker för att de mår dåligt – män dricker för att de är män 113

i kamratkretsen, dock uttryckt med vissa reservationer i ”anses mera 
okomplicerat” och ”grovt generaliserat”.

Utredningen problematiserar även flickors alkoholkonsumtion vid ett 
flertal tillfällen. Tydliga kopplingar görs då till sexualitet (SOU 1994:28, 
s. 44, s. 61). Både alkohol och sexualitet ses som medel flickor använder 
sig av för att hävda sig.

Otrygga och osjälvständiga flickor som söker närhet och kontakt ställer 
upp på pojkars/mäns villkor och underordnar sig dem. Flickan får status 
och en plats i gruppen genom pojken. För att få kontakt, värme och rela-
tion använder hon medlen alkohol i kombination med sexuell aktivitet. 
(SOU 1994:28, s. 44) 

Här tecknas en bild av flickor som utlämnade och beroende. Utred-
ningen beskriver hur deras tillträde till omvärlden går genom pojkar. 
Sexualiteten antas inte i sig kunna fylla någon positiv funktion, istället 
anges kontakt, värme och relation som dessa flickors överordnade och 
eftersträvansvärda mål. Denna verklighetsbeskrivning förstärks ytterli-
gare av textens glidning från att beskriva en särskild grupp flickor till 
den universella kategorin ”flickan” och ”hon”. Liknande problematise-
ringar kring pojkars sexualitet i samband med alkoholkonsumtion saknas. 
Möjligheten att otrygga pojkar eller unga män skulle kunna fara illa av 
kombinationen alkohol och sexuell aktivitet nämns inte här. Inte hel-
ler då sexuella övergrepp diskuteras problematiseras pojkars eller mäns 
alkoholkonsumtion explicit.

Alkoholkonsumtion, kanske med berusning, innebär också en större risk 
för flickor att bli utnyttjade sexuellt och utsättas för övergrepp. (SOU 
1994:28, s. 44)

Trots att sexuella övergrepp kräver en förövare är det här den alkoholkon-
sumerande, kanske berusade, flickan som hamnar fokus. Förövaren, (den 
förmodligen likaså alkoholkonsumerande kanske berusade) pojken eller 
mannen blir däremot osynlig. Sambandet mellan pojkar/män, alkohol 
och sexuella övergrepp fördunklas. Logiken blir att sexuella övergrepp 
kan undvikas om flickor håller sig nyktra, medan pojkars och mäns alko-
holkonsumtion förblir osynlig och oproblematiserad i sammanhanget.

Unga mäns alkoholvanor omnämns separat när vikten av att sprida 
information till värnpliktiga diskuteras.

Militärtjänstgöringen är ett unikt tillfälle att sprida information om alko-
holproblematiken till en stor grupp unga män. Under denna tid finns en 
betydande risk att alkoholvanor som inlärts under gymnasietiden förstärks, 
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och att nya mer utsvävande alkoholvanor lärs in. Det finns därför all an-
ledning att försöka motverka en alltför hög alkoholkonsumtion under 
värnpliktstiden. (SOU 1994:24, s.147)

Först hävdas att värnplikten är ett unikt tillfälle att nå många unga män 
som befinner sig i en situation där de riskerar att skolas in i nya mer om-
fattande alkoholvanor. Lite förvånande blir det därför att det inte kort 
och gott är alkoholkonsumtion som skall motverkas under värnpliktsti-
den utan alltför hög alkoholkonsumtion. Den svaga övertygelsen om att 
kunna förändra värnpliktigas alkoholvanor, trots att det deklareras som 
viktigt, kommer igen när konkreta förslag anges.

Säkerhetsaspekter talar också för att man bör rekommendera avhållsam-
het från alkohol kvällen före övningar med skarp ammunition eller med 
andra riskmoment inlagda. (SOU 1994:24, s. 179)

Trots den riskfyllda situation som beskrivs är förslaget kraftlöst formu-
lerat, som något som bör rekommenderas, kanske i förvissning om svå-
righeten att kunna påverka den manliga dryckeskulturen med informa-
tionsinsatser.

Skillnaden mellan män och kvinnor beskrivs främst i form av specifikt 
kvinnliga orsaker till alkoholmissbruk. Kvinnors alkoholmissbruk ses, till 
skillnad från mäns, som en konsekvens av komplicerade bakomliggande 
problem av individuell och psykologisk karaktär (SOU 1994:24, s. 194ff; 
SOU 1994:28, s. 33, 35, 41). Nedan ges ett exempel på detta synsätt:

Kvinnor symptomdricker på grund av psykologiska och psykiatriska pro-
blem och besvär, osäkerhet, låg självkänsla, ångest, oro, hjärtklappning, 
muskelspänningar och depressiva symptom. Egentlig depression föregår 
oftare missbruk hos kvinnor jämfört med män, hos vilka depressionen of-
tare är en följd av missbruket. Alkoholen fungerar som en form av självme-
dicinering. Den reducerar spänningen, ångesten eller depressionen. […] 
Även om många män har en likartad problembild som kvinnorna beskriver 
männen inte orsakerna till sitt alkoholbruk i samma termer som kvin-
norna. Problem och problemlösning har därför förknippats med kvinnors 
alkoholbruk. Det är också ofrånkomligt att många kvinnliga missbrukare 
har bakomliggande problem som hör samman med könet, till exempel 
sexuella övergrepp och att kvinnors och mäns situation och villkor i olika 
avseenden är olika. (SOU 1994:28, s. 41)

Utsagorna om de sammansatta bakomliggande orsakerna till att kvinnor 
dricker har karaktären av välbelagda faktum. Även här presenteras män-
nen som en positiv kontrast till kvinnorna. Kvinnors situation beskrivs 
som präglad av utsatthet och beroende. Hög alkoholkonsumtion ses som 



Kvinnor dricker för att de mår dåligt – män dricker för att de är män 115

en logisk konsekvens av detta och ordet ”komplex” är återkommande då 
denna sammansatta bakomliggande orsaksbild beskrivs (SOU 1994:24, 
s. 194 ff, SOU 1994:28, s. 33, 35, 41, 69). Även här blir det tydligt hur 
kvinnors respektive mäns missbruksproblem förstås genom att sättas i 
kontrast till varandra. Att mäns och kvinnors villkor är olika beskrivs 
som ”ofrånkomligt”.

I utredningens resonemang går en viss interdiskursivitet att spåra. De 
förklaringar som var aktuella i APU, som betonar kvinnors förändrade 
samhällsposition och de allt större likheterna med mäns levnadsvillkor, 
diskuteras men tillskrivs ett relativt lågt förklaringsvärde (SOU 1994:24, 
s. 194ff; SOU1994:28, s. 35, 36, 41, 44). Utredningen ställer sig inte 
entydigt bakom uppfattningen att det skulle finnas ett samband mellan 
arbetslivets villkor och höjd alkoholkonsumtion varken för män eller för 
kvinnor, en uppfattning som däremot är framträdande både i APU och 
i SAMO:s förslag. Däremot tillskrivs män på flera håll i utredningen en 
betydelsefull roll till varför kvinnor börjar högkonsumera alkohol. För-
utom påverkan från män för kvinnor i karriären skildras hur det ofta är 
äldre pojkar som får flickor att börja dricka (SOU 1994:28, s. 33). Vidare 
beskrivs män, antingen de missbrukar alkohol eller inte, som ett hinder 
för kvinnor som vill komma till rätta med sina alkoholproblem.

Män beskrivs också som mindre lojala med sina missbrukande hustrur 
än vad kvinnor är mot sina män i motsvarande situation med katastrofala 
konsekvenser för redan utsatta kvinnor.

Mannen, som inte missbrukar, ser i allmänhet inte, eller vill inte se hus-
truns missbruk. Han blundar för problemen så länge han kan. Då miss-
bruket inte längre går att hålla inom familjen blir skilsmässan lösningen 
för mannen. […] Kvinnan blir också fysiskt övergiven och problembilden 
leder inte sällan till dramatiska händelser som kraftigt ökat missbruk, be-
rusning, självmord eller självmordsförsök etc. (SOU 1994:28, s. 50)

Uttalandenas karaktär av allmängiltiga sanningar förstärks genom be-
nämningarna i bestämd form singularis. Kvinnors förutsättningar att 
handla självständigt framställs som begränsade och deras situation tycks 
till största del bero på de villkor som sätts av de manliga aktörerna. En 
liten reservation mot de generella påståendena är skrivningarna ”inte 
sällan” och ”i allmänhet”. 

Utredningen diskuterar också och jämför orsaker till flickors och poj-
kars alkoholkonsumtion. Liksom för kvinnor beskrivs flickors använd-
ning av alkohol som ett sätt att fly från negativa känslor och psykiska 
påfrestningar. 
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Flickor som börjar högkonsumera alkohol använder alkoholen som ett 
medel att fly från problem i familjen och från ignorerande, avvisande eller 
kontrollerande föräldrar. Alkoholen minskar spänningar och kompenserar 
låg självkänsla och känslor av att vara åsidosatta. Pojkars konsumtion styrs 
i högre grad av påverkan från kamrater, umgänget i kamratgänget och den 
egna önskan att bete sig ”manligt”. (SOU 1994:28, s. 43)

Utredningen uttalar sig här om hur flickor, men även pojkar, i allmänhet 
är och gör. Inget utrymme ges för alternativa förklaringar. Som avgörande 
för en hög alkoholkonsumtion hos flickor ses deras bristande familjere-
lationer och låga självkänsla. Flickor använder alkoholen för att fly från 
personliga problem och familjeberoende. Förklaringen till varför pojkar 
konsumerar alkohol utgör en kontrast dels genom att de rätt och slätt 
konsumerar − inte högkonsumerar − som de flickor de jämförs med och 
dels genom att denna konsumtion ses som ett aktivt handlande i syfte att 
uppnå ett önskat mål i en strävan mot vuxenhet tillsammans med kam-
ratgänget. Alkoholen beskrivs för flickor som ett medel att slippa ifrån 
negativa inslag i tillvaron, för pojkar ses den däremot som en möjlighet 
att uppnå något positivt och eftersträvansvärt.

Utredningen anser att kvinnors tilltagande konsumtion kräver ökad 
uppmärksamhet och beredskap. Att uppmärksamma skillnaderna mellan 
kvinnors och mäns alkoholkonsumtion ses som nödvändigt för att kvin-
nors särskilda behov ska kunna tillgodoses i samband med hjälp, stöd och 
behandling (SOU 1994:28, s. 18; SOU 1994:24, s. 115). Alkoholmissbru-
kande kvinnor anses också behöva en annan typ av behandling än män i 
samma situation (SOU 1994:27, s. 158–159; SOU 1994:28, s. 68ff): 

Kvinnor behöver i allmänhet längre behandlingstid än män. En förklaring 
som ges är att män kan behandlas för sitt alkoholmissbruk och kan bli bra 
när nykterhet inträtt. Kvinnor har vanligen en bakomliggande problema-
tik, ofta psykisk, vilken gör att de behöver en annan behandling än enbart 
hjälp att bli nyktra. (SOU 1994:28, s. 68)

I avsnittet om graviditet och alkohol framgår att forskningen är delvis 
motsägelsefull, framförallt vad gäller risken för fosterskador vid lägre 
konsumtionsnivåer. Vilka direktiv som ska ges till gravida kvinnor är 
dock tveklöst:

Målet bör vara att alla gravida kvinnor ska ha sådana kunskaper om vilka 
risker som är förenade med alkoholbruk under graviditeten att de frivilligt 
väljer att avstå från all användning och att de betraktar graviditeten som 
en alkoholfri period i livet. (SOU 1994:24, s. 140)
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Det kan tyckas motsägelsefullt att alla gravida kvinnor ska ha kunskaper 
som utredarna själva inte har. En tolkning som förefaller rimlig är att den 
kunskap som ska förmedlas till kvinnor bör vara selekterad på ett sådant 
sätt att det naturliga valet blir att helt avstå från all alkoholanvändning 
under hela graviditeten. Utredningens ordval lämnar inte heller utrym-
me för tvetydigheter. Alkoholbruk bland gravida kvinnor ska motverkas 
”kraftfullt” (SOU 1994:24, s. 13). Vidare påpekas att vissa kvinnor kan 
behöva ”ytterligare insatser” för att förmås avstå från alkohol och att det 
är viktigt att kunna skilja ut dessa kvinnor genom att upptäcka ”vem som 
är vem” (a.a., s. 140).

Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador: 
graviditet och amning i fokus

I propositionen Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador 
(Prop. 2000/01:20) anges bakgrunden vara att EU:s införselregler av 
alkohol skall komma att gälla fullt ut från och med 2004. Propositionens 
huvudsakliga förslag består av stimulans av åtgärder på det lokala kom-
munala planet för att motverka de alkoholskador som befaras uppstå 
när många svenskar kommer att få tillgång till avsevärt billigare alkohol 
genom att ta in den över gränsen. I handlingsplanens inledning anges 
att alkoholpolitikens mål även fortsättningsvis skall vara att begränsa 
alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar genom att minska 
totalkonsumtionen. Propositionen omfattar knappt 100 sidor text.

Alkohol – problem och åtgärder vid graviditet och amning

Det konstateras utan kommentarer att kvinnors alkoholkonsumtion ökat 
efter motbokstiden, att skillnaden i konsumtion mellan könen varit rela-
tivt konstant under 1980- och 90-talet och att män dricker 2–2,5 gånger 
mer alkohol än kvinnor (a.a., s. 10). 

Ett avsnitt som behandlar alkohol och graviditet bygger till stor del 
vidare på föregående utredning. Propositionen noterar att det inte finns 
några faktiska studier av hur många barn som får skador till följd av att 
kvinnor druckit alkohol under graviditeten men uttalar en farhåga kring 
att antalet barn som föds med fosterskador skall öka (a.a., s. 74). Trots 
att osäkerhet finns runt hur många kvinnor som dricker under gravidi-
teten och vilken alkoholmängd som är farlig för fostret anges alkohol-
fria graviditeter som ett av alkoholpolitikens prioriterade delmål (Prop. 
2000/01:20, s. 38). Vikten betonas också av att barnavårdscentraler ger 
information om alkoholens påverkan vid amning. Vilken information 
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som skall ges eller hur alkoholkonsumtion påverkar amning framgår dock 
inte. Kvinnors drickande i samband med graviditet och amning är den 
enda könsspecifika problematisering av alkohol som görs i denna pro-
position.

Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner:  
unga kvinnors psykiska ohälsa

I Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (Prop. 2005/06:30) 
upptar handlingsplanen för att förebygga alkoholskador cirka 80 sidor av 
propositionen. Alkoholpolitikens övergripande mål skall vara att främja 
folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skade-
verkningar. Redan inledningsvis poängteras, att målet skall nås genom 
insatser för att minska totalkonsumtionen och mot det skadliga dryckes-
beteendet med hänsyn tagen till skillnader i livsvillkor hos flickor, kvin-
nor, pojkar och män, samt att alkoholpolitiken på alla nivåer skall ha ett 
uttalat jämställdhetsperspektiv.

Alkohol − problem, orsaker och åtgärder för unga kvinnor

Handlingsplanen konstaterar att män dricker mer än dubbelt så mycket 
alkohol som kvinnor, men att kvinnors konsumtion ökat kraftigt i ett 
längre tidsperspektiv. Trots att män dricker mer och i större utsträckning 
drabbas av alkoholrelaterade problem är det förändringen bland kvinnor 
som inger oro. Handlingsplanen uppvisar betydande likheter med hur 
Alkoholpolitiska kommissionen konstruerar problemet med kvinnor och 
alkohol. Nya inslag har dock tillkommit. Den tydligaste förändringen är 
att uppmärksamheten främst riktas mot den psykiska ohälsan hos unga 
kvinnor och flickor. De vuxna kvinnorna är inte längre i fokus för åt-
gärdsförslagen. Återigen förstås kvinnors drickande utifrån komplicerade 
bakomliggande faktorer. Ett kortare avsnitt av handlingsplanen diskute-
rar specifikt kvinnliga orsaker till alkoholmissbruk:

Bland de viktigaste förklaringarna till alkoholmissbruk bland kvinnor är 
otrygga familjeförhållanden i barndomen och erfarenheter av tidigt sexu-
ellt utnyttjande. (Prop. 2005/06:30, s. 35)

Att dessa förklaringar är viktiga slås fast med övertygelse. Om de är 
viktiga på grund av att de är de vanligt förekommande, på grund av att 
de visar ett ovanligt starkt samband med senare alkoholmissbruk eller 
helt enkelt ses som viktiga på grund av sin allvarliga karaktär framgår 



Kvinnor dricker för att de mår dåligt – män dricker för att de är män 119

däremot inte. Ett flertal för denna handlingsplan nya faktorer som anses 
kunna samspela med senare alkoholmissbruk hos kvinnor beskrivs också 
som självklara. Huruvida problem under uppväxten skulle kunna leda 
till senare alkoholproblem hos män diskuteras inte.

Det finns flera samband mellan tidiga problembeteenden, rastlöshet och 
tidig sexualdebut [hos tjejer, vår anm.] med ökad risk för alkoholmissbruk 
senare i livet. Dessa samband behöver klargöras ytterligare. (a.a., s. 35)

Hur dessa samband ser ut beskrivs inte och varken ”tidiga problembe-
teenden” eller ”rastlöshet” definieras närmare. Här kan vi också notera 
att samma problematiserande koppling mellan flickor, alkohol och sexu-
alitet som i Alkoholpolitiska kommissionens betänkande återkommer och 
att någon liknande koppling inte görs kring pojkar, alkohol och tidig 
sexualdebut.

Att flickor mår dåligt tas som en given utgångspunkt för resonemang-
et. Handlingsplanen anser att mycket tyder på att ”flickor allmänt” mår 
sämre och ”flickors situation” beskrivs som präglad av självmordsförsök, 
självskadebeteenden, ätstörningar och depressioner (Prop. 2005/06:30, s. 
45). Denna bild kopplas sedan samman med ökat drickande bland flickor 
som därmed görs till ett av många uttryck för flickors psykiska ohälsa. 

Mycket talar för att det är samma flickor som uppvisar dessa riskbeteen-
den som också har en hög alkoholkonsumtion, men det saknas kunskap om 
de eventuella samband som finns mellan flickors situation och den ökade 
alkoholkonsumtionen bland flickor. (Prop. 2005/06:30, s. 45)

Skrivningen görs med reservationerna ”mycket talar för”, ”kunskap sak-
nas” och ”eventuella samband”. Resultatet blir ändå att flickors alkohol-
konsumtion associeras med en rad destruktiva beteenden utan att belägg 
finns för att något sådant samband existerar. Bilden som förmedlas är att 
flickor dricker för att de mår dåligt och att detta är problematiskt. Lik-
nande problematiseringar kring alkohol och pojkar görs inte. Pojkar och 
unga män ingår underförstått i de könsneutrala kategorierna ungdomar, 
tonåringar och unga vuxna. 

Handlingsplanen betonar att det krävs fördjupade kunskaper om skill-
nader i mäns och kvinnors alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade 
problem utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare poängteras vikten av 
att ytterligare klargöra sambanden mellan de nya faktorer (problembe-
teenden, rastlöshet, tidig sexualdebut) som antas kunna ha ett samband 
med alkoholmissbruk (Prop. 2005/06:30, s. 34–35). 
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En förnyad folkhälsopolitik: graviditet och LVM

I propositionen En förnyad folkhälsopolitik (prop. 2007/08:110) tycks 
alkoholpolitiken ha absorberats av andra folkhälsopolitiska frågor. Av 
propositionens 122 sidor ägnas alkohol sammanlagt 4 sidor. Här be-
läggs att hälsan i huvudsak utvecklas positivt i Sverige. Det gäller en hel 
rad folkhälsorelaterade problem bland andra de som orsakas av alkohol. 
Drogvaneundersökningarna bland ungdomar visar en neråtgående trend. 
Den alkoholrelaterade dödligheten har minskat sedan 1980-talet och 
alkoholrelaterade skador har inte ökat som förväntat. I den överlag goda 
folkhälsosituationen finns det emellertid också sådant som bekymrar. 
Ibland fortsätter alkoholen att oroa beroende på vem som dricker och 
vissa kvinnor fortsätter att oroa.

Alkohol − problem, orsaker och åtgärder för unga kvinnor

Unga kvinnor och alkohol urskiljs i ett kort stycke som separat problem 
genom kopplingen till psykiska problem. Någon specifik problembeskriv-
ning av män och alkohol finns däremot inte någonstans i dokumentet. 

Det finns även negativa tecken. Mycket tyder på att i synnerhet unga 
kvinnor har en bekymmersam hälsosituation. Andelen kvinnor i åldrarna 
16–24 år som i intervjuer uppger såväl lätta som svåra besvär av oro, 
ängslan eller ångest har ökat sedan mitten av 1990-talet. Unga kvinnor 
har under samma tidsperiod ökat sin alkoholkonsumtion (med undantag 
för de senaste två åren), alltmer vårdats för alkoholförgiftning och gjort 
självmordsförsök i ökande omfattning. (prop. 2007/08:110, s. 27)

Genom att först redovisa ökningar av unga kvinnors psykiska ohälsa, som 
inte faktabeläggs närmare och därefter i allmänna ordalag beskriva ökad 
alkoholkonsumtion, alkoholförgiftning och självmordsförsök, görs antyd-
ningar om orsakssamband. Vi får dock inte veta något om hur stora dessa 
problem är eller hur de kan tänkas hänga ihop. Skrivningarna uppvisar 
betydande likhet med dem i Nationella alkohol- och narkotikahandlings-
planer (prop. 2005/06:30). Kvinnor, alkohol och graviditet ägnas mer 
än en sida. Avsnittets längd är motiverat av en eventuell lagändring. Re-
geringen introducerar att den kommer att se över möjligheten att med 
hänsyn till fostret ansöka om tvångsvård av modern enligt LVM (prop. 
2007/08:110, s. 102–103). Det sker med formuleringar som demon-
strerar säkerhet. Texten tvekar inte över hur syftet skall uppnås, att barn 
inte skall födas med skador till följd av moderns intag av alkohol eller 
narkotika. Ingenstans i texten framkommer dock vilka gravida kvinnor 
den förändrade lagstiftningen skall komma åt som inte redan nås.
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Utöver den psykiska ohälsan hos unga kvinnor, som på ett oklart sätt 
kopplas till deras drickande, nämns inte andra orsaker till drickande än 
alkoholens tillgänglighet, som anges som orsak för hela befolkningen, 
underförstått således också män. De åtgärder som nämns är hälso- och 
sjukvårdens insatser för problemgrupper. Inga separata åtgärder nämns 
för män och kvinnor, utom förstärkningen av mödrahälsovården och den 
aviserade förändringen av tvångsvårdslagstiftningen till skydd för fostret. 
Män är således osynliga och kvinnor synliggjorda i egenskap av kärl för 
det väntade barnet och i relation till psykisk ohälsa. 

En samlad strategi för ANDT-politiken: 
förbättrat myndighetssamarbete

Bakgrunden till En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken (prop. 2010/11:47) är den kritik som framförts bland an-
nat av riksrevisionen och Folkhälsoinstitutet om statens brist på långsik-
tighet och fragmentariska bidragsgivning till den lokala ANDT-politiken. 
I propositionen anges därför sju långsiktiga mål med ANDT-politiken 
och samtidigt hur myndigheter och organisationer skall förbättra sitt 
samarbete kring dess mål. Propositionen, som behandlar fyra olika droger 
och såväl förebyggande arbete som vård och behandling samt internatio-
nellt samarbete, är sammanlagt på 70 sidor. Således är varje mål endast 
kortfattat behandlat. Under ett av målen, som är skydd för barn, nämns 
endast helt kort att gravida kvinnor med missbruk behöver få förstärkt 
stöd, inte bara under graviditeten utan också efter att barnet är fött (a.a., 
s. 31). Här påpekas samtidigt att kunskapen om hur många barn som 
föds med FAS (Fetalt alkoholsyndrom) och FASD (Fetala alkoholspekt-
rumstörningar) behöver öka, liksom vilken vård dessa barn får (a.a.). 
Under ett annat av målen, som handlar om vårdens kvalitet påtalas, med 
hänvisning till olika kvinnoorganisationer, bristen på behandling för kvin-
nor med alkohol- och läkemedelsberoende och vård särskilt anpassad till 
unga kvinnor. Stöd och vårdinsatser särskilt anpassade för kvinnor i alla 
åldrar skall därför säkerställas (a.a., s. 48). I dokumentet är det endast 
här ett av könen lyfts fram för särskilda insatser. I ett fall är det kvinnan 
som gravid och i ett annat i behov av särskilda insatser. 

Missbruksutredningen: missbrukande kvinnor –  
en målgrupp med särskilda behov

I missbruksutredningens direktiv (dir 2008:48) anges att en förändring 
skall övervägas av ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen för 
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missbruks- och beroendevården: kommunerna och landstingen. Den 
nästan 1000-sidiga utredningen Bättre insatser vid missbruk och beroende. 
Individen, kunskapen och ansvaret. Missbruksutredningens förslag (SOU 
2011:35) är i sin framställning i huvudsak strukturerad efter vilka lagar 
och förordningar som behöver revideras för ett förändrat huvudman-
naskap inom vården. Förslaget utmynnar i en förändring som innebär 
att behandlingsansvaret skall överföras till hälso- och sjukvården medan 
ansvaret för ekonomiskt och psykosocialt stöd skall ligga kvar hos soci-
altjänsten. I linje med detta går utredningen igenom olika målgrupper 
utifrån vilka uppgifter olika huvudmän skall ta ansvar för. Problembe-
skrivningens utgångspunkt är således att den stipulerade förändring av 
huvudmannaskapet kommer att medföra olika konsekvenser för olika 
målgrupper. Med denna utgångspunkt selekterar utredningen målgrup-
per som har behov av särskilda insatser från dem som inte har det och 
därför kan förväntas ta del av ordinarie vårdutbud. Här träder kvinnor 
fram som en målgrupp som i vissa situationer kan ha särskilda behov 
av insatser. Det gäller när kvinnor skall bli föräldrar och när kvinnor 
har utsatts för sexuella övergrepp eller fysiskt våld (SOU 2011:35, s. 
221). Däremot nämns inga situationer där män skulle kunna ha behov 
av särskilda insatser, detta trots att utredningen återkommande redogör 
för uppgifter som visar att riskabla alkoholvanor, missbruk och beroende 
är ungefär dubbelt så vanliga bland män som bland kvinnor. Missbruks-
utredningen åstadkommer på det sättet indirekt en nedtoning av mäns 
problem med alkohol i jämförelse med hur de beskriver kvinnors pro-
blem, även om denna nedtoning inte är direkt uttryckt som i några av de 
tidigare utredningarna. Ett undantag finns. De tidigare utredningarnas 
uppmaningar att varna kvinnor för alkoholens påverkan vid amning har 
ersatts med en fråga om föräldraskap kan vara en situation som skulle 
kunna göra också män till en målgrupp för särskilda insatser:

Vid en förfrågan på BVC i Stockholm tillfrågades föräldrar som kom till 
BVC om de ville göra en AUDIT-skattning2. Den visade att 11,5 % av 
männen och 1,4 % av kvinnorna hade riskbruk. Pappans eller partnerns 
alkoholkonsumtion har inte något självklart fokus på MVC. Det har disku-
terats huruvida detta ska ingå i MVC:s uppdrag. (SOU 2011:35, s. 745)

Det lilla stycket öppnar för något nytt. Fäder/partner är visserligen inte 
självklart i fokus men de är omnämnda. Den interdiskursiva referensen 
till att en diskussion har förts, oklart var, pekar mot ett eventuellt fram-

2. AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett frågeinstrument som 
används för att fånga upp alkoholproblem (vår anm.).



Kvinnor dricker för att de mår dåligt – män dricker för att de är män 123

tida skifte i synen på att också fäders/partners alkoholkonsumtion har 
betydelse i kontakten med barn − inte bara mödrars.

I den tillhörande forskningsbilagan (SOU 2011:6) finns andra exem-
pel på interdiskursivitet. Trulsson och Segraeus kommer i sin forsknings-
genomgång fram till att särskilda förutsättningar gäller för kvinnor med 
missbruk som skiljer sig från män med missbruk eftersom samhällets 
normer stigmatiserar kvinnligt missbruk mer än manligt och att kvinnor 
har lägre sannolikhet att få vård för sina missbruksproblem än vad män 
har. Scheffel Birath och Borg skriver däremot att inga uppenbara skill-
nader i tillgång till vård utifrån kön kan iakttas, inte heller att utfallet av 
behandlingsinsatserna skiljer sig åt mellan könen. Däremot finns särskilt 
utsatta grupper av kvinnor som har större vårdbehov än andra. Trots att 
de forskningsreferenser de båda kapitlen hänvisar till ofta överlappar drar 
de i skilda riktningar. Texten av Trulsson och Segraeus har skrivningar 
som påminner om dem i Alkoholpolitiska kommissionen medan texten av 
Scheffel Birath och Borg är de har tillåtits påverka Missbruksutredning-
ens skrivningar. 

Som i tidigare utredningar problematiseras unga kvinnors alkohol-
konsumtion i relation till sexualitet. Ungdomsmottagningarna har här 
en särskild uppgift i förhållande till unga kvinnor.

I kontakterna med unga kvinnor finns goda möjligheter att ta upp alkohol- 
och drogvanor. Många dricker som mest i yngre åldrar och det finns tydliga 
samband mellan alkohol och sexuell aktivitet. (SOU 2011:35, s. 685)

Utredningen nämner inte hur det tydliga sambandet mellan alkohol och 
sexuella aktivitet ser ut för unga kvinnor. Att sambandet innebär ett 
problem är underförstått, liksom att detta problem inte gäller för unga 
män. Trots att ungdomsmottagningarna alltmer aktivt vänder sig också 
till unga män saknas det tydliga sambandet mellan alkohol och sexuell 
aktivitet som är uppenbart för unga kvinnor.

Diskussion

De diskurser vi identifierat ovan bekräftar genussystemets grundläggande 
logiker (Hirdman 2001). I den första av dessa återskapas den hierarkiska 
logik som innebär att mannen ses som norm. Ibland när alkoholkon-
sumentens kön anges i Alkoholpolitiska utredningens betänkande (APU) 
från 1974 är det som ”han” och ”han” är då en aktiv och självreglerande 
konsument. På ett fåtal ställen berörs kvinnors alkoholkonsumtion, då 
nämnd som om den var av samma slag som den manliga, bara mindre 
omfattande. I APU är den alkoholkonsumerande människan underför-
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stått en man. Både i APU och i det efterföljande förslaget från SAMO 
beskrivs manlig alkoholkultur som problematisk och ett mer försiktigt 
kvinnligt drickande hålls fram som föredöme. I SAMO:s förslag introdu-
ceras emellertid kvinnor som särskilda och med svårare problem än män, 
något som är genomgående i de efterföljande dokumenten. Den särskil-
jande diskurs som därefter kommer till uttryck innebär ett befästande av 
den isärhållande logik som enligt Hirdman också genererar den hierar-
kiska (Hirdman 2001, s. 114ff). Det tydligaste särskiljandet framträder i 
Alkoholpolitiska kommissionens betänkande. Särskiljandet motiveras med 
att kvinnors behov måste uppmärksammas för att bättre kunna tillgo-
doses genom stöd, behandling och förebyggande arbete. Resultatet blir 
beskrivningar av kvinnor där de framställs som osjälvständiga, maktlösa 
och utsatta för männens agerande. Synliggörandet av kvinnor ringar in 
dem i en annorlunda kategori med andra skäl att dricka och missbruka än 
män. Mäns och kvinnors alkoholkonsumtion och missbruk beskrivs också 
återkommande genom att de sätts i kontrast till varandra. De framträder 
som varandras motsatser. Då kvinnors alkoholproblem sätts i samband 
med psykisk ohälsa förblir mäns missbruksproblem oproblematiserade 
i detta avseende. 

Följaktligen föreslår utredningen olika behandlingsformer för kvin-
nor respektive män, där män anses kunna klara sig med kortare insatser 
och där de inte anses vara i samma behov av psykologiskt stöd under 
sin behandling. I Alkoholpolitiska kommissionens betänkande återfinns inte 
heller något problematiserande av den manliga alkoholkulturen. Män 
lyfts i stället fram som positiv kontrats till kvinnor. I Nationell handlings-
plan för att förebygga alkoholskador (prop. 2000/01:20) fokuseras inte 
mäns och kvinnors olikheter på samma sätt. Bortsett från ett avsnitt om 
graviditet och alkohol problematiseras inte kvinnors bruk eller missbruk 
separat från mäns och inga könsspecifika orsaker till kvinnligt alkohol-
missbruk diskuteras. I Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner 
(prop. 2005/06:30) anges åter igen personliga problem och tidiga trau-
matiseringar som orsak till kvinnors högkonsumtion av alkohol. Proble-
matiseringarna av kvinnors psykiska hälsa, deras sexualitet och deras 
reproduktiva roll är i stort sett desamma 1994 och 2005 med den skillna-
den att 2005 års handlingsplan i högre grad ägnar sig åt flickor och deras 
psykiska ohälsa, som beskrivs som tilltagande. Flickors sexualitet har i 
båda dokumenten en framträdande plats. Sexualiteten har en negativ 
laddning oavsett om den sätts i samband med alkohol eller inte och den 
beskrivs på samma sätt som alkoholen, som ett destruktivt uttrycksmedel 
för den utsatta situation flickor förutsätts befinna sig i. Även i Missbruks-
utredningen (SOU 2011:35) problematiseras unga kvinnors sexualitet i 
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kombination med alkohol samtidigt som motsvarande resonemang kring 
unga män lyser med sin frånvaro. Även om mäns sexualitet aldrig disku-
teras explicit i något av de studerade dokumenten förhåller sig bilderna 
av kvinnors sexualitet ofta implicit till en allmänt negativt laddad bild av 
män som potentiella förövare. På detta sätt produceras stereotypa bilder 
av mäns och kvinnors sexualitet där kvinnor beskrivs som utsatta och 
underordnade men ändå inte som oskyldiga till eventuella övergrepp.

I En förnyad folkhälsopolitik (prop. 2007/08:110) fokuseras nästan 
uteslutande kvinnors reproduktiva roll. I En samlad strategi för ANDT-
politiken (prop. 2010/11:47) och i Missbruksutredningen (SOU 2011:35) 
fortsätter betoningen av kvinnors reproduktiva roll medan däremot den 
tidigare generella problematiseringen av missbrukande/högkonsume-
rande kvinnors psykiska hälsa har tonats ned. De könsspecifika insatser 
som föreslås är däremot fortfarande riktade mot vissa särskilt utsatta 
grupper av kvinnor. 

Problematiseringar kring kvinnors alkoholkonsumtion i samband med 
graviditet återfinns i varierande utformning i samtliga studerade doku-
ment. Gemensamt för resonemangen från och med 1994 års utredning 
är, att det går att urskilja ett visst glapp mellan den faktiska kunskap som 
redovisas i frågan och de riktlinjer som sätts upp för hur rådgivningen 
kring graviditet och alkohol bör vara utformad. Medan de referat som 
görs till forskning kring alkohol och fosterskador är delvis svävande, ib-
land till och med motsägelsefulla, är de delar som rör vilken information 
som ska ges till gravida kvinnor betydligt mer entydiga. Även amning och 
alkoholkonsumtion problematiseras återkommande i flera av de under-
sökta dokumenten. I Missbruksutredningen (SOU 2011:35) uteblir dock 
dessa resonemang, vilket förmodligen får ses som en konsekvens av ny 
kunskap kring att alkohol endast i mycket begränsad utsträckning pas-
serar över i bröstmjölk. Däremot finns en diskussion kring vilken roll 
barnavårdscentraler ska spela i syfte att uppmärksamma föräldrar på 
deras egen alkoholkonsumtion. Problematiseringen av kombinationen 
alkohol och små barn kvarstår alltså, men med fokus på båda föräldrarna 
och utifrån ett omsorgsperspektiv snarare än utifrån farhågor om att 
spädbarnet skulle få i sig alkohol.

Diskursernas effekter på och samspel med den sociala praktiken kan 
avläsas bland annat inom behandlingsforskningen, där under senare år 
en omfattande kritik växt fram mot konsekvenser av särbehandlingen 
av kvinnor utifrån att de skulle ha särskilt svårbehandlade psykologiska 
problem och problem med sin kvinnliga identitet (se t.ex. Laanemets 
& Kristiansen 2008, Mattsson 2005). Kritiken gäller bland annat att 
behandlingen förmedlar stigmatiserande värderingar som påverkar inte 
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bara de kvinnor som missbrukar. Dessa värderingar bidrar till att skapa 
en bild av kvinnor med missbruksproblem som främmande och med 
helt annorlunda liv än andra kvinnor. Därtill riskerar betoningen av skill-
naderna mellan kvinnor och män i behandlingen att leda både till ett 
osynliggörande av likheter mellan kvinnor och män och av olikheter 
inom samma kön (Palm 2007). 

På motsvarande sätt − när dokumenten från 1994 och 2005 synliggör 
kvinnor som särskilda med hjälp av könsstereotypa föreställningar om 
kvinnor som beroende och begränsade av män eller med beskrivningar 
av kvinnors anledningar att dricka alkohol i termer av individualpsykolo-
giska störningar − då bidrar dessa dokument till att skapa ett normativt 
synsätt på hur kvinnor bör vara och bete sig som får en disciplinerande 
effekt på alla kvinnor samtidigt som män ansvarsbefrias och deras hand-
lingar normaliseras. Den normativa bild dokumenten förmedlar av män 
är att de har kontroll över sin kropp och är fria att agera. Bilden av kvin-
nor är att de är i kroppens våld − det vill säga ofria. Kvinnokroppen snärjs 
i biologiska resonemang om sexualitet och reproduktion (Eduards 2007) 
medan män förblir oproblematiserade. Dokumenten bidrar på det sät-
tet till att skapa skilda förväntningar och anspråk på kvinnors och mäns 
självreglering av alkohol och därmed till att återskapa maktrelationerna 
mellan män och kvinnor. 

Emellertid är det inte bara kvinnor som är drabbade av den genus-
ordning som skapar det ena könet som överordnat det andra. I de här 
studerade dokumenten är det endast de två första som ifrågasätter det 
maskulina idealet att tåla mycket alkohol och följdriktigt negligera el-
ler bagatellisera konsekvenser av hög alkoholkonsumtion och problem 
med alkohol både hos sig själv och hos andra män. Också män pressas 
därför in i könsstereotypa beteenden. Att dricka är ett sätt för män för 
att uttrycka maskulinitet (De Vissner & Smith 2007) samtidigt som 
det hör till att vara man att inte erkänna behov av hjälp med personliga 
problem (Courtenay 2000). Kvinnor kan presentera sig som svaga och 
hjälpsökande och fortfarande ha sin kvinnlighet i behåll medan bero-
ende och hjälpsökande män utifrån en könsstereotyp schablon betraktas 
som icke-män, som underordnade maskuliniteter (Connell 2008). De 
män som någon gång i livet befinner sig i en beroendeposition är därför 
förlorare − åtminstone tillfälligt − i den maktordning som skapar vissa 
utformningar av maskuliniteten som underordnad andra. Fokuseringen 
på kvinnors utsatthet riskerar att bidra till att dölja mäns hjälpbehov 
(Hensing & Spak 2009). Så visar till exempel Storbjörk (2011) i en 
omfattande studie av kvinnor och män i behandling att inga betydande 
könsskillnader framkom vad gäller problem med alkohol eller droger 
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men däremot att männen befann sig i en sämre social och ekonomisk 
situation än kvinnorna.

I kapitlets början pekar vi på utmaningen att utforma prevention och 
hjälp med alkoholproblem så att dessa insatser kan uppfattas som adek-
vata även av män. Vår genomgång av de statliga utredningarna och de 
nationella alkoholpolitiska handlingsplanerna visar att politikens val har 
varit den enklare vägen: att problematisera kvinnors alkoholkonsumtion 
med referens till deras sexualitet, psykiska ohälsa och reproduktiva roll. 
Utmaningen är därför att artikulera en alkoholpolitik som inte blundar 
för mäns problem och att utforma hjälpinsatser som är tillräckligt att-
raktiva och icke stigmatiserande för de män och kvinnor som någon gång 
kan behöva hjälp med sådana problem. 
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Kvinnans skyldigheter, friheter och njutningar 
i svenska och finska damtidningsannonser 
med alkoholmotiv från 1960-talet  
till 2000-talet

Jukka Törrönen

I byggandet av välfärdsstaterna i Finland och Sverige har kvinnan och mannen 
betraktas som jämställda och likartade i sina roller som föräldrar, familjeför-
sörjare och medborgare. Så ser inte de bilder ut som reproduceras i reklamen, i 
synnerhet inte i alkoholreklamen. Följande kapitel analyserar svensk och finsk 
alkoholreklam riktad till kvinnor från 60-talet fram till nutid. Studien visar på 
ett kärnfullt sätt vilka slags könsnormer som under olika decennier har fram-
stått som socialt eftertraktade och hur de utvecklats eller bevarats över tid. 
Resultaten visar att de traditionella könsrollerna har blivit mer mångfacette-
rade i och med Sveriges och Finlands utveckling till moderna och postmoderna 
samhällen, men de har inte upphävts. Snarare tycks reklamen genom årtion-
dena omskapa det traditionella genussystemet likt en månghövdad drake.

Inledning

Kapitlets material består av svenska och finska damtidningsannonser 
med alkoholmotiv från 1960-talet till 2000-talet. I annonserna är alko-
holen antingen själva föremålet för reklamen eller också uppträder den 
som rekvisita i annan reklam.

Reklam avspeglar inte bara passivt de könsnormer och könsideal som 
förknippas med maskulinitet respektive femininitet, utan deltar aktivt i 
att utforma och sprida dem (jfr. Paasonen 2010). Till exempel i annonsen 
på bild 1 intygar kvinnan att det annonserade ölet är parets bordsdryck. 
Hon framställs som en hemmafru som tar ansvar för måltiden, man-
nens välbefinnande och parrelationen. Ölannonsen på bild 2 däremot 
visar kvinnan som en självständig aktör som dricker öl utanför hemmets 
sfär, njutningslysten och lyhörd för sina egna behov. Båda bilderna är 
från 1968; den första från den finska damtidningen Kotiliesi (”Hemmets 
härd”), den andra från den svenska damtidningen Femina.

Reklam med alkoholmotiv är ett speciellt forskningsobjekt. Alkohol-
konsumtion är starkt symbolladdat då det historiskt sett har varit ett 
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manligt territorium. Genom att studera hur alkoholvanorna skiljer sig 
mellan könen ser vi på ett mer generellt plan hur mans- respektive kvin-
norollen struktureras i olika samhällen, kulturer och epoker (Wilsnack 
1997). Kvinnors alkoholvanor och samhälleliga ställning har under de 
senaste årtiondena genomgått stora förändringar i och med att kvinnorna 
tagit steget ut i arbetslivet och börjat dricka både i hemmet och i det 
offentliga rummet. Ännu på 1960-talet var det relativt sällsynt både i 
Sverige och i Finland att kvinnor drack alkohol, men idag svarar kvin-
norna i båda länderna för ungefär en tredjedel av all alkoholkonsumtion. 
Men trots att alkohol idag är en naturlig del av många kvinnors vardag 
är inställningen till att kvinnor dricker offentligt fortfarande motstridig 
(jfr. Månsson 2011) eller moraliserande (jfr. Bogren 2011).

I kapitlet studerar jag hur könsnormerna och könsidealen utformats 
i tid och rum i Sverige och Finland. Konkret analyserar jag i vilka slags 
aktörspositioner, det vill säga subjektspositioner den drickande kvinnan 
(och mannen) har uppträtt i reklam med alkoholmotiv från 1960-talet 
fram till vår tid. Subjektsposition är här ett användbart begrepp därför att 
det bland annat fångar de roller och positioner som reklamen erbjuder 
kvinnor. Subjektspositionen kan styras av exempelvis i vilken roll kvin-
nan presenteras eller var i reklamen kvinnan är placerad (i hemmet, på 
krogen etc.). 

Bild 1. Ölannons.  Bild 2. Ölannons. 
Kotiliesi 1968/19.  Femina 1968/18.
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Mannens välmående, kvinnans ansvar 

Lägg märke till hur den finska kvinnan på bild 1 axlar ansvaret för målti-
den, mannens välbefinnande och hela parrelationen. I vilken mån fram-
står en sådan hemmafruroll som en accepterad och eftertraktad sub-
jektsposition också i motsvarande svenska damtidningsannonser? Eller 
kvinnans individuella önskningar och njutningar, oberoende av mannen, 
familjen och hemmet – hur framträder de i de granskade tidningarna (jfr. 
bild 2)? Hur är det med kvinnans förvärvsarbete och politiska medve-
tenhet? Hur placerar sig de identifierade subjektspositionerna i privata 
och offentliga rum, hur förhandlar de om dessa rums gränser? Vilka slags 
förändringar och förskjutningar kan vi se i kvinnans aktörspositioner 
när vi närmar oss vår tid och vad berättar de om kvinnans skyldigheter, 
friheter och njutningar och deras kulturella utveckling? Dessa frågor har 
jag sökt besvara i min undersökning.

En jämförelse mellan svensk och finsk reklam gör det lättare att upp-
täcka det kulturellt specifika i könsnormernas utveckling och förändring 
i tid och rum. I bygget av välfärdsstaten i både Sverige och Finland allt 
sedan 1960-talet har män och kvinnor betraktats som jämbördiga och 
likvärdiga i sina roller som förälder, försörjare och medborgare (Julkunen 
2010, s. 224). I det ljuset är det intressant att studera vilka specifika kön-
spositioner i hemmet, på jobbet och som medborgare reklamen har er-
bjudit sina läsare i de två länderna – inte minst när vi närmar oss nutid.

Könet som performativ akt

Sexualitet tycks vara en fix idé i reklamens värld. Det har talrika inter-
nationella studier konstaterat (t.ex. Jhally 1990). Reklamen visar ofta 
kvinnor och män i stereotypa könsroller som så många som möjligt av 
målgruppen ska kunna uppleva som kulturellt och socialt eftertraktade. 
Oftast innebär det att kvinnor förknippas med natur, familj och mode-
trender – män med teknik, arbete och sport (Döring & Pöschl 2006, s. 
173).

I min analys av de kön som reklamen konstruerar tillämpar jag Judith 
Butlers teori om kön och performativa akter. I ljuset av den (Butler 2008 
[1990]) blir reklam en arena där könet framställs och synliggörs ”här och 
nu”. Könet ses då inte som en given, färdig och oföränderlig klass, utan 
som en position stadd i oavbruten förändring. Eftersom könet inte har 
ett givet väsen förutsätter dess existens ständigt upprepad framställning 
och uppdatering genom imitation, repetition och variation av ställningar, 
rörelser och symboler. Reklamen är en kulturellt central institution och 
scen i denna produktion av könet (Rossi 2003).
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Kort om min metod

Reklammaterialet samlade jag in dels från gamla och etablerade dam-
tidningar med stor spridning, dels från nya tidningar riktade till unga 
kvinnor. Till den första gruppen hörde i Sverige Året Runt, Femina och 
Damernas Värld, i Finland Kotiliesi (Hemmets härd), Kodin Kuvalehti, 
(Hemmet i bild), Kauneus & Terveys (Skönhet & Hälsa) och Me Nai-
set (Vi Kvinnor). Till den senare gruppen hörde i Sverige Elle, Amelia 
och Cosmopolitan, i Finland Gloria, Trendi och Cosmopolitan. Urvalet 
är huvudsakligen från perioderna 1967–1969, 1975–1977, 1983–1985, 
1991–1993, 1999–2001 och 2005–2008. Jag utgick från att en sådan 
systematisk insamling med jämna intervaller ger ett tillräckligt material 
för att kunna följa vilka slag av upprepning, kontinuitet och förändring 
som förekommit i de subjektspositioner som reklamen producerat.

Eftersom båda ländernas lagstiftning har begränsat direkt alkoholre-
klam under hela den undersökta perioden inkluderade jag också indirekt 
alkoholreklam i materialet. I Sverige var alkoholreklam förbjuden mellan 
1979 och 2003. Reklamförbudet gällde inte lättöl med en alkoholhalt 
under 2,25 procent. Från och med juli 2003 tilläts saklig, återhållsam 
och informativ reklam för drycker med en alkoholhalt under 15 procent. 
I början av 2005 trädde nya bestämmelser i kraft enligt vilka reklam för 
alkoholdrycker inte fick riktas till personer under 25 år. Reklamen skulle 
vara neutral, visa endast själva produkten och innehålla en varningstext 
om alkoholens skadlighet.

I Finland var saklig, återhållsam och informativ alkoholreklam tillåten 
till mars 1977, då all alkoholreklam förbjöds. I början av 1995 blev saklig 
reklam för svaga alkoholdrycker åter tillåten. Även då förbjöds dock re-
klam som särskilt riktar sig till unga, som kombinerar alkoholanvändning 
med att köra ett fordon eller som framhäver dryckens alkoholhalt som 
en positiv faktor. Dessutom förbjöds reklam som skildrar alkoholanvänd-
ning på ett accepterande eller nykterhet på ett avvisande sätt och som 
hävdar att alkohol har positiva medicinska, terapeutiska, sociala, sexuella 
eller prestandamässiga effekter.

Trots att lagen förhindrat alkoholreklamen i Sverige och Finland att 
förknippa alkohol med positiva associationer, kommer läsaren senare 
att märka att den ändå gör det. Under hela den period jag granskat har 
reklamen i båda länderna förknippat alkoholanvändning med olika slags 
eftertraktade könspositioner och livsstilar.

Annonserna samlades in från bibliotek och tidningarnas arkiv och 
fotograferades digitalt. Resultatet blev 467 finska annonser med alkohol-
motiv varav 267 representerar direkt och 200 indirekt reklam samt 1 079 
svenska annonser med alkoholmotiv varav 227 representerar direkt och 
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852 indirekt reklam. Min analys bygger för det första på en systematisk 
närläsning av reklammaterialet (se Törrönen och Juslin 2010, Törrönen 
2011). Jag tar då fasta på i vilka slags roller kvinnorna (eller männen) 
uppträder i annonserna, vad de gör, vilka slags utseenderelaterade attri-
but de ger uttryck åt och hur deras relation till läsaren bestäms genom 
bildvinkel och text (se Rose 2001). i de fall det inte finns några männis-
kor på bilden analyserar jag till exempel hur en distinkt köksinredning, 
ett romantiskt dukat matbord eller en soldränkt strand representerar en 
attraktiv och eftertraktad genusposition. För det andra bygger analysen 
på att jag ställer de iakttagelser jag gjort i relation till det svenska res-
pektive finska samhällets historiska utveckling.

1960-talet: jämställdhetskontraktet mellan könen blir en 
del av den svenska och den finska välfärdsstatspolitiken

1960-talet var en tid av urbanisering, modernisering och sekularisering 
i både Sverige och Finland. Finland startade från klart fattigare utgångs-
punkter. I början av årtiondet är Finland fortfarande ett jordbruksdomi-
nerat land där konsumtionen, till skillnad från den i Sverige, främst är 
inriktad på nödvändighetsvaror (Kavonius 2004). På grund av det lägre 
utgångsläget är sextio- och sjuttiotalens strukturomvandling mer drastisk 
i Finland.

1960-talet var en brytningstid också för könsrollerna. Det traditionella 
”husmorskontraktet”, enligt vilket mannen förvärvsarbetar och kvinnan 
ansvarar för hemmet, fick småningom ge vika för ett ”jämställdhetskon-
trakt” (Hirdman 2002), där könen uppfattades som väsentligen likadana 
i sin egenskap av föräldrar, försörjare och medborgare (Julkunen 2010, 
s. 224). Kvinnorna började ”snöra ihop de ekonomiska och politiska 
ställningarnas genusklyfta” (a.a., s. 89). Här är Sverige modelland för 
Finland. Feministiska kvinnogrupper, såsom Kvinnoligan och Grupp 8 i 
Sverige och Förening 9 i Finland, vill förena bygget av välfärdsstaten med 
ett medborgarskap som förenar lönarbete och moderskap (se Johansson 
& Jansson 1998, s. 401, Anttonen 1994).

Inom alkoholpolitiken vinner en liberal syn terräng samtidigt som nyk-
terhetsrörelsen i synnerhet i Sverige backar. Med turismen, de växande 
internationella kontakterna och massmedierna får den svenska dryckes-
kulturen nya influenser (Johansson 2008, s. 355). Finland framstår i det 
avseendet som ett mer slutet samhälle. I Sverige släpps mellanölet fritt 
i livsmedelsbutikerna 1965, i Finland genomförs motsvarande reform 
1969. I Sverige blir mellanölet den växande, småningom radikaliserade 
och emanciperade ungdomskulturens dryck – en symbol för ungdomens 
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livsstil och sexualmoral med frihet som främsta honnörsord. I Finland 
innebär mellanölsreformen framför allt att den tidigare torra landsbyg-
den nu blir våtare. Alkoholkonsumtionen stiger kraftigt. I Sverige dricker 
männen omkring fyra gånger och i Finland omkring åtta gånger mer än 
kvinnorna (a.a., s. 372, Simpura 1987).

Reklam i 1960-talets Sverige:  
kvinnan dricker i hemmet, i naturen och på krogen

I 1960-talets svenska reklam med alkoholmotiv uppträder kvinnan stän-
digt i två subjektspositioner: den traditionella hemmafrun (bilderna 5 
och 6) respektive den ogifta kvinnan (bilderna 2 och 3).

I ölreklam ser vi kvinnan tillbringande sin fritid utanför hemmet i 
naturen och på krogen. Oftast dricker hon öl romantiskt i det fria, så-
som på bild 2. Vi kan se henne ensam på stranden, tillsammans med en 
man eller i en större grupp på picknick i naturskön miljö eller i vänners 
sällskap glatt springande på ängen. I vissa annonser, såsom på bild 3, ser 
vi en kvinna läppja öl på en krog, det vill säga i ett rum som traditio-
nellt dominerats av män. I den övriga direkta alkoholreklamen uppträder 
kvinnan i hemmets sfär. I reklamen för champagne, vin, mousserande 
vin, starkvin och cider kombineras alkoholen typiskt med en vardaglig 
eller finare middag där hemmafrun svarar för arrangemangen. Mönstret 
går igen i den indirekta reklamen. Kvinnan positioneras som hemmafru 
i reklam för disk- och tvättmedel, glas, servetter, kläder, margarin, chips, 
mat och drinkar, vilket bilderna 5 och 6 illustrerar.

Bild 5 visar en annons för drycken ”Holland House” som ska blandas 
med whisky. Den unga kvinnan uppe till vänster tittar läsaren i ögonen 
och berättar ”hur man får sin man att bjuda på en drink”. Texten fort-
sätter: ”Vet Ni varför han aldrig bjuder? Jo, därför att han inte vet hur 
enkelt det kan vara att blanda till en perfekt drink. Lika enkelt som att 
hälla upp en whisky! Om man är klok nog att använda rätt drink mix, vill 
säga. Holland House!” Texten låter förstå att mannen saknar det kapital 
som kökssysslorna kräver. Kvinnan uppmanas därför att ordna det så att 
mannen klarar av att bjuda en drink: ”Köp hem ett par flaskor (Holland 
House) och ställ dem i kylskåpet. Räck till Er man den här annonsen 
och se vad som händer…!”

Bild 6 visar en annons för servetter av märket Duni. Huvudperson är 
ett middagssällskap som i skenet av levande ljus dricker öl till maten. Av 
hur bilden är komponerad och hur sällskapets blickar är riktade kan man 
sluta sig till att det är värdinnan som sitter vid bordsänden. Reklamtex-
ten lovar att hemmafrun med lätthet kan duka varje middagsbord till 
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både fest och vardag. Vi får veta att Duni-servetterna alltid kan erbjuda 
ett passande färgalternativ och att de är billiga och besparar värdinnan 
tvättbesvär.

Reklam med alkoholmotiv förenar såväl hemmafruns som den ogifta 
kvinnans subjektspositioner med traditionella könsattribut. Trots att 
kvinnan i reklamen för öl dricker utanför hemmet, i naturen och på 

Bild 3. Ölannons. Bild 4. Ölannons.
Damernas Värld 1968/17. Femina 1968/37.

Bild 5. Drinkannons. Bild 6. Servettannons. 
Damernas Värld 1968/6. Året Runt 1968/14.
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krogen, visas hon också i de situationerna med traditionella egenskaper. 
Till exempel i ölannonsen på bild 3 där kvinnan dricker öl på krogen de-
finierar texten situationen som en erotisk lek. Kvinnan säger: ”Jag vinner. 
Du förlorar. Om jag vinner, tar jag portern. Om du vinner får jag portern. 
Det är som att slå vad om en kyss. Den som inte tycker om kyssar förlorar 
varje gång. Den som tycker om kyssar vinner alltid.” Tillsammans med 
texten positionerar bilden med andra ord kvinnan i en tävlingsbetonad 
flört med personen mittemot henne. Till slut instrueras läsaren om hur 
den vunna respektive förlorade portern ska avnjutas: ”Häll upp ett glas 
porter. Smutta. Smutta igen. Smutta igen. Drick ett par djupa klunkar. 
Upprepa behandlingen 2 ggr i veckan.”

I ölannonsen på bild 4 ser vi en man på krog i en liknande situation. 
Under rubriken ”Majoriteten är mot porter” argumenterar han: ”Men 
rätten att tycka annorlunda kan dom inte ta ifrån en. Det är ju ett fritt 
land. Med yttrandefrihet och tryckfrihet. Och så länge dom inte beskat-
tar portern högre än annat öl kan majoriteten få sova lugnt, vad mej 
anbelangar. Jag tar mitt glas och ser vem som helst i ögonen.” Texten 
jämställer med andra ord mannens öldrickande med radikalt politiskt 
tänkande och aktivism. Texten avslutas med ett recept: ”Stort glas, djupa 
klunkar, precis så många du vill”.

Bilderna 3 och 4 är hämtade ur en serie på fem annonser varav två 
visar en man och tre en kvinna sittande i en liknande situation på en krog. 
I samtliga versioner konstrueras likartade könsskillnader mellan män och 
kvinnor. Männen uppträder som aktörer med politiskt och intellektuellt 
kapital. De har friheten att dricka offentligt precis så mycket de behagar. 
Kvinnorna däremot skildras som aktörer vilkas kompetens hänför sig till 
erotiska anspelningar, intima relationer och känsloangelägenheter. Deras 
drickande handlar om ett par djupa klunkar.

Reklamen i 1960-talets Finland:  
kvinnan dricker inom det privatas sfär

Den direkta och indirekta alkoholreklamen i 1960-talets Finland var åter-
hållsam. Kvinnan uppträder uteslutande i den traditionella hemmafruns 
subjektsposition. Hon dricker inte alkohol självständigt ute i naturen eller 
på krogen, såsom i Sverige, utan drickandet hör ihop med parrelationen (se 
bild 1) eller hemmet, det vill säga med det privatas sfär. Detta åskådliggörs 
till exempel i bilderna 7 och 8, där alkoholen uppträder som rekvisita i 
kylskåps- respektive köksinredningsreklam.

Männen på bild 7 vill sälja en kyl/frys – ett viktigt inslag i den nya 
konsumtionsfokuserade livsstilen – som i det här fallet också innehåller 
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öl. Annonsen bryter inte mot de stereotypa könskonstellationerna. Den 
lovar inte att befria kvinnan från hemmafruns traditionella uppgifter 
med hjälp av ny teknik, endast att lätta på hennes börda. Den traditio-
nella könskonstellationen förstärks ytterligare av att männen framträder 
som tekniska experter och auktoriteter som försäkrar den kvinnliga lä-
saren att produkten är pålitlig och hållbar.

Texten på bild 8 niar läsaren och försäkrar henne att Domino-köket 
skapar en trivsam miljö för både middagar och hushållssysslor, eftersom 
skåpen har ”ett utdragbart strykbräde, en bordsskiva för köksmaskiner 
samt handdukstorkar”. Kompositionen placerar champagneflaskan, de 
två glasen och det brinnande ljuset i förgrunden – en antydan om att 
”middag” här avser en romantisk och privat afton för en kvinna och en 
man. Det nya köket ger hemmafrun den talang och kompetens som krävs 
för att göra middagen till en oförglömlig upplevelse.

Bilderna och konstellationerna i annonserna på bilderna 7 och 8 är 
typiska för all reklam med alkoholmotiv i sextiotalets finska damtid-
ningar.

1970- och 1980-talen: jämställdhetskontraktet 
institutionaliseras i båda länderna

På 1970-talet institutionaliseras jämställdhetskontraktet mellan könen 
i både Sverige och Finland till en välfärdsstatlig praxis genom statliga 

Bild 7. Kylskåpsannons. Bild 8. Köksinredningsannons.
Kotiliesi 1967/6–7. Kodin Kuvalehti 1969/19.
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åtgärder och ny lagstiftning. Med barnomsorg, deltidsjobb och utbyggda 
offentliga välfärdstjänster skapas möjligheter för bland annat mödrar 
att snabbt gå ut i arbetslivet (Julkunen 2010, s. 92). I Sverige är staten 
en aktivare och starkare aktör i jämställdhetsfrämjandet än i Finland. 
År 1980 arbetade 30,7 procent av alla sysselsatta i Sverige inom den 
offentliga sektorn, i Finland var motsvarande andel 17,8 procent. Över 
hälften av de svenska och ungefär en tredjedel av de finska förvärvsarbe-
tande kvinnorna var anställda inom det offentliga. I början av åttiotalet 
fortsätter ekonomin att växa, vilket möjliggör vidareutveckling av den 
”kvinnovänliga” välfärdsstaten (a.a., s. 96–97).

På 1970-talet hårdnar de alkoholpolitiska attityderna i båda länderna. 
I början av decenniet väcker ölreklam riktad till ungdomen – se bilderna 
2, 3 och 4 ovan – och de ungas fyllekultur oro i Sverige. I Finland bekym-
rar man sig vid samma tid över alkoholkonsumtionens snabba ökning. 
Alkoholpolitiken börjar i båda länderna bedrivas som en folkhälsofråga 
och växer tillsammans med narkotikapolitiken in i en bredare välfärds-
politik.

Nyliberalismen når Sverige i mitten och Finland i slutet av åttiotalet. 
I båda länderna börjar välfärdsstaten omformas till en konkurrens- el-
ler investeringsstat (Julkunen 2010, s. 100–101). Samtidigt liberaliseras 
också det alkoholpolitiska klimatet.

Reklamen i 1970- och 1980-talets Finland:  
kvinnan alltjämt inom det privatas sfär

I Finland förblir alkoholreklamen under 1970- och 1980-talen konser-
vativ i sina genusframställningar. Liksom på 1960-talet dricker kvinnan 
i hemmet i samband med måltider, i sällskap med sin man eller på sin 
fritid.

Den direkta alkoholreklamen fortsätter på samma återhållsamma 
linje. Öl-, likör- och sherryannonserna är produkt- och informations-
centrerade. I till exempel Kauneus & Terveys nr 11/1975 hade företaget 
Chymos en likörannons (se bild 9) med fyra olika likörflaskor i huvud-
rollerna. Flaskorna avbildades mot en anonym, väggaktig fond och med 
priserna angivna bredvid flaskhalsarna.

I den indirekta alkoholreklamen får vinet och det mousserande vinet 
som en symbol för den växande välmående medelklassens livsvärden en 
mer framträdande roll jämfört med på sextiotalet. Vin kombineras med 
en allt större mängd andra konsumtionsvaror. Förutom med kylskåp, bok-
hyllor och soffor förknippas (mousserande) vin i sjuttio- och åttiotalets 
annonser med speglar, diskhoar (se bild 10), textiler, sängar, vegetariska 
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fetter, rengöringsmedel, glas, serviser och inredningsfärger. Då får vinet 
symbolisera hustruns och hemmafruns glädje över avklarade vardags-
rutiner (se bild 10), hennes trendmedvetna stilkänsla, intimt umgänge 
mellan kvinna och man eller trivsamma gästabud. Liksom på 1960-talet 
positioneras kvinnan stadigt i sin traditionella könsroll.

Under sjuttio- och åttiotalen växer inte sortimentet av alkoholdrycker 
i de finska annonserna. Kvinnan dricker självklart vin, mousserande vin 
och likör. Därtill rekommenderas den moderna kvinnan öl, men inte 
andra traditionellt maskulina drycker.

Reklamen i 1970-talets Sverige:  
den drickande kvinnan återvänder till det privatas sfär

Också i Sverige är reklamen med alkoholmotiv konservativ på 1970-
talet. Vi ser inte längre kvinnan som vare sig bohem i naturen eller erotisk 
aktör på krogen. I själva verket uppträder kvinnan överhuvudtaget inte 
som huvudperson i direkt alkoholreklam på 1970-talet.

I den indirekta reklamen förekommer alkoholen som rekvisita i annonser 
för inredning, kläder, rengöringsmedel, mat, mode och semesterresor. Pre-
cis som i Finland blir i synnerhet heminredning och dekorering allt synligare 
inslag i sjuttiotalets reklam, varvid även vin börjar spela en mer framträdan-
de roll. I samband med inredning och dukning kan vinetsymbolisera hem-
mafruns stilkänsla, parets intima umgänge eller deras umgänge med gäster.

Bild 9. Likörannons. Bild 10. Annons för diskho. 
Me Naiset 1976/49. Kodin Kuvalehti 1985/15.
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Kvinnans fritid får dock en synligare roll i den svenska än i den finska 
reklamen. Som hemmafruns nya friheter på sjuttiotalet uppträder var-
daglig shopping, utlandssemester och picknickar av olika slag, såsom på 
bilderna 12, 13 och 14.

Bild 12 signalerar att mat uppköp är en typisk hemmafrusyssla, 
men i och med att den sker utanför hemmet möjliggör den även lite 
personlig fritid. Samdigt som hon shoppar kan kvinnan också för-
verkliga sig själv och uttrycka sin identitet med klädsel och glatt be-
teende. De höga travarna av ölbackar i fonden kan ses som ett teck-
en på att mellanöl blivit en normal nyttighet i hemmafruns vardag.

På bild 13 spelas huvudrollen av ett par på romantisk semester på 
Madeira. Bildkompositionen ramar in semesterresans episoder i ett 
hjärta; läsaren kan inte hysa några tvivel om resans syfte. I en episod i 
bildserien sitter paret vid ett middagsbord med rödvin som bordsdryck. 
Texten ”Atlant-ön i våra hjärtan” lockar i kombination med den hjärt-
liga bildserien förälskade par att välja Madeira som semestermål. Trots 
att kvinnan i två episoder positionerats ovanför mannen märker man 
vid en närmare granskning att mannen i samtliga bilder spelar en aktiv 
och kvinnan en passiv roll. Vid middagsbordet är det mannen-föräldern 

Bild 11. Ölannons. 
Året Runt 1976/26.

Bild 12. Klädannons.
Damernas Värld 1976/2.



142 Jukka Törrönen

som matar kvinnan-barnet, i fotograferingen är det mannen-subjektet 
som fotograferar kvinnan-objektet och i vattenlekarna är det den fysiskt 
starkare som kastar den fysiskt svagare (jfr. Goffman 1979).

Kexannonsen på bild 14 lovar att lätta kvinnans börda som festvärdin-
na. Vi ser vänner och par på en sommarfest i det fria. De äter och dricker, 
stämningen är avslappnad och trivsam. Situationen är fotograferad så att 
läsaren kan föreställa sig själv sig som en festdeltagare som plockar för 
sig av picknickbordets håvor. Enligt texten är det onödigt att ruinera sig 
med storstilade fester. Det är trevligare och ledigare att samlas i enklare 
form kring kex och ost.

Där kvinnan på 1970-talet visas uteslutande som en aktör på konsum-
tionens område kan mannen visas också som anställd i produktions- eller 
servicesektorn, såsom på bild 11, där de manliga fiskarna i egenskap av 
experter och auktoriteter övertygar den kvinnliga läsaren om att Falcon 
är en enastående dryck (jfr. bild 7 från Finland).

Reklamen i 1980-talets Sverige:  
den individualiserade karriärkvinnan

På 1980-talet avviker den svenska reklamen med alkoholmotiv tydligt 
från den finska. Där den finska kvinnan uppträder enbart i den omvårdan-
de hemmafruns roll börjar hennes svenska kollega vid den här tiden föra 
en statuskamp, hon individualiseras och koncentrerar sig på sin karriär.

Bild 14. 
Kexannons. Femina 1976/26.

Bild 13.Semesterannons.  
Året Runt 1976/43.
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Exempelvis i bild 15 uppmuntras kvinnan att använda silverbestick 
också i vardagligare sammanhang, Vackra glas och vackert porslin finns 
enligt texten i de flesta svenska hem, men ”hur många har silverbestick”? 
Texten beskriver silverbesticken med rötter i engelskt 1700-tal: de är 
tidlösa, en investering som ”inte bara behåller sitt värde, utan också blir 
vackrare för varje år som går”. Annonsen sporrar således den kvinnliga 
konsumenten att sticka fram ur mängden genom att efterapa överklas-
sens smak. 

Modeannonsen på bild 16 konkretiserar i sin tur kvinnans nya, karriär-
inriktade subjektsposition. Kvinnan är klädd i en maskulin kostym. Likt 

Bild 17. Ölannons.
Damernas Värld 1984/27.

Bild 16. Modeannons.  
Damernas Värld 1984/36.

Bild 15. Annons  
för silverservis. 
Femina 1984/5.
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en affärsman läser hon en dagstigning på en pub och dricker en tradi-
tionellt maskulint laddad dryck, öl. De maskulina attributen antyder 
inte nödvändigtvis att kvinnan förlorar sin femininitet och förvandlas till 
en kopia av mannen. I kombination med kvinnans kroppsställning och 
klädsel kan tidningsläsningen och öldrickandet i ett rum som traditionellt 
ansetts tillhöra manliga domäner snarare vara ett uttryck för hennes själv-
medvetenhet och styrka och för att även kvinnor kan vara framgångsrika 
karriärmänniskor, intressera sig för världspolitik och inneha statusfyllda 
maktpositioner (Gripsud 2002, s. 228). Också annonsens text stöder en 
sådan tolkning: ”Kostym kan vara mycket kvinnligt”.

Som ett slags motkraft mot kvinnans allt starkare ställning i samhället 
dyker det också upp reklam som hyllar maskulina traditioner och värden. 
Ett exempel är bild 17, där annonsens paroll lyder: ”Tuborg har tänt fler 
män än tjejerna i Dallas”. Rubriken vill få läsaren att se ölflaskan som 
en manlig och läppstiftet som en kvinnlig symbol. Att flaskan är större 
än läppstiftet antyder att ölet är en attraktivare njutning för män än 
kvinnans läppar. Så tolkad kan annonsen anses vidmakthålla patriarkala 
könsnormer, där kvinnans intentioner framstår som underordnade man-
nens njutning.

1990- och 2000-talen: jämställdhetskontraktet 
diversifieras i båda länderna

I början av 1990-talet råder ekonomisk kris i Sverige och Finland. Enligt 
Hirdman (1992) kan krisen också beskrivas som genuskontraktets kris. 
Den ekonomiska krisen leder till en situation där man börjar skära i 
välfärdstjänsterna, tummar på det som uppnåtts inom jämställdheten 
och påskyndar konkurrensstatliga reformer inom den offentliga sektorn 
(Julkunen 2010, s. 117–118). Samtidigt blir könsskillnaden allt synligare 
inom den visuella kulturen. Fram träder den hypersexualiserade kvinno-
gestalten som ”inte är ett objekt, utan ett autonomt, aktivt, säkert, am-
pert och viljestarkt kvinnosubjekt” (a.a., s. 188). Alkoholpolitiken präglas 
av en stark liberalistisk trend som konkretiseras i ett snabbt växande antal 
krogar i städerna samt avveckling av alla andra monopol utom detaljhan-
delsmonopolet då Sverige och Finland går med i Europeiska unionen. I 
städerna utvecklas en ny urban dryckeskultur med inslag från kontinen-
tala traditioner och hårdfestande (se Törrönen & Maunu 2007).

På 2000-talet fortsätter bygget av den disciplinerade nyliberala staten 
i båda länderna. Jämställdhetspolitiken fortsätter, men inte lika entydigt 
som tidigare. Enligt Raija Julkunen (2010, s. 225) övergår de nordiska 
länderna på 2000-talet till ett postpatriarkaliskt tillstånd i sättet att om-
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fatta och framställa könen. Trots att de strukturer och den praxis som 
skapar könshierarki, könssegregation och heteronormativitet fortfarande 
är intakta ges nu mer rum åt individuella val och variationer av självet 
(a.a., s. 243). Nu är det inte bara ett, utan flera genuskontrakt som gäller. 
Det privata återfår sitt värde. Yngre generationer tycks se parrelationer, 
sexualitet, familj, hem och egen stil som personliga angelägenheter där 
man tar avstånd från den offentliga jämställdhetens projekt och nor-
mativa förväntningar eller förhåller sig avspänt reflexiv till dem (a.a., 
s. 281–282). Det alkoholpolitiska klimatets liberalisering fortsätter på 
2000-talet.

Reklamen i 1990- och 2000-talets Finland:  
den mångsidiga kvinnan tar plats i det offentliga rummet

Där kvinnan i den svenska reklamen drack alkohol utanför hemmet re-
dan på sextiotalet och förde en statuskamp på åttiotalet intar den finska 
kvinnan motsvarande subjektspositioner så sent som i slutet av 1990-
talet- och under hela 2000-talet. Kvinnornas dryckessituationer blir då 
brokigare, de feminina rum som visas i reklamen blir mångsidigare och 
sätten att konstruera femininiteten mer reflexiva och kritiska. Samti-
digt erövrar den drickande kvinnan friheten att satsa också på sig själv 
och sina egna njutningar. Hon ansvarar inte längre enbart för någon 
annans behov i parrelationen, i hushållssysslorna och som värdinna vid 
gästabud. Vid sidan av den ansvarsfulla kvinnan som tillgodoser andras 
behov träder nu också andra subjektspositioner fram: den hedonistiska 
konsumenten, den distinkta konsumenten, den vågade konsumenten 
som leker med könsroller samt den festande 
konsumenten.

Bild 18 illustrerar den hedonistiska sub-
jektspositionen. Annonstexten uppmanar 
läsaren att njuta av vardagen, för ”lidande 
förskönar inte”. Annonsen visar på intimt 
näravstånd en tallrik med sallad, en flaska och 
ett vinglas som en delvis synlig hand skålar 
mot flaskan så att man nästan kan höra utro-
pet ”skål!”. Här betonas njutning, utan skrup-
ler. Den samtidiga närvaron av mat och vin i 
kombination med uppställningen – en flaska 
i förgrunden och två längre bak – antyder 
emellertid att den som håller i glaset inte har 
för avsikt att tömma alla tre flaskor på samma 

Bild 18. Altias vinannons. 
Kodin Kuvalehti 2005/6.
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kväll. Konsumentens njutning ökar av att El Tiempos sortiment erbjuder 
ett lämpligt vin för olika rätter.

Annonsen på bild 19 erbjuder den kvinnliga konsumenten en sta-
tusmedveten, distinkt subjektsposition. På den vänstra bilden dricker 
kvinnan champagne i den lyxiga röda salongen i Moët & Chandons slott, 
där även Napoleon lär ha avnjutit samma dryck. Kvinnan visas något 
snett uppifrån på ett ganska opersonligt avstånd som en del av rummets 
luxuösa och elitistiska möblemang och inredning. En sådan inramning 
lyfter fram salongens olika element i förgrunden, där de med sina detaljer 

får en viktig betydelse som framhävare 
av det distinkta. På den högra bilden 
bjuds kvinnan på champagne av slot-
tets exklusiva sommelier i den gröna 
salongen med dubbeldörr mot trädgår-
den där bland andra ”Österrikes Franz 
II, Rysslands Alexander I, hertigen av 
Wellington och kungen av Preussen 
skålade i champagne 21.3.1814”. Si-
tuationen visas rakt framifrån, på so-
cialt avstånd och något underifrån, ett 
sätt att få läsaren att med beundran 
identifiera sig med kvinnan och situa-
tionen där hon njuter av att uppvaktas 
i en elitistisk miljö. 

Annonserna på bilderna 20 och 21 
representarar subjektpositionen som 
lekfullt utmanar könsrollerna. På bild 

Bild 20. Ciderannons. 
Trendi 2000/2.

Bild 19. Klädannons.Gloria 1999/november
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Bild 21. 
Likörannons. 
Me Naiset 
2006/49.

20 ser vi en kvinna klädd i en erotisk rolldräkt. I stället för blommor 
vattnar hon en stol där det står två ciderflaskor. Texten berättar att cidern 
är en ”förvirrande torr nyhet”. Som gest är kvinnans handling mångtydig. 
Att vattna stolen kan antas hänvisa bl.a. till den torra ciderns motsats, 
vått, och antyda att kvinnan bär en rolldräkt för kvällens erotiska lekar.

Likörannonsen på bild 21 skildrar en situation där en grupp män sit-
ter ensamma vid sina restaurangbord och väntar på att deras kvinnliga 
sällskap ska återvända. Kvinnorna tycks emellertid inte ha någon brådska, 
de förefaller trivas bättre i varandras sällskap i restaurangens damrum, 
drickande likör. Männen ser uttråkade ut medan kvinnorna har roligt. 
Bilden leker med kvinnans och mannens maktpositioner. Kvinnorna lyfts 
fram i förgrunden som aktörer som är oberoende av männen och som 
– i överensstämmelse med likörmärkets paroll – har eget ”girl talk” på 
gång. Männen framstår som mesar som är beroende av kvinnorna och 
inte förmår frigöra sig från sina stela roller för att i stället improvisera 
någonting roligt för sig.

Bild 22. 
Ciderannons. 
Me Naiset 
2000/3.
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Ciderannonsen på bild 22 vänder sig till den unga kvinnliga kon-
sumenten vars intressen kretsar kring partyliv. Annonsen representerar 
subjekpositionen av festande konsumenten. Att det handlar om festlig-
heter framgår av ciderflaskan som förvandlats till en fyrverkeripjäs som 
precis ska avfyras. Också parollen ”kvällen är alltid ung” nere till höger 
definierar fest och party som drickandets naturliga kontext. Intrycket av 
att kasta loss från vardagen och röra sig mot en annan verklighet förstärks 
av annonsens artificiella färgvärld och de overkliga kulisserna (jfr. bild 
25). I annonsen framstår cider(flaskan) som ett sagoföremål med magisk 
kraft. Den leder konsumenten oemotståndligt till en verklighet där hon 
blir full och lättsam.

Reklamen i 1990- och 2000-talets Sverige:  
den sexuella, ironiska och mångfasetterade kvinnan

På 1990- och 2000-talet liknar bildmaterialet i svensk och finsk reklam 
varandra. Gemensamt för båda länderna är framför allt att den drickande 
kvinnan inte längre förknippas bara med hem och hushåll, utan också 
med hedonistiska lustar, partyliv och ironisk vitsighet på mannens be-
kostnad. I den svenska reklamen är kvinnan dock mer sexualiserad och 

Bild 23. Modeannons. 
Elle 1992/6.

Bild 24. Kryssningsannons.  
Damernas Värld 2000/11.
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erotisk än i den finska. Det är framför allt utanför hemmet som kvin-
norna blir mer sexuella (bilderna 23 och 27) och mer egoistiska (25), 
börjar ha kul tillsammans utan manligt sällskap (24) och gör sig lustiga 
över mannens romantiska och sexuella förväntningar (26).

I klädannonsen på bild 23 njuter kvinnan av en utlandssemester. Av 
bilden kan vi inte sluta oss till om hon är singel eller lever i ett parför-
hållande, men uppenbart är i alla händelser att hon har råd med dyra 
semesterresor. Hon visas som en självtillräcklig aktör, en sexualiserad 
konsument som av hjärtans lust hänger sig åt att tillfredsställa sina he-
donistiska begär.

Kryssningsannonsen på bild 24 uppmanar karriärkvinnor att våga 
kasta sig in i hedonistiska njutningar. Över kvinnans framsträckta hand-
flata löper texten: ”Borta i viktigt tjänsteärende, åter onsdag”. Annonsen 
uppmanar således karriärkvinnor att ta en paus från hemmets och job-
bets förpliktelser för att tillsammans med sina (kvinnliga) bästisar för 
några dagar kasta sig in i en annan verklighet där de tillfälligt kan satsa 
helhjärtat enbart på sin egen vällust (jfr. den finska annonsen på bild 
21). Alkoholen tycks vara en central aktör i dessa utsvävningar. Drick-
andet gör det lättare för kvinnorna att bli du med sina hedonistiska och 
ansvarslösa sidor.

Också chokladannonsen på bild 25 erbjuder den kvinnliga konsumen-
ten en hedonistisk subjektsposition. Här handlar det inte om njutnings-
lystna utsvävningar, utan om ett självcentrerat, narcissistiskt välbehag. 
I annonsen bildar kvinnan, vinglaset och chokladasken en hedonistisk 
triangel, där kvinnan frigör sig från sitt ansvar gentemot sitt bordssäll-
skap och fokuserar uteslutande på sitt eget välbehag. Den här typen av 
själviskhet har i reklamen traditionellt förknippats med mannen. I 2000-
talets reklam med alkoholmotiv kan man tolka den som ett tecken på 

Bild 25. Chokladannons.  
Femina 2000/5.
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kvinnans styrka och självständighet, som enligt Macdonald (2004) har 
vuxit i de senaste årtiondenas reklam.

Pastillannonsen på bild 26 illustrerar i sin tur kvinnans styrka som 
subjekt genom att skämta på mannens bekostnad. Vi ser en man stå på 
knä på sängen, iförd en morgonrock. Med vinglas i handen lockar han 
förföriskt den kvinnliga läsaren till sexuella lekar. Texten ”Oemotstånd-
lig?”, som placerats delvis över hans bara bröst, skapar dock en ironisk 
och humoristisk distans mellan mannen och den kvinnliga läsaren. An-
nonsen kan anses förlöjliga mannens förförelseförsök och kanske skratta 
åt männens tafatthet på romantikens område (jfr. den finska annonsen 
på bild 21).

Förutom den hedonistiska och självmedvetna kvinnan saluför rekla-
men också den festande konsumenten som en subjektsposition för unga 
kvinnor. Ett konkret exempel är klockannonsen på bild 27. De två kvin-
norna och mannen är erotiskt klädda, de sitter tätt intill varandra, dricker 
champagne och äter vindruvor. På den tillskrynklade mattan ligger en 
tom champagneflaska, bredvid flaskan står ett nästan fullt champagne-
glas. De unga hänger sig åt en orgiastisk och dekadent livsstil av ”ro-
merskt” snitt. Också texten – ”för vissa går solen aldrig ner” – leder oss 
att tolka situationen som någonting som går utöver det vardagliga: partyt 
fortsätter så länge man har lust, oavsett dygnsrytm och klockslag.

Bild 26. Annons  
för halspastiller. 
Damernas Värld 2000/6.

Bild 27. Annons  
för armbandsur.  
Cosmopolitan 2007/1.



Kvinnans skyldigheter, friheter och njutningar – alkohol i damtidningsannonser 151

Den drickande kvinnans balansgång mellan  
skyldigheter, friheter och vällust

Min analys visar att den drickande kvinnans subjektspositioner och de 
könsnormer som de utkristalliserar uppvisar både en intressant konti-
nuitet och variation i såväl svenska som finska damtidningsannonser. 
Intressant är att kvinnans roll som den ansvarstagande hemmafrun förblir 
stark i båda länderna genom årtiondena. Genom att åberopa kvinnans 
ansvar för hushållssysslorna, parrelationen och familjen uppmanar re-
klamen om och om igen kvinnan att identifiera sig som en aktör inom 
det privatas sfär.

Men också nya subjektspositioner för den drickande kvinnan träder 
fram: den hedonistiska konsumenten, den distinkta konsumenten, den 
lekfullt stereotypiserande konsumenten och den festande konsumen-
ten. Den hedonistiska konsumenten illustrerar den alkoholdrickande 
kvinnans utveckling till ett självständigt subjekt med rätt till egna, av 
både mannen och familjen oberoende önskningar och njutningar. Den 
distinkta konsumentens inträde i reklamen avspeglar dels den kvinnliga 
alkoholanvändningens starkare koppling till medelklassiga och elitistiska 
smakdistinktioner, dels kvinnans individualisering till en aktör i det of-
fentliga rummet. Den lekfullt stereotypiserande konsumenten signale-
rar att genusframställningarna idag befinner sig i ett jäsningstillstånd, 
vilket gör det möjligt att självmedvetet distansera sig från, leka med 
och ironisera över dem. Då kombineras alkoholanvändning också med 
öppet erotiska fantasier. Den festande konsumenten åter avspeglar unga 
kvinnors partykultur i städernas pubar och nattklubbar. Denna konsu-
mentkategoris frammarsch på reklamens arena under den senaste tiden 
antyder att partyliv har blivit mycket populärt inom unga urbana kvin-
nors fritidskultur. Senare studier visar också att partylivet blivit en viktig 
social institution just för unga urbana människor (Törrönen & Maunu 
2007, Demant & Törrönen 2011).

Kvinnoframställningarnas diversifiering under den senaste tiden visar 
att parallella, konkurrerande femininiteter växer fram, etableras och er-
känns som kulturellt möjliga uttrycksformer för kvinnlighet. Detta inne-
bär dock inte att kvinnans jämställdhet, självständighet och hedonism 
skulle ha ökat lineärt eller att hemmet och det privata skulle ha blivit 
könlösa. Snarare är det fråga om en samtidig förekomst av många sinse-
mellan motstridiga normativa uppfattningar om kvinnans skyldigheter, 
friheter och njutningar.

Å andra sidan förenas kvinnan också i de nya subjektspositionerna 
normalt med stereotypa genusdefinitioner som gör henne till en aktör 
som bygger sin identitet på privatlivets och fritidens arenor. Kvinnan är 
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en modemedveten, erotiskt klädd, smal medelklasskvinna, van vid att stå 
i fokus för andras blickar (jfr. Julkunen 2010, s. 242). Man kan därför 
konstatera att de traditionella könsrollerna inte har upphävts i och med 
Sveriges och Finlands utveckling till moderna och postmoderna samhäl-
len. Snarare tycks reklamen genom årtiondena omskapa det traditionella 
genussystemet likt en månghövdad drake: ”Då ett huvud huggs av växer 
där fram ett nytt” (a.a., s. 225).

I Sverige förefaller dock reklamen med alkoholmotiv vara mer lyhörd 
för de globala trenderna inom reklam, politik och feminism än i Fin-
land. Till exempel i den öldrickande ogifta kvinnans subjektsposition på 
1960-talet ser man glimtar av den självständiga, jämställdhetsorienterade 
kvinnans nya könsförväntningar. I Finland kan motsvarande fenomen 
skönjas först på 1990-talet. Medan karriärkvinnan och de internatio-
nella trenderna på 1980-talet etableras i den svenska alkoholreklamen 
(Gripsrud 2002, s. 228) och kvinnan börjar föra en statuskamp, lyser 
karriärkvinnans subjektsposition med sin frånvaro i motsvarande finsk 
reklam, och även statuskampen dyker upp först senare i en avsevärt 
tamare version. Dessutom framhäver den svenska reklamen på 1990-
talet könsskillnaderna mycket starkare än den finska och har i så måtto 
större likheter med den internationella reklamen, där skillnaden mellan 
kvinna och man betonas genom sexualiserade framställningar (jfr. Jul-
kunen 2010, s. 281).

Skillnaderna mellan genusframställningarna i Sverige och Finland kan 
förklaras med många faktorer. För det första har den konservativa bonde-
kulturen haft en starkare tradition i Finland än i Sverige, där ståndssam-
hällets traditioner i sin tur har spelat en synligare roll. Sverige var redan 
på 1960-talet ett avsevärt modernare land än Finland där över hälften 
av befolkningen fortfarande bodde på landsbygden.

För det andra kom diskussionen om könsrollerna i gång redan på 
1950-talet i Sverige, medan den gjorde det först i mitten av 1960-talet 
i Finland, och även då i blygsammare utsträckning (Rossi 2010, s. 26). 
Trots att Finland därefter ofta följde Sveriges exempel i kvinnofrågan 
försökte man i Sverige i bredare skala åtgärda jämställdhetsproblemen 
med olika välfärdsstatliga åtgärder, och jämställdheten kunde inte petas 
bort från den politiska agendan (Julkunen 2010, s. 89–93).

Dessutom har hemmamammans roll haft en positivare klang bland 
finska än bland svenska kvinnor. Ett tecken på är att nästan hälften av alla 
finska kvinnor med barn under skolåldern valde att sköta barnen hemma 
under krisen i början av 1990-talet, trots att de hade möjlighet att föra 
barnen till daghem (se Anttonen 1998, s. 365).

De omständigheter jag redogjort för ovan belyser orsakerna dels till 
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att den drickande kvinnan i Finland har varit strängare förvisad till det 
privatas sfär, dels till att hennes självständighetssträvan, hennes vilja att 
profilera sig individuellt, hennes karriärinriktning och hennes sexualise-
ring har varit mera konservativa än i Sverige.

Den repertoar av genusframställningar som min analys identifierat 
kan betraktas som smal i såväl samhälleligt, socialt, kulturellt som sexu-
ellt hänseende. Många potentiella kvinnliga subjektspositioner får inget 
som helst eller bara obetydligt rum i den svenska och finska reklamen 
med alkoholmotiv. Det är anmärkningsvärt att trots att man i bygget 
av välfärdsstaten i både Sverige och Finland allt sedan 1960-talet har 
upplevt män och kvinnor som väsentligen likadana i sina roller som för-
äldrar, försörjare och medborgare (Julkunen 2010, s. 224), så uppträder 
kvinnan i damtidningarnas annonser med alkoholmotiv endast sällan i 
den ekonomiska försörjarens subjektsposition, för att inte tala om den 
politiskt medvetna medborgarens subjektsposition, som knappt får nå-
gon plats alls. Därtill positioneras mannen i reklamen sällan i traditio-
nella kvinnliga uppgifter som förälder och ansvarig för hem och hushåll. 
Kvinnorna är unga och slanka, medan männens åldersskala sträcker sig 
ända till ålderdomen, som då förknippas med erfarenhet, expertis och 
auktoritet. I reklamen är kvinnorna huvudsakligen heterosexuella. Några 
etniska (kvinnliga) minoriteter förekommer överhuvudtaget inte i de 
undersökta annonserna, och endast vit hy framställs som ett positivt 
identifikationsobjekt.

Tack

Elinor Månsson fotograferade tillsammans med Antonina Eriksson det 
svenska materialet, överförde det i kodbar form till programmet Atlas.
ti och deltog i valet och den preliminära analysen av bilderna. Jenni 
Simonen sammanställde det finska materialet, och i kodningen bistods 
hon av Elina Vismanen. Kapitlet är ett led i projekten ”Alkoholkultur i 
förändring” (FAS: 2008–0658) och ”Drickande, könsskillnader och social 
förändring” (Finlands Akademi nr 137685).
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Arbete och alkohol förr och nu

Hanna Enefalk

I dagens Sverige finns det starka kulturella spärrar mot att upp-
träda berusad under arbetstid. Fram till andra halvan av 1800-talet 
(och inom vissa branscher betydligt längre än så) var det däremot 
ganska vanligt med alkoholkonsumtion i samband med arbete. Vad 
var det som åstadkom beteendeförändringen?

Man skulle kunna tänka sig att torrläggningen av arbetsplat-
serna hade att göra med de nya fabriksarbetena: den som arbetar 
med dyrbara och kanske farliga maskiner kan inte vara berusad. 
Men det förindustriella samhällets arbetsuppgifter var knappast 
mindre krävande. Man arbetade med yxor och liar, skjutvapen, 
öppen eld, vatten- och vinddrivna kvarnar och levande djur.

Det verkar snarare som om det var marknadsekonomin som 
tvingade fram nykterhet på arbetsplatserna. Det förindustriella ar-
betsplatsfylleriet kunde visserligen skada både hälsa och egendom, 
men orsakade sällan konkurser. Ett företag som konkurrerar med 
andra på en öppen marknad däremot har inte råd med arbetare 
som kommer för sent, arbetar ineffektivt, eller orsakar olyckor. 
Många av industrialismens arbetstillfällen var dessutom sådana 
som inte krävde någon specialkompetens. Arbetsgivarna kunde 
därför lätt byta ut den som inte skötte sig. Arbetarna å sin sida 
kunde bara hävda sina rättigheter effektivt om de organiserade 
sig, vilket i sig krävde ett mått av disciplinering. Därmed fanns ett 
incitament till ökad nykterhet även bland arbetarna själva. Nyk-
terhetsrörelsen blev viktig för ”den skötsamme arbetaren”, som 
etnologen Ronny Ambjörnsson kallat den nya sortens anställde.

I ett modernt industrisamhälle förutsätts människor och företag 
sträva framåt, mot bättre positioner och större förtjänster. Den 
som inte hänger med konkurreras ut. Under förmodern tid var det 
tänkandet inte alls lika utbrett. Framåtskridande och förändring 
var inga självändamål – det ansågs mycket bättre om var och en 
förblev på sin av Gud givna plats. Näringsidkarna skyddades därför 
från konkurrens genom utfärdandet av privilegier (till exempel 
bestämmelser om ensamrätt). Detta i sin tur innebar att fylleri 
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kunde tolereras så länge det inte hotade den grundläggande sam-
hällshierarkin. 

Intressant nog kan vi idag, när industrisamhället håller på att 
förvandlas till ett tjänstesamhälle, se hur alkoholen håller på att 
leta sig tillbaka på arbetsplatserna – i form av after work. Men av 
det gamla privilegiesamhället finns nästan ingenting kvar. Den sista 
posten som fortfarande är helt skyddad från konkurrens oavsett 
innehavarens skötsamhet torde vara kungaämbetet. 

Läs mer i: Den disciplinerade arbetaren, Björn Horgby 1986, Den 
skötsamme arbetaren, Ronny Ambjörnsson 1988, ”After work – 
himmel eller helvete?”, Dan Porsfelt i Spiritus 2007.
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Alkohol som alibi? Svenska mediers 
berättelser om våldtäkt i fallet ”Hagamannen”

Mona Livholts

Vår syn på sexualbrott påverkas i hög grad av berättelser i medierna. Det 
här kapitlet granskar alkoholens roll som förklaring till våldtäkt i svensk 
dagspress i fallet med den så kallade Hagamannen, där den man som be-
gick sexualbrott mot kvinnor visade sig vara en ”vanlig” man. I mediernas 
berättelser om ”Hagamannen” har alkohol en avgörande roll. ”Hagaman-
nen” beskrivs som en skötsam svensk arbetare med samborelation och barn 
som under alkoholrus plötsligt begår de mest brutala våldshandlingar mot 
kvinnor. Alkoholen får här en roll som alibi som förvandlar en vanlig svensk 
familjefar till ett monster. Dessa och andra berättelser om sexualbrott skym-
mer vårt seende för andra förklaringar till vad som orsakar våldtäkt. Medie-
berättelserna sätter också våldtäkt under en alltför smal ljuskägla, där offren 
sägs bestå av för gärningsmannen okända kvinnor, när det i själva verket 
är i hemmiljö mellan partners som sexualbrott är vanligast. I kapitlet ställs 
mediernas förklaringslinje i relation till aktuell socialvetenskaplig forskning 
om manlighet, alkohol, våld och våldtäkt. Det är en kunskapsbild som inbju-
der till kritisk granskning av hur mediernas berättelser hindrar oss att se en 
större, mer komplex problembild. Kapitlet utvecklar därtill ett reflekterande 
vetenskapligt arbetssätt i social forskning om våld.

Inledning

a´libi (latin, ’på annat ställe’), (bevis för) vistelse på annan ort än brotts platsen 
vid tidpunkten för ett brott; i överförd bemärkelse ursäktande motivering för 
ett visst handlingssätt eller ställningstagande. (Nationalencyklopedin)1

Medierna är vår tids mest inflytelserika berättare. Människors tankar 
och uppfattningar om vad som är rimligt och möjligt, orättvist eller 
rättvist, farligt eller tryggt formas i stor utsträckning utifrån de texter, 
fotografier och filmatiseringar som journalistiken skapar dagligen. Dessa 
offentliga berättelser bygger ofta på kritiska händelseförlopp och skapas 
i skärningspunkten mellan globala, nationella och lokala sammanhang. 
Därmed blir mediernas omvärldsbevakning, granskningar och reportage 

1. Internetkälla: Nationalencyklopedin.
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ett centralt studieområde för samhällsvetenskaperna. Det handlar till ex-
empel om hur hälsa och våld gestaltas i medierna, frågor som räknas till 
de mest omfattande globala sociala utmaningarna för samhällsvetenskap-
lig forskning (Connell 2011). Samtidigt som medierna har ett ansvar att 
kritiskt granska makten och eliterna för att komma åt missförhållanden 
och maktmissbruk bidrar de till skeva framställningar av vissa frågor och 
ett “vi”-och-“dom” tänkande baserat på idéer om nation och svenskhet, 
tillhörighet och utanförskap (SOU 2006). 

Det finns till exempel en skevhet i framställningen av frågan om våld-
täkt så tillvida att medierna främst skriver om våldtäkter som sker ut-
omhus av en för kvinnan okänd man, trots att brottet vanligen begås i 
nära relationer i hemmiljö (Sandberg 2003, Brå 2011). En annan aspekt 
är att våldtäkt och våld mot kvinnor ges olika förklaringar beroende på 
nationell och lokal kontext och underbyggs av ojämlikhetsskapande vär-
deringar kopplat till etnicitet, klass och genus. I svenska medier förklaras 
våldtäkter och våld som begås av män med utländsk bakgrund huvudsak-
ligen i kulturtermer, medan våldtäkter som begås av svenska män kopplas 
till alkohol och psykisk sjukdom (Bredström 2005, Livholts 2007, 2008, 
Bernhardsson & Bogren 2011). Det har uppmärksammats att trots att 
alkohol ofta figurerar som en förklaring till våldtäkt i mediedebatten om 
sexualbrott finns få forskningsstudier kring hur sådana debatter formas 
(Bernhardsson & Bogren 2011).

Fallet Hagamannen

Händelseförlopp: brott mot kvinnor
Maj 1999: våldtäkt
November 1999: våldtäktsförsök på två olika kvinnor vid två olika 
tillfällen
Mars 2000: grov våldtäkt och mordförsök
December 2000: våldtäkt
December 2005: grov våldtäkt och mordförsök

Sammanfattning: domar i tingsrätt och hovrätt

Den 19 juli 2006 dömer tingsrätten den så kallade Hagamannen för 
mordförsök i två fall samt för tre våldtäkter och två våldtäktsförsök 
till 14 års fängelse. En av åtalspunkterna anses inte styrkt. Den andra 
oktober samma år dömer hovrätten mannen till 14 års fängelse. Han 
fälls även för ytterligare ett fall av våldtäkt, där tingsrätten inte ansåg 
att bevisningen var tillräckligt stark. (Livholts 2007, s. 9)
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Det här kapitlet är baserat på mediernas rapportering kring våldtäkt 
i fallet med den så kallade Hagamannen i den mellanstora norrländ-
ska staden Umeå 1999–2005, där den man som greps för sexualbrott 
beskrevs som en vanlig svensk man med arbete sambo, barn och hus. 
Journalisternas förklaring – att det var alkoholen som gjorde mannen 
till våldtäktsman – illustrerar en förklaringslinje, som tillsammans med 
sjukdom blir framträdande i dagspressen från mars 2006 när en misstänkt 
man grips (Livholts 2007). Kapitlets syfte är att studera alkohol, våld och 
våldtäkt i fallet Hagamannen i svensk dagspress samt att bidra till ett re-
flexivt vetenskapligt arbetssätt i social forskning. Hur skapas berättelser 
om våldtäkt och alkohol i fallet Hagamannen? Vilka aktörer kommer till 
tals, vad säger de och vilka tystnader finns? Vilken roll fyller alkohol i ett 
svenskt sammanhang av journalistiskt berättande och vilka konsekvenser 
får den i relation till manlighet, normalitet och avvikelse? Hur kan ett 
reflexivt vetenskapligt skrivsätt inbjuda läsaren till kritisk reflektion och 
dialog kring möjligheter och begränsningar, tal och tystnad, i forskning 
kring våld och våldtäkt?

Studien tar sin utgångspunkt i en tidigare studie av våldtäkt, norma-
litet och manlighet i svensk dagspress i fallet Hagamannen. Denna tidi-
gare studie baseras på sammanlagt 1394 artiklar från Mediearkivet och 
Presstext under perioden 1999 till och med juli 2006 samt tryckta exem-
plar av den största lokala dagstidningen i Umeå, Västerbottens-Kuriren, 
där en majoritet av artiklarna under perioden publicerades (Livholts 
2007). Inför den fördjupade analysen kring alkohol, manlighet och våld-
täkt i detta kapitel har jag dels använt mig av de resultat kring alkohol 
som framkom i den tidigare studien, dels genomfört en ny sökning bland 
artiklar i svensk dagspress i Mediearkivet med sökorden ”alkohol” och 
”Hagamannen” för perioden 2006-03-31–2011-12-08, vilket resulterat 
i ett hundra artiklar. Denna senare period har större betydelse för frågan 
om alkohol, eftersom det är först efter gripandet av en misstänkt ”vanlig” 
man i mars 2006 som medierna formar sin berättelse om våldtäkt och 
alkohol på ett tydligt sätt.

Det vetenskapliga arbetssättet är inspirerat av narrativ analys och dis-
kursanalys med fokus på berättelser, språk och bilders makt att skapa 
framställningen av en fråga. Kohler Riessman (2008, s. 11) framhåller att 
en narrativ analys intresserar sig för vad som sägs, men också hur det sägs 
och varför. Det är viktigt att ställa frågor om varför ett händelseförlopp 
framställs i en viss ordning, vilka kulturella förståelser som tas för givna 
och vad som blir effekterna. Diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att 
tala om något och lägger vikt vid språkets makt att strukturera männis-
kors tänkande och handlingar (Winter Jørgensen & Philips 1999). Ord 
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som används för att beskriva människors egenskaper tenderar att dela 
in människor i oss och dom, normala och avvikande. Diskursanalytiskt 
arbetar jag med att uppmärksamma centrala ord och begrepp och tolka 
hur de påverkar hur det är möjligt att tala om våldtäkt och vad som 
utelämnas. Inte allt som sägs, skrivs eller avbildas blir berättelser utan 
tystas ner genom diskursens makt, dvs. vad som är möjligt att säga vid 
en viss tid och i ett visst sammanhang. För att analysera hur berättelsen 
skapas identifierar jag handlingens händelseförlopp med fokus på alko-
holens roll, hur mänskliga karaktärer tar form, vilka röster som ges tal-
företräde, vilka maktdimensioner som formar deras relationer och inom 
vilka tanke ramar berättelsen produceras.

Studiens utgångspunkt är att text och fotografi tillsammans är 
meningsskapande. Det visuella – fotografier, film, målningar, dokumen-
tärer, videodagböcker mm har fått en alltmer central roll i forskning, både 
i form av inhämtat och skapat material (Rose 2007). Historiskt har foto-
grafier använts för att underbygga ett sanningskrav, men även idag är dess 
funktion som ”realistisk” illustration effektfull. Kohler Riessman (2008) 
föreslår att bildanalys i berättelser ska ställa frågor om produktionssam-
manhanget, om själva bilden, och dess relation till publiken. Rose (2007) 
menar att en bild alltid har anknytning till andra bilder och på så sätt 
ingår i en diskursiv formation som gör något med oss. I fall av våldtäkt 
kan det innebära att en kvinna ser bilden av sig själv som potentiellt offer 
och att en man ser sig själv som orädd eller genom vetskapen om kvin-
nors rädsla för våldtäkt som någon som skapar rädsla. Beskrivningar och 
illustrationer av andra situationer kan framkalla känslor av glädje eller 
ilska, igenkännande eller avståndstagande.

Att forska om våld innebär att befinna sig i ett händelseförlopp av 
våld, även om det är i symbolisk bemärkelse, genom intensiv läsning 
av mediematerial. Den andra delen av syftet – att bidra till ett reflexivt 
vetenskapligt arbetssätt i social forskning om medierna – är kopplat till 
forskarens “situerade” ansvar att begränsa sina kunskapsanspråk och att 
säga något om sin författarposition (Haraway 1988). Social forskning om 
makt, utsatthet, och underordning, sexualbrott och våldtäkt, kan väcka 
olika slags känslor, tankar och minnen både hos forskaren och läsarna. 
Minnesarbete är en metod som vill synliggöra erfarenheter och känslor 
i social forskning om maktrelationer, särskilt frågor som fått begränsat 
utrymme i akademisk kunskapsproduktion så som våld, sexuella tra-
kasserier och kroppen. Metoden växte fram ur kvinnorörelsen som en 
kollektiv metod i 1970-talets Tyskland och har kommit att användas 
i samhällsvetenskaplig forskning för att tydliggöra hur konkreta situa-
tioner har koppling till ett större samhälleligt sammanhang av makt-
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relationer. Senare forskningsfrågor har bland annat handlat om ämnen 
som menstruation, mor-sonrelationen, matematik och genus i utbild-
ning (Hyle m.fl. 2008). Arbetsprocessen kännetecknas av olika steg som 
innebär att skriva ner ett konkret detaljerat minne baserat på ett visst 
tema. I en kollektiv process bestämmer gruppen temat. Steg två innebär 
att läsa det egna/andras minnen högt i gruppen, att identifiera likheter 
och olikheter, otydligheter, tystnader, centrala begrepp och så vidare. 
Processen kan sedan fortsätta kortare eller längre period och leder till 
en gemensam publikation. En viktig teknik som förespråkas av Haug 
(2008) är att skriva ner minnet i tredje person för att skapa distans och 
seende. Vid individuellt minnesarbete kan det vara viktigt, men inte 
nödvändigt, att bli läst av andra och få feed-back på minnet som sedan 
skrivs om. I den här studien har jag skrivit ner minnen i tredje person 
som aktualiserats under arbetets gång kopplat till alkohol och våldtäkt. 
Jag har sedan kontextualiserat dessa “fragment” i ett vidare sammanhang 
av forskningsprocessen. Avsikten är inte att framställa mina läsningar 
som allmängiltiga för andra läsare utan att ta ansvar för det akademiska 
författarskapets makt att forma en fråga och inbjuda läsaren till dialog. 
Genom själv/biografi och minnesarbete använder jag skrivandet som en 
metod för att fördjupa analysen, inte minst i relation till fotografierna 
i mediematerialet. Genom att bryta med den traditionella akademiska 
skrivstilen inbjuds läsaren att ”se” möjligheter, begränsningar och kom-
plexitet i relation till forskningsfrågan och materialet. 

* * *

Hon tar fram boken hon skrev 2007 om mediernas berättelser om serievåldtäkt 
i fallet “Hagamannen”. Betraktar den och tänker på svårigheterna att skriva 
den. Då, när boken skrevs, bodde hon i staden där våldtäkterna skedde. När 
hon påbörjade projektet underskattade hon hur den intensiva läsningen av 
artiklarna skulle påverka henne. Under perioder blev rädslan hennes ständiga 
följeslagare. Ord som “slå”, “stampa”, “våldtäkt”, “döda”, “kvinnan slogs för 
sitt liv” cirkulerade i hennes tankar och fotografier från platser där våldtäkter 
skett framstod som folktomma övergivna kalla miljöer. Det fanns perioder 
när hon trodde att hon inte skulle kunna slutföra forskningen. Akademiska 
begrepp som “rädslans geografi” blev en del av hennes liv och forskarvardag. 
Att studera fallet innebar att journalister kontaktade henne för uttalanden 
och intervjuer, både i lokaltidningen och i lokaltv. Uppmärksamheten var oön-
skad. Tänk om han tittade på henne, såg henne. Det är nu, när hon återigen 
arbetar med mediematerialet, som minnet dyker upp och förflyttar henne till 
hennes studentlägenhet för många år sedan. Hon har just bytt om för kväl-
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len. I fönstret hänger de nyinköpta gardinerna från Indiska – tjock vit bomull 
och blå ränder. Hon går fram till fönstret för att dra ihop dem. Det är då hon 
ser rakt in i en man som står utanför fönstret. Hon minns varje detalj i hans 
klädsel, men inte hans ansikte. Utan att titta på hans ansikte drar hon snabbt 
igen gardinerna, kämpar för att hålla kontroll över händer som skakar och 
den intensiva rädslan. I en känsla av upprördhet och förvirring lägger hon sig 
ner på sängen och drar överkastet över halva kroppen; ligger där hela natten 
i sällskap av en man som gör anspråk på hennes rum. (Minne inspirerat av 
Livholts 2007, s. 22–23)

Firmafest och våldtäkt: Kartritarnas historia

Det finns tydliga samband mellan firmafesterna och (X.X) överfallsvåld-
täkter. (VK 2006-06-13)

I dagspressens rapportering kring fallet Hagamannen publiceras åter-
kommande en kartbild över staden som visar platserna för våldtäkt. I 
juni 2006, i samband med den pågående rättegångsprocessen mot en 
misstänkt man, publiceras en grafisk kartbild där även platserna för fir-
mafester finns utmärkta. Den arrangerade bilden gör det möjligt att se 
hur den övergripande strukturen i berättelsen om alkohol och våldtäkt 
skapas enligt en linjär tidsförståelse där det ena leder till det andra: ”Först 
fest – sedan våldtog han” lyder underrubriken.

Bild 1: ”Kartritarnas historia” 
(VK 2006-06-13: 18)
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Det jag valt att benämna kartritarnas historia är baserad på hur stadens 
geografi skrivs om av dagspressen till berättelser om våldtäkt. Kartil-
lustrationen ovan ger intryck av en objektiv blick som kartlägger ett 
sexualbrottsfall där alkohol och våldtäkt blir sammanlänkat i en social 
problembeskrivning. Den byggs upp med punktmarkeringar som både 
namnger den man som begår våldtäkt och förändrar bilden av Umeå stad. 
Stadsdelen Haga där de första våldtäkterna i fallet sker ger gärningsman-
nen namnet Hagamannen, och platser som universitetets campusområde 
och området vid Tegsbron kommer att förknippas med de sexualbrott 
som sker där. Sandberg (2011) visar hur fallet Hagamannen förändrar 
bilden av Umeå stad från en öppen, ung stad präglad av aktivism, femi-
nism och kultur till en stad där kvinnor har begränsad rörelsefrihet och 
på vilken rädslan satt sin prägel.

Användningen av översiktskartbilder av våldtäkter används i media 
när våldtäkter begås utomhus av en för kvinnan okänd man. Rose (2007) 
använder i sin bok om visuell analys kartbilden i ett historiskt sexual-
brottsfall som ett exempel på hur det kartläggande överblicksperspek-
tivet bidrar till att presentera bilden som vetenskaplig genom att den 
visar ett samband. I ett brottsfall som det i fallet Hagamannen markerar 
kartbilden en moralisk dimension samtidigt som den är ett exempel 
på hur frågan om våldtäkt relateras till en situation som är en del av 
arbetsplatsers organiserade aktiviteter: firmafesten. Jag låter kartritarnas 
historia om firmafest och våldtäkt inleda kapitlet då den visualiserar ett 
ovanifrånperspektiv där den journalistiska illustrationen skapas ur en 
kartritarposition som framstår som objektiv samtidigt som de röster som 
företrädesvis formar denna berättelse förutom journalisterna är de som 
varit närvarande på festerna, dvs. andra män. Även Hagamannens röst är 
en del av kartritarnas historia.

En viktig utgångspunkt är att berättelsen om firmafester och våldtäkt 
sätter Hagamannens handlingar i ett kollektivt sammanhang med andra 
män. Forskning kring män och maskulinitet visar att det finns många 
olika sätt att göra manlighet och relationer mellan män formas även av 
till exempel etnicitet, klass och heterosexualitet (Nilsson 2000, Pease 
2010). I kartritarnas historia är arbetet, både som plats och kropp, central 
för formandet av manlighet. Genusstudier kring vissa manliga arbets-
kulturer visar att homosocialitet, dvs. manlig gemenskap, kan producera 
ojämlika relationer och ett avståndstagande till det som anses ”omanligt”. 
Den kan till exempel i heterosexuella manliga gemenskaper innebära ett 
avståndstagande till homosexualitet (Holgersson 2007). I fallet Haga-
mannen formar dagspressen en specifik manlig kroppsbild utifrån hans 
arbete som plåtslagare på en bilfirma genom bilden av en ”bitig” man 
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med ”breda axlar” och ”muskler utöver det ordinära”, vilket kontrasteras 
mot att han inte är en ”vekling” (VK 2006-06-17).

De män, arbetskollegor, deltagare och arrangörer, som kommer till tals 
i dagspressen uttrycker sin bestörtning över våldtäkterna, men intygar 
det ”normala” i dryckeskulturen och att den så kallade Hagamannen ”ut-
märkte sig inte på något sätt” (VK 2006-06-13). Forskning visar att alko-
hol har betydelse för manlighet på ett komplicerat sätt. En utgångspunkt 
är att alkohol är legitimerande för manligt identitetsskapande. Som ett 
uttryck för legitimitet handlar det om att det är accepterat att dricka som 
man, vilket också är kopplat till en norm om heterosexualitet och manlig 
gemenskap (Abbey & Harnish 1995). Samtidigt finns det många sätt att 
vara man – många manligheter – som skiftar över tid, vilket innebär att 
relationen mellan alkohol och manlighet inte är entydig och oföränderlig. 
Bogren (2011) visar i sin studie av alkohol och våld i svenska medier att 
medierna producerar en bild av män som en homogen grupp, potentiellt 
våldsamma. Hon diskuterar denna stereotypa framställning i relation till 
forskning som visar att mäns sätt att använda alkohol är mångfacetterad. 
Alkohol kan både användas för att bekräfta en traditionell maskulinitet 
och att bryta med den. I kartritarnas historia är ”firmafest” uttryck för 
en manlig gemenskap där alkohol får en särskild betydelse som verkar 
normaliserande. I ett flertal artiklar beskrivs denna ”kultur” som ett nor-
malt konsumtionsmönster. Ett exempel är hur en journalist refererar till 
en beskrivning från en av de män som deltagit i firmafesterna:

Flera av arbetskamraterna har lämnat vittnesmål till polisen om firma-
festerna. En av arbetskamraterna talar i sitt vittnesmål om hur hand själv 
drack tio öl och fyra, fem drinkar under en fest och att han uppskattar att 
(X.X) druckit ungefär lika mycket. – Det är en tradition i vissa killgäng, 
att vissa tycker att det är coolt att dricka på det viset. (VK 2006-06-13)

Citatet gör gällande att det finns en ”tradition i vissa killgäng” att ”dricka 
på det viset” och att det anses som ”coolt”, vilket drar upp en skiljelinje 
mellan grupper av män när det gäller normer för alkohol. Som Sabo 
(2005) pekar på i en översiktsstudie om relationen mellan maskulinitet 
och mäns hälsa har alkohol en central betydelse för män på och i relation 
till arbetet. Att dricka tillsammans efter arbetet kan betraktas som belö-
ning för en lyckad arbetsinsats, och aktiviteter som arrangeras i samband 
med festandet involverar ofta risker, att visa styrka och våghalsighet. Det 
kan även handla om “bingedrinking”, dvs. att i snabb takt dricka en viss 
mängd alkohol. I en studie baserad på krogdagböcker skrivna av kvinnor 
och män i 25–35-årsåldern finner Törrönen (2006) en praktik av “heroisk 
berusning” bland vissa män. Drickandet förekommer vid fester på jobbet 
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eller under helgresor och är ett planerat “råsupande” som överskrider det 
vardagliga livets skyldigheter. Det heroiska ligger i ett kollektivt gemen-
samhetsskapande grundat på att klara att dricka stora mängder, hantera 
minnes- och kontrollförlust, och att stå ut med stark bakfylla. Materialet 
visar hur kvinnor som lever i relationer till dessa män har rollen att stödja 
och ta ansvar för följderna.

I dagspressens material i fallet Hagamannen finns även exempel på 
hur alkohol kan framställas som en central del i att forma en ung mans 
liv där relationen till kvinnor, men även bilar och cykelstölder sätts i ett 
sammanhang:

Med tonåren kom folkölen, bilarna och kvinnorna. Han sågs ofta “cruisa” 
runt på sin hemort i sin epa-traktor, en Volvo Duett med svarta eldsflam-
mor lackerade på sidorna […]2 Visst busade vi ibland under den här tiden. 
Drack öl och stal cyklar. Men vilka ungar gör inte det […]. Vid 13 års ålder 
drack han alkohol för första gången. Han var med i gänget som drack rätt 
mycket. (AB 2006-03-31)

Citatet antyder att alkohol finns med som en del av introduktionen till 
en manlig identitet där “bus” beskrivs som en accepterad normbrytande 
praktik. Att dryckeskulturen är olika i olika “gäng” ger en hänvisning om 
att dryckesmönster formas på olika sätt. Diskursens makt handlar om att 
det som blir möjligt och självklart att säga kännetecknar en viss accep-
tans kring en norm där alkohol spelar en roll i normbrytande beteende. 
Att berättelsen får bärkraft som ett bestämt sätt att tala om våldtäkt är 
dels knutet till att framställningen skrivs på ett sätt som gör att läsaren 
förutsätts känna till vad som ingår i att pojkar blir män, dels utifrån 
sättet på vilket orsakssambandet framstår som otvetydigt i mediernas 
kartbildsframställning.

Kartritarnas historia formas även med hänvisning till Hagamannens 
egen beskrivning av sitt geografiska rörelsemönster. I en artikel beskrivs 
hur han går ut (SVD 2006-06-20) och i en annan hur han tar promena-
der (EX 2006-06-19) för att nyktra till. Det oplanerade brottet blir en 
följd av berusningens följdverkningar.

Han beskrev själv brotten som en impulshandling som riktats mot den 
kvinna som kom i hans väg, och de skedde alltid när han hade druckit sig 
berusad och gått en promenad i natten för att “nyktra till”. (GT 2011-
01-23)

2. […] betyder att text har tagits bort av utrymmesskäl utan att citatets innebörd 
förändrats.
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Det finns också en annan bärande struktur i kartritarens historia som 
handlar om alkoholens roll i journalisternas sätt att sammanlänka Ha-
gamannen och andra omskrivna fall av våldtäkt. Citatet ovan är hämtat 
från en sådan artikel från 2011 där den så kallade Örebromannen be-
skrivs som “Sveriges värsta våldtäktsman genom tiderna”. Även i detta fall 
tecknas bilden av en man som dricker för mycket och missbrukar andra 
droger. Ett annat exempel är en artikel i Göteborgsposten (2009-08-07) 
där Hagamannen jämförs med “massmördaren Mattias Flinck” med det 
gemensamt att de båda var socialt anpassade och begick sina brott när 
de druckit alkohol. “13 gånger farligare med alkohol” lyder en rubrik i 
Expressen (2009-04-26) där tidningen med referens till Sveriges Radio 
beskriver alkoholens huvudsakliga påverkan för brottslighet. Här nämns 
en rad kända våldsbrott både med koppling till kvinnor, barn och män 
till vilka fallet Hagamannen kopplas.

Hur kan då kartritarnas historia om firmafest och alkohol förstås som 
central för det journalistiska berättandet? Min tolkning är att det finns 
en samhälleligt accepterad norm kring alkoholens roll i formandet av 
manlighet och även i relation till våldtäkt som kommer till uttryck i 
medierna. Dessa står dock i kontrast till den komplicerade och långt 
ifrån entydiga bild som samhällsvetenskaplig forskning visar kring mäns 
våld mot kvinnor och relationen mellan alkohol, våld och sexualiserat 
våld. Det finns ett omfattande antal studier som visar att dominans och 
kontroll är den mest väldokumenterade orsaken till mäns våld mot kvin-
nor (SOU 2004, s. 121, Humpreys m.fl. 2005). I relation till frågan om 
våld, brott och manlighet menar Messerschmidt (2005) att fysiskt våld 
är ett sätt att göra manlighet och den manliga fysiska kroppen och mäns 
statusrelationer står i centrum. Pease (2010, s. 15) framhåller att de som 
är privilegierade i ett samhälle är så vana vid rättigheter att de tar de 
för givna. Han menar att känslan av att ha rätt att kräva något av den i 
underordnad position och inte få det kan resultera i våldshandlingar och 
skriver: ”Mäns känsla av rättigheter kan resultera i våld mot kvinnor.”

I mindre än hälften av de anmälda sexualbrotten har förövaren varit 
berusad (Tryggvesson 2005, Brå 2010). Humpreys med flera (2005) går 
igenom ett stort antal studier som undersökt omfattning och handlings-
mönster kring användning av alkohol och våld mot kvinnor. De kon-
staterar att även om det fanns alkoholproblem så var alkohol ofta inte 
kopplat till dessa våldstillfällen. Däremot var det vanligare att tillkalla 
polisen vid de tillfällen när mannen var berusad. Forskargruppen visar 
på andra komplexa personliga, sociala och samhälleliga orsaksmönster, 
där den övergripande för alla nivåer handlar om synen på alkohol som 
orsak. Som en följd av detta framhåller Humprey med flera att det är 
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synsättet som skiljer de som blir våldsamma från de som inte blir det. I 
en annan aktuell översiktsartikel kring alkoholens roll i fall av sexuellt 
våld konstaterar Abbey (2011, s. 482):

Most researchers emphasise that sexual assault perpetrators are a hete-
rogeneous group with varied motives and risk factors that tend to accu-
mulate synergistically […]. Alcohol often exacerbates dynamics that can 
arise without alcohol.

I en studie av kvinnors erfarenheter av att leva i en relation med män 
som utsatte dem för våld framkom att kvinnorna inte såg alkoholen som 
orsak till våldet (Galvani 2006). De berättar hur de försökte påverka 
”stämningen” och mannens humör för att undvika våld, men utan resul-
tat. Kvinnorna i studien ser en tydlig skillnad i mannens beteende ute i 
offentliga miljöer som puben där han inte slår inför andra även när han 
är berusad och hemmet där misshandeln äger rum. Denna forskning blir 
särskilt intressant i relation till kartritarnas historia som byggs upp kring 
hur alkohol skapar kontrollförlust och leder till våldtäkt på offentliga 
platser.

Bild 2: ”Firmafest före våldtäkt” (VK 2006-03-31: 6–7)

Firmafestkonceptet är en historia där alkohol och manlighet framstår 
som intimt förknippade i en kollektivt organiserad form som aldrig kri-
tiskt granskas av journalisterna. Det är med andra ord en kulturförklaring 
utan namn. I nästkommande avsnitt presenterar jag min tolkning av en 
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historia som bygger på ett annat etablerat sätt att tala om alkoholens roll 
i det artikelmaterial jag studerat. Det handlar om dess makt att förvandla 
en vanlig man, inte bara till våldtäktsman utan till monster. 

Alkohol som förvandlingsdryck:  
Den offentliga monsterhistorien

I samtliga fall då mannen attackerat kvinnor har han varit påverkad av 
alkohol. Han anses i övrigt mycket social, trevlig och vänlig av bekant-
skapskretsen men har enligt utredningen blivit helt förvandlad när han 
fått alkohol i kroppen. (GP 2006-06-13)

Det finns ett tema i berättelsen om Hagamannen som handlar om al-
kohol som en personlighetsförändrande, förvandlande substans. Denna 
journalistiska historia byggs upp genom skapandet av en skarp skiljelinje 
mellan hemmet och det offentliga, mellan familjefar och monster. Här 
använder journalisterna expertutlåtanden, debattörer och medborgares 
uttalanden. Även Hagamannens röst formar denna berättelse. Jag har valt 
att ge den namnet den offentliga monsterhistorien. Förvandling är ett ord-
val som får bärkraft som diskurs. Det har associationer till fiktionen och 
sagans värld, och ger berättelsen ett drag av oförutsägbarhet, inte minst 
en bildlig association när porträttet av Hagamannen som ett monster 
tecknas (Livholts 2008). Denna monsterbild blir med tiden till synliga 
attribut på kroppens yta, till exempel genom vittnen som berättar om en 
leende våldtäktsman med svarta ögon. Förvandling antyder också föränd-
ring och skapar förutsättningar för att förklara orsaken till ett skiftande 
beteende ur ett socialt perspektiv. Behandling, terapi och fängelse är en 
del av ett samhälles insatser, åtgärder och bestraffningar. Under perioden 
1999–2005 när det inte finns en gripen gärningsman, förekommer spe-
kulationer om det kan vara en “enstöring” eller en “svensson” som begår 
brotten (Livholts 2007). I mars 2006 när en man häktas och det står klart 
att han kommer från ett samhälle utanför staden där han bor i ett hus 
tillsammans med sambo och två barn drivs tesen om förvandlingen från 
familjefar till våldtäktsman. Ord som “kluven”, “dubbelnatur” och ”sjuk” 
blir vanliga i dagspressen. Ett exempel är en beskrivning från Aftonbladet 
enligt vilken skribenten hävdar:

För de flesta människor står det ”sjukdom” i eldskrift både över (X.X) gär-
ningar och över den själsliga kluvenhet han uppvisar. (AB 2006-07-20)

Idén om en dubbelkaraktär underbyggs också genom citat från Hagaman-
nen som i en artikel ber offren om ursäkt för att de fått se den sidan av 
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honom (AB 2006-07-20). Experter från olika områden får under rubri-
ken ”Hans andra jag. Hagamannen – Så förvandlades han till ett mons-
ter” möjlighet att förklara: ”Hur kunde en lugn familjefar på nätterna 
förvandlas till en brutal våldtäktsman?” (AB 2006-04-19). Samtidigt som 
kroppen är platsen för en förvandling till monster, så hålls berättelsen 
om alkoholens roll som förvandlingsdryck både utanför hemmet och det 
psykologiskt sjuka. Den gör förvandling möjlig genom att anta en tillfällig 
karaktär och blir platsbunden till offentliga platser som firmafesterna och 
puben. Detta sker dels genom att dagstidningarna citerar Hagamannens 
egen syn på sitt förhållande till alkohol och refererar till hans sambo 
som intygar att han aldrig blivit aggressiv av alkohol, dels genom att ge 
exempel på andra kvinnor som intygar att en sådan förvandling sker ut-
anför hemmet, på puben. Det finns diskursiva motsägelser inom ramen 
för monsterhistorien. Det handlar till exempel om Hagamannens egen 
förklaring till våldtäkterna som ”full och uttröttad”, samtidigt som det 
förekommer citat från Hagamannen om att han inte har alkoholproblem, 
att han dricker ungefär tio starköl varje krogkväll (AB 2006-04-28, EX 
2006-04-28). Det förekommer uttalanden där Hagamannen själv hän-
visar till alkohol som förvandling, men det finns även ett flertal experter 
som hänvisar till alkohol som den främsta orsaken till våldtäkterna. Det 
innebär att våldshandlingarna tillskrivs en annan person än den som utför 
dem. Sexualitet och aggressivitet blir intimt förknippade med alkohol 
som förvandlingsdryck på offentlig plats.

– Den (X) jag känner, den (X) jag vill vara är inte den (X) som gör sig 
skyldig till våldtäkt eller våldtäktsförsök. Jag upplever mig själv som två 
personer. Den ene kan jag styra, men inte den andre som är påverkad av 
alkohol, har Hagamannen sagt till tre av de offer han hittills mött. (GP 
2006-06-18).

33-årige (X.X) i Umeå förvandlades till Hagamannen, en brutal våldtäkts-
man, när han drack för mycket alkohol. I nyktert tillstånd var han en älskad 
familjefar och omtyckt arbetskamrat. ”Det är uppenbart att alkoholen haft 
en betydande roll i form av avhämning med nedsatt förmåga att kontrolle-
ra sexuella och aggressiva impulser” skriver de två läkare som genomförde 
den rättspsykiatriska undersökningen. De konstaterar att (X.X) varken är 
eller var allvarligt psykiskt störd. (GP 2006-06-13)

Det som kan illustreras med ovanstående citat är att journalisterna, ge-
nom att låta Hagamannen och en expert komma till tals, använder sig av 
en etablerad psykologiserande samhällelig diskurs för att bygga en berät-
telse om den gode och den onde. Motsatsförhållandena av ondska och 
godhet är ett välkänt berättelsetrick för dramaturgiska framställningar. 
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En del av personen är skyldig till våldsbrott, den andre ett offer för 
okontrollerad sexualitet. I detta synsätt kan en människa inte vara någon 
som tillfogar skada i ett sammanhang och uppträder vänligt eller till och 
med omsorgsfullt i ett annat. Enligt detta expertutlåtande friar alkoho-
len mannen från psykisk sjukdom. Även om ovanstående beskrivningar 
kring alkoholens nyckelroll är mest framträdande så förekommer även 
motröster. I en artikel uttalar sig en expert som menar att kopplingen 
till alkohol inte håller och argumenterar att Hagamannens hämningar 
släpper för att ”de inte är normala”. Experten menar därför att Hagaman-
nen är sjuk (BT 2006-06-13). En annan artikel baseras på ett uttalande 
som hänförs till Hagamannens sambo. Med rubriken ”Gå inte hem utan 
reflexer” ställer tidningen ett uttalande från sambon med rådet att inte gå 
hem i mörkret utan reflexer i kontrast till att Hagamannen just våldtagit 
och försökt döda en kvinna. I artikeln beskriver journalisten hur sambon 
vid hemkomst sett honom som ”salongsberusad” och att han kan bli 
”trött” när han druckit alkohol, men inte aggressiv. Enligt dagspressens 
berättelse är det sambon som hämtar Hagamannen efter festerna och 
våldtäkterna. Det finns också beskrivningar av att Hagamannen försökt 
dricka mindre alkohol (EX 2006-06-12). 

Ett fotografi av puben O’Learys publiceras i den lokala dagstidningen 
Västerbotten-Kuriren i Umeå strax efter gripandet av en misstänkt man. 
Det upptar större delen det tvåsidiga uppslaget under rubriken ”Festade 
med kollegor – sedan våldtog han” och symboliserar platsen för förvand-
ling.

Bild 3: ”Alkohol som förvandlingsdryck: O’Learys” 
(VK 2006-03-31, s. 6–7)
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En månad senare publiceras en artikel där O’Learys, den pub som Haga-
mannen besökte samma kväll den sista rapporterade våldtäkten begicks, 
är central. I artikeln berättar en kvinna som arbetar som servitris för jour-
nalisten om hur ”den svenske mannen kan förvandlas” när han dricker 
alkohol:

Anna har, trots sin ålder, sett en hel del av hur den svenske mannen kan 
förvandlas. Det är klart att männen blir annorlunda när de får alkohol i sig, 
sa hon. De flesta av oss förvandlas, om inte konsumtionen av öl, vin och 
sprit blir alltför stor, till det bättre. Vi blir mer öppna och sociala. Men ju 
mer vi dricker desto mer påträngande kan öppenheten bli. Anna har fått 
höra många kommentarer som hon kallar ”sliskiga”. (AB 2006-04-23)

Citatet byggs upp kring en syn på ett ”vi”, en svenskhet där alkohol 
både kan skapa ”öppna och sociala” människor, men också leda till ett 
”påträngande” beteende. Hon vittnar om att hon själv fått höra ”sliskiga” 
kommentarer som en följd av detta. Beskrivningen är intressant då den 
avgränsar alkoholens förvandlande makt till den svenske mannen. Några 
dagar senare publiceras en artikel med rubriken ”Jag var full och trött” 
(AB 2006-04-28). Rubriken syftar på Hagamannens egen förklaring till 
varför han begick brotten. I samma artikel uttalar sig en psykiater i linje 
med denna förklaring och säger att alkohol kan ha varit den utlösande 
faktorn. Och ett flertal artiklar följer på temat (AB 2006-06-13, GP 
2006-06-13). I Göteborgsposten publiceras en artikel med rubriken 
”Alla spärrar försvann när han drack – Familjefadern (X.X) förvandlades 
till våldtäktsman” (GP 2006-06-13). Det går att finna en representation 
av olika synsätt på alkoholens roll hos experter. En farmakolog menar 
att aggressiviteten hos Hagamannen kan bero på en hjärnskada som gör 
att “hämningarna släpper vid berusning” (VK 2006-06-13). I en annan 
artikel i Svenska Dagbladet uttalar sig en överläkare som bekräftar att al-
kohol kan utlösa ett förändrat beteende, men att det inte gäller alla utan 
“ligger latent hos personen och som blossar upp när man får en kraftig 
berusning” (SVD 2006-06-14). I samma artikel dras paralleller till det 
så kallade Mattias Flink-fallet och att “självinjecerat rus” inte betraktas 
som psykisk störning. Ytterligare en expert, en rättspsykiatriker, invänder 
i artikeln och menar att det inte är vanligt att alkohol utlöser psykoser ef-
tersom “då skulle hela Sverige vara tokigt”. I en insändare kritiseras “den 
mediala psykologismen” för att dominera i medierna (GP 2006-06-22). 
Förvandlingen är också kopplad till alkohol i senare dagspressrapporte-
ring. När Hagamannen avtjänar sitt straff och frågan om permissioner är 
aktuella skriver tidningarna om att villkoret för permission är kopplat 
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till förbud att använda receptbelagda läkemedel och att dricka alkohol 
(VK 2008-03-31, EX 2008-01-10).

Även om mäns våld mot kvinnor i nära relationer som framförallt sker 
i hemmiljöer ibland nämns, blir det aldrig en diskurs som får kraft att 
forma talet om alkohol och våldtäkt. I bildmaterialet finns ändå synliga 
avtryck av hemmiljö som aldrig kommenteras av journalisterna.

Bild 4: ”Den offentliga monsterhistoriens hemlika inledning” 
(VK 2006-06-14, s. 6–7)

* * *

Det är när hon är klar med ett första utkast till kapitlet och ska plocka undan 
tidningsmaterialet från sitt arbetsbord som hon ser något hon inte tidigare sett. 
Längst ner i det högra hörnet på det svartvita skuggade firmafestfotot finns 
ett fotografi på ett barn och till vänster högt upp i bild ett galler som påmin-
ner om den översta delen av ett kylskåp. I en annan tidning, ett färgfoto som 
visar ryggtavlorna av fyra män där den så kallade Hagamannen dricker öl, 
ser hon ett hörn av en barnteckning – en nalle på vit bakgrund med svart 
inramning. Barnteckningen är fäst mot en gul tapet. Här syns även kanten 
av en lampskärm och en spegel med fururam. Synfältet öppnar för att tänka 
hemmiljö, pub och offentliga platser på samma gång, något som går förlorat 
genom dagspressens fokus på motsatserna familjefar och monster, det idylliska 
hemmet och den farliga offentligheten. Det är den gula tapeten och barnteck-
ningen och mannen som dricker öl som aktualiserar minnet från hennes rum 
i tidiga ungdomsår. Då; en grön tapet med brunt rutmönster. Hon kan höra 
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vinden utanför myggfönstret den sommarkvällen. Ett roingivande igenkännligt 
ljud som med jämna mellanrum överröstas av de högljudda rösterna nerifrån 
köket. När hon tänker tillbaka hör hon också sina egna hjärtslag, sin snabba 
andhämtning. Hon lyssnar spänt på alla ljud, särskilt efter steg i trappan, 
tänker på möjliga gömställen i någon av garderoberna i det andra rummet; 
planerar att göra sig osynlig om det skulle behövas.

* * *

Berättelsen om det som kallas serievåldtäkt som helt skiljt från andra 
våldtäkter och sexualbrott är det som skapar grunden för det som händer 
i fallet Hagamannen som en gåta (VK 2006-03-31). Familjefar, ”vanligt” 
utseende, plåtslagare, socialt integrerad i ett lokalsamhälle och svensk blir 
till hållpunkter för vanligheten och normaliteten. Men ett annat sätt att 
ge ett svar på gåtan kan också sökas i det som beskrivs som vanligt och 
normalt: ”dryckeskulturen”. Det innebär att se syftet med användning av 
alkohol som ett synsätt som möjliggör sexualiserat våld. I det perspek-
tivet kan kollektivet män, firmafesten och en heroisk berusning i glöm-
skans tecken bli ett alibi. Vid ett flertal tillfällen publicerar dagspressen 
foton av en grupp män som visualiserar detta ”oss”. Bilden förekommer 
både i svartvit ”skuggad” framställning och i färgformat (VK 2006-06-13, 
SVD 2006-06-14). Första publiceringen i Västerbottens-Kuriren utgörs 
av den svartvita bilden som jag valt att benämna ”Firmafest före våld-
täkt” tidigare i kapitlet. Under fotografiet anges att det kommer från en 
firmafest. En av de män som varit på samma fester som den så kallade 
Hagamannen berättar hur hans eget deltagande i samma fester som Ha-
gamannen lett till att han blivit misstänksam mot andra människor. Han 
ställer frågan:

Man börjar fundera. Har han använt oss som alibi? (VK 2006-06-13)

Färgfotot som publiceras i samma tidning en dag senare åtföljs av under-
rubriken ”Allt mer splittrad bild av (X.X)” och ställer frågan om Haga-
mannen är en ”händig svenssonpappa” eller en ”svartjobbande mansgris” 
(VK 2006-06-14). Att dessa två motpoler ställs mot varandra pekar på 
att båda är möjliga att kritisera, att ta avstånd ifrån. Frågan om alkohol 
som alibi utgör en alternativ diskurs i relation till den dominerande om 
en förvandling som skapar okontrollerad sexdrift, men får inte bärkraft 
som förklaringslinje. Ett flertal undersökningar kring synen på våldtäkt 
visar att det är skillnad i uppfattningen kring en berusad man och en 
kvinna i fall av sexualbrott. För en man är det troligt att berusning mild-
rar skuldfrågan medan det för en kvinna finns risk att det skuldbelägger 
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henne (Jeffner 1998, Wendt Höijer 2002). Konsekvensen blir att en man 
som avser att använda våld kan dricka alkohol för att tillåta detta att ske; 
alkoholen ger honom en ”time out” från ett våldsamt och anti-socialt 
beteende. Tryggvessons (2005, s. 48) studie av svenska ungdomars syn 
på alkohol och våld visar att det fanns en motsägelsefull inställning till 
att man alltid ska stå för vad man gjort även under berusning och att det 
kunde användas som ursäkt:

[…] en berusad aggressiv person betraktades som mindre avvikande och 
mer normal. Om samma handling utfördes av någon som inte druckit 
alkohol klassificerades den personen som en ”sjuk” person; om alkohol 
fanns med i bilden sågs personen som en ”berusad” person, vilket är ett 
övergående tillstånd. När han sedan blev nykter så kunde han passa in som 
normal igen. För det andra så bedömdes handlingen som mindre allvarlig 
om den som utfört den varit berusad.

Konsekvensen av att använda alkohol som en ursäkt kan även förstås 
som att det skapar rum för våld mot kvinnor. Parallellt med inslag om att 
Hagamannens våldtäkter är en del av mäns våld mot kvinnor existerar 
en toleransdiskurs i dagspressens artiklar, ett tvetydigt, ursäktande sätt 
att tala om våldtäkt som visar hur uppfattningar om alkohol och våld 
kan bidra till att skapa utrymme för det. En lastbilschaufför blir enligt 
en artikel (V-K 2006-06-13) vittne till en våldtäkt i fallet Hagamannen 
och citeras efteråt om vad han trodde att han såg. Från sin utsiktspunkt 
i lastbilen ser han en man och en kvinna:

Skelleftebon och lastbilschauffören Lars-Göran Wallin, 61, såg inlednings-
fasen av överfallsvåldtäkten på Teg i december i förra året. Men han trodde 
det var ett onyktert par som gruffade, och glömde det hela till nästa dag 
när han hörde om våldtäkten. […] – Jag tänkte att han kanske höll på 
att försöka få upp henne, om hon ramlat omkull, men det var samtidigt 
också som att han höll på att slå henne. Höll han på att bulta på henne 
i fyllan?

Citatet antyder att mannen är osäker på vad han ser och att han drar två 
olika slutsatser utifrån att han tror att det är ett “onyktert par som gruf-
fade”. En tanke är att mannen kanske försöker “få upp kvinnan” efter att 
hon ramlat och en annan att mannen “bultade på henne i fyllan”. Hur 
skapar denna “vittnesberättelse” ett bestämt sätt att tala om alkohol och 
våld mot kvinnor? Vad gör det möjligt att förbise en misstänkt vålds-
handling? Alkoholens roll blir central i sammanhanget eftersom det är 
misstanken om “onykterhet” som möjliggör att inte ingripa. Exemplet 
visar att det finns en toleransdiskurs i mediernas berättelser som både 
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kopplas till alkohol och parrelationen mellan en man och en kvinna. 
Den heterosexuella parrelationen betraktas som privat i fall av mäns våld 
mot kvinnor även på en offentlig plats. Lastbilschauffören förutsätter 
att de är ett par och att det är alkoholen som gör att mannen möjligen 
slår kvinnan.

* * *

Ett fotografi publiceras i den lokala norrländska dagstidningen Västerbottens-
Kuriren sommaren 2006. Längst ner till vänster i bild syns en röd cirkel med 
ansiktet av en man som blickar rakt in i kameran. Runt omkring honom finns 
ett flertal män. Bilden publiceras vid två tillfällen med en månads mellanrum. 
Den första publiceringen är ett färgfoto och endast den nedre delen av män-
nens kroppar är synliga. Vid den andra publiceringen har fotot mörklagts och 
endast siluetter framträder, men nu i helkroppsformat. Bilden förflyttar henne 
till en konferens i Europa under doktorandtiden. Hon anländer till flygplatsen 
tillsammans med några kollegor och de tar en gemensam taxi till hotellet. Det 
visar sig att hotellet är indelat i två byggnader. Taxins första stopp inbjuder 
professorer och forskare att kliva av. Hon fortsätter med doktorandgruppen 
längre fram till en annan hotellbyggnad. Det finns en kännbar stämning i 
foajen av sexualiserande öppet granskande blickar, både från vissa manliga 
gäster och personalen. I närheten av hotellet rör sig grupper av män. Hennes 
klackar hörs alldeles för högt mot trottoaren och den nyinköpta fina blusen 
känns plötsligt urringad. Parfymdoften från männen når henne redan innan 
de passerar varandra. Hon växlar mellan att slå ner blicken och att se bort 
när hon möter dem. Vid ett tillfälle säger hon till en kollega att hon känner 
sig otrygg i miljön. Kollegan har svårt att förstå varför. Hon säger att det är 
uppenbart att det pågår prostitution i området och att männen vet vem som 
säljer sex och vem som inte gör det. 

Ett typiskt svenskt förhållande till alkohol: 
Standardberättarnas historia

Om man bortser från överfallen, våldtäkterna och det åklagaren beskri-
ver som mordförsök är berättelsen om (X.X) en berättelse om Sverige. 
Arbetsplatsen där alla är yrkesskickliga och sammanhållningen god. […] 
Även (X.X) förhållande till alkohol tycks ha varit typiskt svenskt. (X.X) 
uppger att han inte skulle göra såna här saker nykter, (X.X) uppger att då 
han är nykter söker han sig inte i bråk på något vis […]. Jag kan inte påstå 
att jag förstår hur (X.X) fungerar. Det är det som är så störande. Han var 
en fullkomligt normal kille. Bortsett från att han var Hagamannen. (AB 
2006-06-13)
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I citatet ovan sätter en journalist in fallet med Hagamannen – ”en full-
komligt normal kille” – i en inramning som han kallar ”en berättelse om 
Sverige”. Svenska arbetsplatser kännetecknas av yrkesskicklighet och god 
sammanhållning och ett typiskt svenskt sätt att använda alkohol är att 
det kan leda till bråk. I likhet med det tidigare nämnda citatet där alkohol 
ges särskild betydelse i relation till hur den svenske mannen förvandlas, 
framhålls här att Hagamannen själv sagt att han inte skulle våldta eller 
söka sig i bråk om han varit nykter. I fallet Hagamannen står berättelsen 
om det jämställda Sverige i spänningsförhållande till den övergripande 
frågan om svenska mäns våld mot kvinnor. Genom det jag här kallar 
standardberättarnas historia vill jag placera dagspressens skrivande om 
alkohol och våldtäkt i fallet Hagamannen i ett diskursivt sammanhang 
av nationsskapande. I utredningen Makt, integration och strukturell diskri-
minering (2006) skriver de Los Reyes om hur idéer kring den svenska 
välfärdsstaten som jämställd och god förebild i jämförelse med andra 
länder är så stark att den kommit att överskugga dess ”gränsdragningar, 
tillkortakommanden och inneboende paradoxer.” (2006, s. 8). de Los 
Reyes menar att det finns en standardberättelse som är förankrad i statliga 
välfärdsinstitutionernas praktiker lagar, regler och normer. Exempel på 
brister som långvarig klientisering och fattigdom tystas ner. Med andra 
ord, nationsskapande bygger på tillhörighet och identitet, men samtidigt 
på utestängning och underordning. Ideologiska synsätt på kvinnlighet 
och manlighet, oss och de andra, utgör grunden i dessa processer. Inte 
sällan gestaltas nationen som en kvinna och blir ett territorium som 
manliga medborgare ”har till uppgift att beskydda eller försvara” (Jans-
son, Wendt & Åse 2007, s. 242).

Ramarna för det som kan sägas i en offentlig berättelse om våldtäkter 
som begås av vita män synliggör en paradox för självbilden av Sverige. 
Som tidigare nämnts i kapitlet har forskning, men även statliga utred-
ningar i Sverige under det senaste årtiondet visat hur mäns våld mot 
kvinnor i stor utsträckning är en fråga om makt, dominans, kontroll och 
bristande jämställdhet (SOU 2004). Förståelsen av våld som en komplex 
samhällelig fråga där maktrelationer står i centrum har utmanat så kal-
lade avvikelseförklaringar där bland annat alkohol varit centralt. Efter 
mordet på Fadime Sahindal år 2002 har så kallade heders- och kultur-
förklaringar som betonat gärningsmannens och familjens utländska bak-
grund blivit centrala via mediernas, men även den etablerade politikens 
synsätt (Carbin 2010). Min analys av alkohol och våldtäkt i mediernas 
rapportering i fallet Hagamannen visar hur avvikelseförklaringar som 
statliga utredningar menar främst tillhör tidigare decennier och som 
aktuell forskning diskuterar i komplexa termer har en framträdande roll 
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i mediernas berättelser om våldtäkt i vår samtid. Det blir en fråga om 
ett samhälles självbild där ett journalistiskt skrivande om våldtäkt som 
en del i den svenska kulturen omöjliggörs. 

Som jag inledningsvis nämnde finns en skevhet och ett mönster i 
förståelsen av våldtäkt som “överfalls”- och “serievåldtäkt” som placerar 
kvinnor och män i helt olika positioner som offer och aktörer, passiva och 
aktiva. Förövare och beskyddare härbärgeras båda i manlighetsregistrets 
utkanter men alltid som aktörer. Det är viktigt att se hur denna fram-
ställning är intimt förknippad med genus, etnicitet och nationsskapande. 
I en jämförande studie av fyra fall av sexualbrott i Sverige, visar Lindgren 
och Lundström (2010) hur synen på kvinnan som offer och mannen som 
förövare i medierna är förknippat med en idealbild av “inside victims” 
och “outside offenders”. De visar hur mediernas empati för offret och 
synen på offret som hela samhällets angelägenhet är kopplat till om gär-
ningsmannen betraktas som en vanlig man, “en av oss”, eller om han räk-
nas till en “subkultur”. I berättelsen om våldtäkt i fallet Hagamannen blir 
poliser och frivilliga eskortgrupper av män i Umeå stad och en enskild 
våldtäktsman till motpoler av godhet/beskyddare och ondska/förövare 
(Livholts 2008). En intervjustudie med både kvinnor och män i Umeå 
stad visar ett mönster av rädsla hos kvinnor och medvetenheten om att 
uppfattas som ett hot hos män mot bakgrund av våldtäkter begångna av 
Hagamannen. Genom detta fokus på ”vanliga” vita män finns exempel 
på att män med utländsk bakgrund inte upplever att de betraktas som 
ett hot mot kvinnor (Sandberg 2011).

Det är viktigt att kritiskt granska vilka medieberättelser som dominerar 
förståelsen av vad som är våldtäkt och vem som våldtar i vår samtid. I en 
jämförande studie av sexualbrott i svensk medierapportering resonerar 
Lindgren och Lundström (2010) kring vad som bestämmer hur ett sär-
skilt sätt att se på brotten, gärningsman och offer blir det dominerande. 
De menar att vad som begränsar ett visst sätt att se på en fråga hör ihop 
med ett samhälles behov att inte utmana etablerade synsätt. Sexualbrott 
tillhör de brott där mörkertalet uppskattas vara stort – ett brott där 
skuld- och skamkänslor är en del av tystandets praktik, även i vår samtid 
(Brå 2010). De offentliga berättelsernas makt i medier som dagspressen 
är därför av stor betydelse. Min analys visar hur dagspressens sätt att 
forma frågan om alkohol som förklaring till våldtäkt i fallet Hagamannen 
sker på olika nivåer av grupp, individ och nation. Tillsammans möjliggör 
de ett författarskap i svenska medier som formar en slags standardberät-
telse om alkohol och våldtäkt. I kartritarnas historia framställs firmafest, 
alkohol och manlighet som en del av en objektiv bevisföring inramad av 
“heroisk berusning”, medan den offentliga monsterhistorien ger alkohol 
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rollen i en avvikelseberättelse som avskiljer Hagamannen från alla andra 
svenska män. En viktig funktion för dess roll som förklaring till våldtäkt 
är dess tillfälliga karaktär och förmåga att ge alibi i fall av obenämnbara 
(kultur)företeelser som firmafest och svenskhet. 

Inte bara journalisten, utan även forskaren, studerande och yrkesverk-
samma inom olika områden, däribland socionomer, jurister och läkare, är 
aktiva (med)skapare i att göra vissa berättelser möjliga och att begränsa 
eller tysta andra. Det sker i våra samtal, i skrivande och bildskapande 
aktiviteter. Makt är med Foucaults (1993) ord produktiv. Det innebär 
att det som framstår som begärligt, sant och självklart formar ett särskilt 
sätt att tala om och förstå en fråga. I det här kapitlet, liksom tidigare 
studier av detta fall, har jag strävat efter att uppmärksamma texter-
nas och bildernas makt och att bidra till en analytisk reflexitiet bortom 
förenklade redogörelser där forskaren alltjämt framstår som opåverkad 
utanför diskursens makt. Jag har också inkluderat fotografiernas bild-
språk i analysen och vill uppmana till diskussion kring hur text och bild 
tillsammans formar en frågas framställning. Min förhoppning är att det 
leder till diskussion kring alkohol, våldtäkt, manlighet och normalitet 
och om berättelsernas och diskursernas makt i dagspressen och i andra 
medier, i politik, forskning och vardagsliv.3

Våldtäkter mot kvinnor i Umeå 1999–2006

Under perioden 1998–2006 när Hagamannen begick brott mot 
kvinnor i Umeå stad, anmäldes 234 våldtäkter till Umeåpolisen. Av 
dessa anmälningar var 62 utomhusrelaterade. (Sandberg 2011)

Aktuell statistik: sexualbrotten ökar

Aktuell statistik från Brottsförebyggande rådet visar att de anmälda 
sexualbrotten ökar. Enligt statistiken anmäldes 17 900 sexualbrott 
(2010), 98 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män 
(2010), 26 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningsper-
sonens hem (2008).

3. Tack till Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Stock-
holms universitet för finansiering av den gästforskarperiod under vilken detta 
kapitel skrevs. Ett varmt tack till redaktören Jessica Storbjörk, till Thomas Held-
mark och andra kapitelförfattare som bidragit med konstruktiva kommentarer 
samt Filip Roumeliotis för fotografering av bildmaterial från dagspressen som 
ingår i kapitlet.
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Skyldigheterna bakom rättigheterna  
i svensk välfärdslagstiftning

Jessica Storbjörk

I det här kapitlet diskuterar jag de lagstiftade rättigheter vi medborgare har 
inom välfärdsområdet. Ur dessa kan vi utläsa vilka skyldigheter vi också har 
och vad som därigenom karaktäriserar de ”normala” liv vi förväntas efter-
sträva. Kapitlet berättar om Lasse, en så kallad ”tung missbrukare”. Jag pre-
senterar centrala delar av den välfärdslagstiftning som människor i Lasses 
situation ofta berörs av. Vilka rättigheter har Lasse? Vilka villkor och krav på 
motprestationer kan välfärdsinstitutionerna, enligt gällande lagar och för-
ordningar, ställa på honom? Och vad säger det om vad som förväntas av oss 
alla i Sverige? Välfärdslagarna utgör ett spänningsfält mellan statens och den 
enskildes intressen och kan sägas ange den överenskomna och normerande 
gränsen mellan de beteenden och livsval som av lagstiftaren betraktas som 
eftersträvansvärda och de som inte gör det. Kapitlet visar att lagarna uppma-
nar oss att ta ansvar, göra rätt för oss, vara skötsamma, aktiva, motiverade 
att göra något åt våra problem och att solidariskt ta hand om varandra. Väl-
färdslagarna har utöver en hjälpande funktion (individskydd) också en discipli-
nerande funktion (samhällsskydd). Vi kontrolleras i det här fallet inte genom 
straffrätten utan genom begränsade och villkorade rättigheter. 

Inledning: Lasse

I Sveriges nationella rapport till Förenta Nationernas (FN) råd för mänskliga 
rättigheter (2010) skrivs att 

En grundläggande målsättning för all offentlig maktutövning i Sverige är att 
garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras till fullo. Stat, landsting 
och kommuner, inklusive den offentliga förvaltningen på alla nivåer, måste 
vid allt makt- och myndighetsutövande agera på ett sätt som inte står i 
strid med Sveriges internationella åtaganden i fråga om mänskliga rättighe-
ter. Detsamma gäller riksdagen och rättsväsendet. […] Oacceptabla klyftor 
finns fortfarande mellan avsikten med och formuleringarna i sociallagstift-
ningen å ena sidan och de faktiska villkor som upplevs av många människor 
i Sverige. (punkt 16, 71)
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Jag vill efter detta citat berätta om en man jag mött i min forskning. Lasse1 
är dryga 40 år och har under större delen av sitt liv använt alkohol, amfe-
tamin, heroin, hasch och bensodiazepiner i stora mängder. Många dagar 
kan försvinna ur hans minne när konsumtionen är som högst. Han har 
i sitt vuxna liv sällan varit helt drogfri mer än högst någon månad. Han 
lider av tvångstankar och ångestattacker och äter psykofarmaka. Han har 
försökt ta sitt liv. I statistiken betecknas han som ”tung missbrukare” med 
”dubbeldiagnosproblematik”. Lasse är ensamstående och misstänker att 
han kommer att förbli så. Han bor i en egen lägenhet men har varit på 
väg att bli vräkt. Det var länge sedan Lasse hade ett jobb och han väntar 
på en dom efter att ha blivit tagen för ett mindre brott. Han har levt 
på ett arv ett tag men pengarna tar nu slut. Han har prövat det mesta i 
behandlingsväg: antabus, institutionsvård och olika insatser genom kom-
munens socialtjänst, landstingets beroendevård och psykiatrin. Lasse har 
tvångsvårdats både för sitt missbruk enligt LVM2 och för sina psykiska 
problem enligt LPT – lagar som förklaras senare i kapitlet. Han har flera 
gånger känt att hjälpsystemen inte kunnat ge honom vad han behöver och 
att han behandlats illa. Han säger visserligen att han kan behöva någon 
form av stöd och han längtar efter kontinuitet och att få ”vara vanlig”. En 
läkare har sagt att det är riktigt illa ställt med honom och någon har anmält 
till socialtjänsten att han behöver hjälp men han är skeptisk inför tanken 
att söka eller ta emot hjälp igen. Helst vill han sköta sig själv och han har 
tröttnat på olika former av sysselsättning ”för sysselsättandets skull”. Det 
är svårt att tänka på framtiden men det finns en terapimetod som han läst 
om och som väckt hans intresse. 

Det är mycket i berättelsen som säger att Lasses mänskliga rättigheter 
inte är uppfyllda. Han berättar om ouppfyllda behov inom många livs-
områden och han är inte unik. Många personer med missbruksproblem 
befinner sig i en liknande livssituation (Storbjörk 2011). Lasse önskar ett 
lugnare liv och kan tänka sig vård men är luttrad efter många svängar i 
välfärdsstaten. Genom att studera Lasses fall och de välfärdslagar han 
berörs av – välfärdsinstitutionernas respektive Lasses rättigheter och skyl-
digheter – kan vi få en bredare förståelse av vårt samhälle. Studien säger 
då något om var gränsen mellan acceptabla och oacceptabla beteenden 

1. Lasse är ett fingerat namn och några särdrag är påhittade.
2. Följande förkortningar för olika lagar och förordningar används i kapitlet: 
HSL – Hälso- och sjukvårdslagen, LARO – läkemedelsassisterad rehabilitering 
vid opiatberoende, LPT – Lag om psykiatrisk tvångsvård, LVM – Lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall, PSL – Patientsäkerhetslagen, RF – Regeringsformen, 
SFB – Socialförsäkringsbalken, SoL – Socialtjänstlagen, SOSFS – Socialstyrelsens 
författningssamling. 
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Sociala rättigheter (Artikel 22–27) och plikter (29) enligt FN:s 
Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 
Artikel 22. Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, 
och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som 
krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans 
eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolk-
ligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Artikel 23. 1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och 
tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet. 2. Var och en 
har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete. 3. Var och en som arbetar 
har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne 
och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan 
kompletteras med andra medel för socialt skydd. 4. Var och en har rätt att bilda 
och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

Artikel 24. Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning 
av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

Artikel 25. 1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna 
och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård 
och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, 
sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av för-
sörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. 2. Mödrar och 
barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma 
sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

Artikel 26. 1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnads-
fri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära 
utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall 
vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med 
hänsyn till deras förmåga. 2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personlig-
heten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och 
vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta 
nationernas verksamhet för fredens bevarande. 3. Rätten att välja utbildning för 
barnen tillkommer i första hand deras föräldrar. 

Artikel 27. 1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta 
av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. […]

Artikel 29. 1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga 
utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig. 2. Vid utövandet 
av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränk-
ningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och 
respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt 
samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. 3. Dessa 
rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta 
nationernas ändamål och grundsatser.

Internetkälla: Regeringen 2006. FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Stock-
holm: Regeringskansliet.
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går. Jag återkommer till vilka (sociala) rättigheter och skyldigheter Lasse 
har i genomgången av lagarna nedan men inleder med att tala om med-
borgerliga rättigheter och svenska välfärdslagar i allmänhet.

Medborgerliga rättigheter i Sverige

Sverige siktar högt i arbetet för medborgarnas mänskliga fri- och rättig-
heter. De har betraktats så viktiga i vårt land att FN:s konvention om de 
mänskliga rättigheterna från 1948 ligger till grund för grundlagen (Re-
geringsformen 1974:152, RF). Vidare har Sverige ratificerat de flesta in-
ternationella konventioner på området och Europakonventionen 1950 
har genom lag (1994:1219) införlivats i svensk rätt. Fler rättighetslagar 
har tillkommit, däribland Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453), som betonar 
och utlovar sociala rättigheter. Vi kan därtill se en historisk förskjutning i 
relationen mellan medborgarna och staten – från en mer auktoritär sam-
hällssyn mot en mer demokratisk sådan. Medborgarna vill och är mer del-
aktiga i samhället och i vården. Det så kallade samhällsskyddet i välfärds-
staten, vilket fokuserar på att skydda andra än den enskilde hjälpsökaren 
samt på behovet av en ordningsam och arbetsför befolkning, har minskat. 
Istället har fokus i välfärdsstaten satts på ett ökat individskydd och en 
behandlingstanke med större krav på självbestämmande och omsorg om 
den enskilde. Välfärdslagarna har också en normaliserande aspekt. Insatser 
ska stödja medborgarens strävan efter att så långt som möjligt kunna vara 
som andra och ha det som andra (Gustafsson 2001, Rönnberg 2011, SOU 
2011:35, Swärd & Egerö 2008). Gösta Esping-Andersen (1990) menar 
att de nordiska länderna, som så kallade socialdemokratiska regimer, nått 
längst i att uppfylla målet om socialt medborgarskap (beskrivs nedan) 
oberoende av medborgarnas position på arbetsmarknaden. Det finns dock 
kritiker. Håkan Johansson (2001) hävdar att SoL:s utformning och praxis 
visserligen närmade sig de idealen under 1980-talet men att den tiden är 
förbi. Den historiska utvecklingen mot utökade sociala rättigheter är inte 
linjär. Att tillförsäkra medborgarna sociala rättigheter är dyrt och dessa 
fördelningsbeslut är därmed känsliga för politiska och ekonomiska kon-
junkturer. Villkorande och behovsprövning är då verktyg för att undvika 
skenande kostnader (Nergelius 2006).

Regleringen av våra rättigheter är också komplicerad. En del rättigheter 
i RF som till exempel förbud mot döds- eller kroppsstraff är absoluta vilket 
innebär att de inte kan begränsas på annat sätt än genom en grundlagsänd-
ring. Andra rättigheter, bland dem olika sociala rättigheter (se t.ex. Artikel 
22–27, FN:s allmänna förklaring, se Faktaruta), är inte juridiskt bindande 
trots ratificeringar och trots att även dessa nämns i RF. Exempelvis sägs 
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att medborgarens ”personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det all-
männa trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social 
omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa” (1 kap. 2 § 
RF). Dessa rättigheter är bara målsättningar för det allmännas och för väl-
färdsstatens arbete. ”Rätten till arbete, bostad och utbildning” kan därför 
inte betraktas som subjektiva eller genom domstol utkrävbara individuella 
rättigheter för den enskilde medborgaren. Lasse kan enligt RF inte kräva 
att få dessa förmåner. Dessa rättigheter kan vidare begränsas genom lag 
eller av ekonomiska eller politiska skäl utifrån varje lands förutsättningar 
och omständigheter (Gustafsson 2001, Nergelius 2006, Rönnberg 2011). 
Med hänvisning till T.H. Marshalls (1965) välciterade indelning kan vi 
säga att våra politiska (exempelvis rätten att rösta och bli vald) och civila 
rättigheter (yttrandefrihet, rätten att äga, likhet inför lagen) är starkare 
och mer tydligt formulerade i lagarna än våra sociala rättigheter. Ett socialt 
medborgarskap innebär att ha vissa grundläggande sociala rättigheter som 
de som anges i RF och FN:s konvention. Därigenom ska medborgarna 
också kunna ta del av och utnyttja politiska och civila rättigheter. Ett av 
välfärdsstatens syfte är att öka dessa sociala rättigheter. Som nämnts ovan 
är målet inte uppfyllt. En historisk studie om missbrukares rättigheter, 
såväl civila som politiska och sociala, visar också att dessa länge varit be-
skurna i Sverige (Stenius & Johansson 2009).

Vad säger lagarna om våra samhälleliga skyldigheter? FN:s deklaration 
poängterar i Artikel 29 (se Faktaruta) att ”var och en har plikter mot sam-
hället”, måste ha ”respekt för andras rättigheter” samt tillgodose samhällets 
”berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd”. En individ 
ska därför inte hävda sina rättigheter till den grad att de påverkar någon 
annans möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda (SOU 2010:70). 
Skatterätten och straffrätten (inkl. Brottsbalken 1962:700 och Narkoti-
kastrafflagen 1968:64) talar om för oss vad vi är skyldiga att göra och inte 
göra och vi döms och straffas inom rättsväsendet om vi bryter mot dessa 
levnadsregler. Vidare ska föräldrar tillgodose sina barns behov (Föräld-
rabalken 1949:381) och makar är enligt Äktenskapsbalken (1987:230) 
skyldiga att efter sin förmåga bidra till det gemensamma underhållet samt 
att skjuta till pengar om partnern inte klarar sin försörjning. 

På det stora hela förefaller det dock som om våra moraliska skyldig-
heter och normer för hur vi bör leva är mindre tydligt artikulerade än 
våra rättigheter. Jag menar i kapitlet att dessa går att utläsa indirekt ur 
välfärdslagarna.

Våra sociala rättigheter definieras genom lagar, förordningar och fö-
reskrifter som styr de (välfärds)verksamheter och institutioner som ska 
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tillförsäkra oss ett gott liv (Rönnberg 2011). Det finns både rättighets- och 
skyldighetslagar men en etablerad definition saknas och de flesta lagar har 
inslag av båda delarna. Ofta är det en huvudmans skyldighet i förhållande 
till den enskilde medborgaren som regleras (skyldighetslag) men ibland 
regleras den enskildes rättigheter i förhållande till huvudmannen (rät-
tighetslag). För att en lagstiftad individuell social rättighet ska anses gälla 
måste rättigheten vara tydligt preciserad i innehåll och förutsättningar. 
Den ska vara utkrävbar, det vill säga att beslut ska kunna prövas i förvalt-
ningsdomstol och att den enskilde därigenom kan hävda sin rätt mot den 
ansvarige huvudmannen. Det är genom möjligheten till domstolspröv-
ning som lagstiftaren kan stärka den enskildes ställning (prop. 2000/01:80, 
Rönnberg 2011). 

Syfte, metod och begränsningar

Vad gäller i Lasses fall? Vilka är hans rättigheter? Hur begränsas dessa ge-
nom behovsprövning, villkor eller krav på motprestationer? Vilka är skyl-
digheterna? Kapitlet beskriver och diskuterar relevanta lagar på området. 
Välfärdslagarna är intressanta eftersom de tydliggör spänningsförhållandet 
mellan statens, kommunens och medborgarens intressen. Lagarna – som 
stiftas av den demokratiskt valda lagstiftande församlingen, oftast till följd 
av en proposition med Regeringen som avsändare – kan säga något om 
den överenskomna och normerande gränsen mellan vilka beteenden och 
livsval lagstiftaren betraktar som oönskade respektive eftersträvansvärda. 
Vilka moraliska skyldigheter har medborgarna och hur förväntas vi leva 
våra liv? Den samlade bilden diskuterar jag utifrån teori och begrepp om 
social kontroll och normalisering.

Centrala delar av lagar och föreskrifter inom välfärdspolitiken, social- 
och sjukvårdens område, ingår, därtill förarbeten, råd och föreskrifter3 samt 
en del tidigare forskning för att klargöra lagstiftarens intentioner och la-
gens innebörd. Jag begränsar mig till regleringar som rör vuxna svenska 
medborgare som är folkbokförda och vistas i Sverige och till de delar i 
regelverken som direkt rör medborgarens rättigheter och skyldigheter i 
mötet med välfärdsinstitutionerna. Lagarna har reviderats vid olika tillfäl-
len och kapitlet begränsas till det regelverk som gällde när studien genom-
fördes (december 2011). Ett exempel är biståndsparagrafen i SoL. Denna 
rätt har ibland snävats in och rätten att överklaga beslut har stundtals 

3. Se fullständig lista under Lagar, förordningar, propositioner och statliga utred-
ningar i referenslistan. 
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varit inskränkt (bl.a. 1998–2001) ”med hänsyn till samhällets bristande 
resurser” (prop. 2000/01:80, s. 81).

Välfärdstjänsterna är i hög grad lagstyrda och reglerade genom för-
ordningar. Samtidigt kan den praktiska tillämpningen variera. Det finns 
exempel på hur en ramlag möjliggör olika lagtolkningar i olika kommuner 
och hur praxis förändras över tid (Johansson 2001). Vidare kan indivi-
duella tjänstemän göra olika bedömningar vilket påverkar den enskildes 
möjligheter. Vi kan trots det hävda att rättsreglerna, så som de formulerats 
av lagstiftaren, skildrar den överenskommelse som medborgarna i ett de-
mokratiskt samhälle har enat sig om ska gälla (Rönnberg 2011). Det här 
kapitlet fokuserar på lagtexterna, inte på praktisk tillämpning.

Lasses rättigheter inom socialtjänstens område

SoL och LVM reglerar kommunernas välfärdsarbete. All verksamhet inom 
SoL:s ramar ska bygga på frivillighet medan vård utan samtycke ska ges 
enligt LVM. 

SoL – Socialtjänstlagen (2001:453)

Socialtjänstlagen från 2001 är i grunden mycket lik den första från 1982. 
Båda har ledande principer om helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, 
kontinuitet, flexibilitet, normalisering, tillvaratagande av medborgarens 
resurser och valfrihet (prop. 2000/01:80). SoL är en ramlag med rättig-
hetsinslag. Målet som anges i portalparagrafen är att samhällets socialtjänst 
ska ”främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i lev-
nadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet” samt ”under hänsynstagande 
till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och inte-
gritet” (1 kap. 1 § SoL). 

Det är kommunens socialnämnd som ansvarar för socialtjänsten och 
som har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen. Detta an-
svar avser dock inte att socialtjänsten ska täcka upp för andra huvudmäns 
ansvarsområden. Till uppgifterna hör bland annat att främja förutsättning-
arna för goda levnadsförhållanden och att ”svara för omsorg och service, 
upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd” till 
dem som behöver det (3 kap. 1 §). Insatserna ska vara av god kvalitet, vid 
behov utformas i samverkan med andra huvudmän och de ”skall utformas 
och genomföras tillsammans med” den enskilde. Socialnämnden ska ”utan 
dröjsmål” inleda en utredning om den på något vis fått kännedom om 
något som kan resultera i en åtgärd enligt SoL (11 kap. 1 §). Utredningen 
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ska vara slutförd inom fyra månader och den berörde ska informeras. Om 
utredningen handlar om huruvida missbrukare ska få vård (11 kap. 4 §) 
har socialnämnden en skyldighet att fatta beslut i ärendet.

Vad gäller missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och lösningsmedel 
har socialtjänsten en särskild skyldighet att vidta åtgärder. Nämnden ”skall 
aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som 
han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i 
samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga be-
vaka att planen fullföljs” (5 kap. 9 §). Till socialtjänstens särskilda uppgifter 
hör även att ”arbeta för” att förebygga och motverka missbruk. Arbetet 
inkluderar uppsökande verksamheter (3 kap. 7 §).

Vad betyder detta för Lasse? Socialnämnden i den kommun Lasse vis-
tas i har ansvaret för honom. Socialtjänsten har fått kännedom om hans 
situation och är därför skyldig att utan dröjsmål starta en utredning och 
fatta beslut. Detta är särskilt uttalat eftersom Lasse har missbruksproblem. 
Han kan också behöva hjälp med sin övriga livssituation för att nå drägliga 
levnadsvillkor, vilket ska utredas. Nämnden ska enligt SoL ”främja den 
enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning” (3 kap. 2 §) men detta är 
en målsättning och ingen individuell rättighet som Lasse kan utkräva. Vad 
gäller missbruk har socialtjänsten en särskild skyldighet att vidta åtgärder. 
Om Lasse inte dyker upp ska socialtjänsten söka upp honom. Nämnden 
ska respektera vad Lasse själv vill och arbetet ska göras tillsammans med 
honom. Samverkan med åtminstone psykiatrin borde bli aktuellt vid ut-
formningen av insatser. Vad kan Lasse kräva? Portalparagrafen poängterar 
att Lasse själv har ett ansvar för sin och för andras situation. Lasse har rätt 
att få sina behov utredda. Självbestämmanderätten och samrådet innebär 
inte att Lasse kan ställa krav på att få en specifik insats, det vill säga den te-
rapimetod som nu väckt hans intresse, men han har rätt att tacka nej till ett 
erbjudande. Det faktum att socialtjänsten aktivt ska sörja för missbrukare 
(5 kap. 9 §) och ge information om skadeverkningar och vårdmöjligheter 
(3 kap. 7 §) innebär inte att Lasse, utifrån dessa paragrafer kan kräva detta 
som sin individuella rättighet. Sådana rättigheter kan endast härledas ur 
biståndsparagrafen. 

Syftet med bistånd, som regleras i kapitel 4, är att varje medborgare 
ska ha ”rätt till stöd och hjälp av samhället när han på grund av bristande 
arbetsförmåga, handikapp, ålder eller annan liknande omständighet be-
finner sig i en situation som gör insatser från samhällets sida nödvändiga” 
(prop. 2009/10:57, s. 10). Biståndsparagrafen säger att den som ”inte själv 
kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt” har 
rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin ”livsföring 
i övrigt” (4 kap. 1 §). Bistånd till den som är berättigad till hjälp ska ges 
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inom skälig tid för att kommunen inte ska åläggs att betala en särskild 
avgift till staten (16 kap. 6 a §). Biståndet ska ge den enskilde ”en skälig 
levnadsnivå” och utformas så att det stärker medborgarens möjligheter att 
leva ett självständigt liv (4 kap. 1 §). Beslutet får överklagas hos förvalt-
ningsdomstol (16 kap. 3 §).

Försörjningsstöd avser ekonomiskt stöd. Det som lagen benämner som 
bistånd för ”livsföring i övrigt” inkluderar alla tänkbara former av service, 
vård, behandling och omsorg som kan behövas för att medborgaren ska 
garanteras en ”skälig levnadsnivå”. Det kan vara så olika saker som vård 
för missbruksproblem, kostnader för hemtjänst, glasögon, möbler, vinter-
kläder, rekreationsresor, betalda flyttkostnader eller skulder. Allt bistånd 
behovsprövas, men prövningen ser något olika ut för de olika biståndsfor-
merna. Försörjningsstöd prövas mot den enskildes ekonomiska förhållan-
den (sökandes och makas/sambos inkomst/förmögenhet) medan ekono-
misk prövning inte får göras för bistånd för ”livsföring i övrigt” om rätten 
att ta ut avgifter för biståndet är reglerat i kapitel åtta. Det innebär att en 
ansökan om missbruksvård inte kan behovsprövas ekonomiskt eftersom 
en avgift, som i sin tur är anpassad efter den enskildes och makas/sambos 
ekonomiska förhållanden, kan tas ut för sådan insats (prop. 2009/10:57). 
En beslutad avgift kan överklagas hos förvaltningsdomstol (16 kap. 3 §). 
Den generella regeln är att insatser av ”behandlingskaraktär” inte ska med-
föra kostnader för vårdtagaren (8 kap. 1 §). Kommunen får dock ”ta ut 
ersättning för uppehället” av den som på grund av missbruk får vård eller 
behandling i ett hem för vård eller boende, LVM-hem, familjehem eller 
inackorderingshem (prop. 2009/10:57). Kommunen har också möjlighet 
att ge ”annat bistånd” (4 kap. 2 §). Sådant biståndsbeslut kan inte överkla-
gas till förvaltningsdomstol, vilket inskränker medborgarens rätt.

Behovsprövningen ska omfatta en helhetsbedömning av den enskildes 
förhållanden för att utröna vilka insatser som är nödvändiga och skäliga. 
Socialnämnden kan ta hänsyn till kommunens resurser vid val av insats 
men bristande resurser är inte ett godtagbart skäl att inte ge bistånd om 
behovet bedöms föreligga (prop. 2009/10:57).

Försörjningsstöd lämnas för regelbundet återkommande kostnader och 
är uppdelat i två poster. Den första avser skäliga kostnader enligt den 
så kallade riksnormen för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, för-
brukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och 
TV-avgift (4 kap. 3 §). Om det finns särskilda skäl kan denna schablon 
höjas eller sänkas, exempelvis kan den sänkas om den enskilde vistas i 
heldygnsvård eller hade kunnat försörja sig men inte gjort det och därför 
saknar pengar för sin livsföring (SOSFS 2003:5). Den andra delen ska 
täcka ”skäliga kostnader” för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring 
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samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Den här delen 
anpassas utifrån de faktiska kostnaderna (4 kap. 3 §).

Lagen medger krav på motprestationer. Ekonomisk hjälp kan villkoras 
med att den som får försörjningsstöd under viss tid deltar i anvisad ”praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet” (4 kap. 4 §). Detta gäller för 
personer som inte omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som 
är under 25 år samt för äldre personer som ”av särskilda skäl är i behov av 
kompetenshöjande insatser” (4 kap. 4 §) eller har studieuppehåll. Prakti-
ken ”skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden 
försörja sig själv” och utformas med ”skälig hänsyn” till den enskildes öns-
kemål och förutsättningar (4 kap. 4 §). Det är inte meningen att praktik 
ska ersätta missbruksvård men praktik kan utgöra ett led i en vårdkedja 
(SOSFS 2003:5). Socialnämnden kan vägra eller minska försörjningsstöd 
om den enskilde ”utan godtagbart skäl” avböjer att delta eller uteblir från 
praktiken (4 kap. 5 §). Ett sådant beslut får överklagas hos förvaltnings-
domstol (16 kap. 3 §).

Slutligen ska nämnden ”sörja för att den som behöver vårdas eller bo 
i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för 
vård eller boende” (6 kap. 1 §). En plan ska upprättas och innehålla även 
åtgärder och insatser som andra huvudmän ansvarar för (11 kap. 3 §). 

Hur blir det för Lasse? För det första måste socialtjänsten genom be-
hovsprövning bestämma sig för att Lasse har hjälpbehov och att han själv 
inte kan tillgodose detta, ekonomiskt eller praktiskt. Lasse har ingen sambo 
som kan bidra, vilket talar för Lasse sak. Lasse är ju intresserad av en 
specifik terapimetod. Han kan framföra detta och socialtjänsten ska ta 
hänsyn till det. Med syftet att Lasse ska nå en skälig levnadsnivå ska nämn-
den över- och sammanväga kostnader, insatsens lämplighet och Lasses 
önskemål. ”Det kan enligt regeringens mening inte finnas en obegränsad 
frihet för den enskilde att välja sociala tjänster oberoende av kostnad […] 
utesluter emellertid inte att kommunen när likvärdiga insatser finns att 
tillgå, ges möjlighet att välja det billigare alternativet” (prop. 2000/01:80, 
s. 91). Lasse kan därför inte kräva att få just den här terapimetoden och 
socialtjänsten kan bedöma både hans vårdbehov och lämplig insats på 
annat sätt. Socialtjänsten kanske anser att ett annat hem för vård- eller 
boende är lämpligare, och billigare. Makten i frågan ligger, enligt lagen, 
slutligen inte hos Lasse annat än att han kan framföra sina synpunkter och 
kan tacka nej till det erbjudande som ges. 

Lasse behöver pengar. Enligt riksnormen, som beräknas olika för olika 
hushållstyper, för 2011 skulle Lasse kunna få försörjningsstöd på 2830 kro-
nor för personliga kostnader och 890 för hushållskostnader (Socialstyrelsen 
2010). Om Lasse bedöms ha rätt till detta schablonbidrag så ska pengarna 
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räcka till mat baserad på livsmedelsverkets närings rekommendationer och 
som tillreds hemma, kläder och skor, fritidsaktiviteter som biobesök och 
kanske en cykel, hälsa och hygien som tvål och hårklippning (personliga 
kostnader). Bidraget ska också räcka till förbrukningsvaror som rengörings-
medel, glödlampor och prenumeration på dagstidning och telefon- och 
TV-avgifter (hushållskostnader). Däremot anses Lasse, enligt riksnormen, 
inte behöva köpa chips, godis, alkohol eller tobak, preventivmedel, julklap-
par eller komplettera med något till hemmet. Enligt riksnormen anses han 
inte heller behöva göra restaurangbesök, ägna sig åt resor för rekreation 
eller hålla sig med husdjur (Socialstyrelsen 2010). Den andra delen av 
bidraget kan, om behovsprövningen tillåter, ge Lasse ersättning för boen-
dekostnader. Dessa räknas utifrån vad en låginkomsttagare (ej definierat) 
på orten normalt skulle ha råd med så det är inte säkert pengarna räcker 
beroende på hur dyr Lasses lägenhet är (SOSFS 2003:5). Han kan också 
få rätt till ersättning för el och hemförsäkring. Om Lasse får avslag på 
en ansökan om bistånd enligt biståndsparagrafen så kan han överklaga 
beslutet hos förvaltningsdomstol vilket stärker hans rätt. Socialtjänsten 
kan kräva att han, för att få pengar, måste delta i kommunens arbetsreha-
biliteringsprogram. Om socialtjänsten står fast vid villkoret, trots att Lasse 
tröttnat på sådan sysselsättning, kan han välja att tacka nej till erbjudandet 
om ekonomisk hjälp. 

LVM – Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

Om det går riktigt illa för Lasse kan han inte längre tacka nej till missbruks-
vård. Socialtjänsten kan bli skyldig att göra en utredning och eventuellt 
ansöka om vård enligt LVM eftersom vård utan samtycke ”skall” användas 
när någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller 
lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån missbruket. Vårdbe-
hovet ska inte kunna tillgodoses på annat – frivilligt – sätt och den enskilde 
ska, till följd av missbruket, uppfylla minst ett av tre kriterier: att denne ut-
sätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara (hälsokriteriet), löper 
en uppenbar risk att förstöra sitt liv (det sociala kriteriet), eller misstänks 
kunna allvarligt skada sig själv eller någon närstående (närståendeskyddet) 
(4 § LVM, se SOSFS 1997:6 och Reitans kapitel, s. 218–236).

SoL:s målsättningar om självbestämmande ska prägla LVM-vården som 
därför, så långt som det är möjligt, ska utformas och genomföras i samver-
kan med den enskilde (1 §). LVM:s syfte är att ”motivera missbrukaren så 
att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt 
behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt missbruk” (3 §). LVM 
inleds oftast på låsta avdelningar på ett av landets LVM-hem. Tvånget 
ska upphöra så snart syftet med vården är uppnått och senast när vården 
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pågått i sex månader (20 §). Ett led på vägen är att Statens Institutions-
styrelse, SiS, som administrerar LVM, har uppdrag att så snart vårdpla-
neringen tillåter besluta att den intagne ska ges tillfälle att vistas utanför 
LVM-hemmet för vård i annan form (27 §). Det handlar då om öppnare 
vårdformer, kanske på hemmaplan. SiS kan besluta att den enskilde ska 
tillbaka till LVM-hemmet om förutsättningarna för den öppnare så kal-
lade paragraf 27-vården inte längre är uppfyllda, exempelvis vid återfall 
i missbruk.

Det är socialnämnden som utreder LVM-ärenden (7 §) och förvalt-
ningsrätten som beslutar om vård (5 §). Medborgaren har individuell rätt 
att få information om sin rätt att begära och hålla muntlig förhandling i 
rätten (39 §) samt kan överklaga domen om vård till kammarrätten. SiS 
har inga befogenheter till tvångsmedicinering men har en rad andra så 
kallade särskilda befogenheter (31–36b §§). Bland annat får en LVM-
vårdad inte inneha berusningsmedel eller andra farliga föremål. SiS har 
rätt att göra kroppsvisitationer, isolera den intagne och inskränka rätten 
att kommunicera med omvärlden. Flera av dessa beslut kan överklagas hos 
förvaltningsdomstol. 

Det är inte omöjligt att socialtjänsten bedömer att Lasse har ett vård-
behov och att det inte kan tillgodoses på frivillig väg om han tackar nej 
till ett frivilligt vårderbjudande. En läkare har redan påpekat att hans hälsa 
är mycket dålig (hälsokriteriet) och ett fortsatt missbruk kan leda till att 
Lasse bedöms ”förstöra sitt liv” eller riskera att försöka ta sitt liv igen 
(hälsokriteriet). Lasse har denna gång inte rätt att säga nej till vård eller 
till att försöka bli motiverad att sluta missbruka. Han har ett rättsskydd 
i och med att vården beslutas i domstol och kan överklagas. Det är dock 
klart att tvångsvård i sig och de särskilda befogenheterna inskränker Las-
ses rätt till frihet, integritet och självbestämmande. Konventionerna om 
de mänskliga rättigheterna tillåter dock lagstiftade inskränkningar av detta 
slag (Gustafsson 2001).

Lasses rättigheter inom sjukvården

HSL – Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och PSL – 
Patientsäkerhetslagen (2010:659)

HSL är en målinriktad ramlag som reglerar hälso- och sjukvårdens ”åt-
gärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 
skador” (1 kap. 1 § HSL). Målet är ”en god hälsa och en vård på lika villkor 
för hela befolkningen” (1 kap. 2 §). Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som 
har det största behovet ska ges företräde (1 kap. 2 §). HSL är alltså inte en 
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rättighetslag som ger den enskilde rätt att efterfråga eller utkräva vård via 
domstol utan en skyldighetslag som anger landstingets och vårdgivarens 
skyldighet att ge befolkningen nödvändig vård samt vilken nivå som ska 
eftersträvas. I en del fall ger Patientsäkerhets lagen (PSL) tillsammans med 
HSL den enskilde stark rätt – vårdens skyldighet blir då medborgarens 
individuella rättighet (Rönnberg 2011, SOU 1995:5). 

Målet om den goda hälsan ses som ett ”önskvärt framtida tillstånd” 
(prop. 1981/82:97, s. 26). Det har inte definierats eftersom ”synen på vad 
som är friskt och sjukt varierar samt påverkas av sociala och kulturella 
förhållanden och av värderingar vid den aktuella tiden” (a.a., s. 113). Men 
det förespråkas en förhållandevis bred definition och något mer än enbart 
frånvaro av sjukdom (a.a., Rönnberg 2011, SOU 1979:78). Motsvarighe-
ten till SoL:s helhetssyn finns inte inskriven i HSL men lagstiftaren har 
poängterat att denna aspekt, indirekt, kan ses som en del av den goda 
kvaliteten (prop. 1981/82:97, s. 56, 117).

”På lika villkor” innebär att alla oavsett demografiska, sociala, kulturella 
eller ekonomiska förhållanden har samma rätt till vård – människovärdes-
principen. Samhällets bristande resurser ska egentligen inte påverka målen 
men HSL klargör, till skillnad från SoL, hur prioriteringar ska göras inom 
ekonomins ramar. I 2 § klargörs att människovärdesprincipen kompletteras 
med behovs- och solidaritetsprincipen enligt vilken resurserna fördelas efter 
behov – oavsett vilken sjukdom det handlar om så gäller att det mest akuta 
och största behovet hos de enskilda, inte sett ur samhällets perspektiv, 
ska ha företräde. Redan vid HSL:s tillkomst poängterades ekonomin, och 
sedan 1997 finns kostnadseffektivitetsprincipen inskriven som uttrycker att 
relationen mellan kostnad och effektivitet måste vara rimlig. Medicinska 
vårdbehov får inte försummas men kostnadsaspekten kan tas med vid 
valet mellan två likvärdiga behandlingar. Principen är dock underordnad 
principerna om människovärde och behov och solidaritet. Andra priori-
teringsprinciper inte är tillåtna. Det gäller exempelvis för nyttoprinci-
pen, som utgår från vilka som bidrar mest till samhället och vad som ger 
störst nytta för flest personer, och ansvarsprincipen, som tar hänsyn till om 
den enskilde kan anses ansvarig för sin ohälsa genom att ha vållat denna 
själv genom olika livsstilsval, exempelvis hög alkoholkonsumtion (prop. 
1981/82:97, Rönnberg 2011, SOU 1995:5).

Kraven på vården är att den ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig 
(vilket indirekt regleras genom prioriteringsprinciperna) och ”ska bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet” (2 a §). Den ska 
främja goda kontakter mellan patient och personal, tillgodose patientens 
behov av kontinuitet och säkerhet och ”behandlingen skall så långt det är 
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” (2 a §). Olika 



Skyldigheterna bakom rättigheterna i svensk välfärdslagstiftning 197

insatser ska samordnas och den enskilde ska ”om det inte är uppenbart 
obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning” av sitt hälsotillstånd (2a 
§). Detta innebär dock inte att den enskilde är garanterad vård eftersom 
någon motsvarighet inte finns angiven i PSL. ”Uppenbart obehövligt” kan 
betyda att medborgaren redan anses färdigbedömd eller återkommer ofta. 
Snarast betyder inte heller genast. Sedan 2010 finns dock högsta tillåtna 
väntetider inskrivna i HSL enligt besöks- och behandlingsgarantin. Om 
tiden överskrids har medborgaren individuell rätt att få hjälp annanstans 
eftersom det då ”inträder en skyldighet” att se till att denne utan extra 
kostnad kan få vård hos annan vårdgivare (3 h §).

Ett mål med HSL har varit att stärka patientens ställning. Detta klargörs 
i begrepp som respekt, självbestämmande och samråd. Enligt lagstiftaren 
har medborgaren ”i princip en obegränsad rätt att avstå från behandling 
och kan därmed kräva att en åtgärd genast avbryts eller aldrig vidtas” 
(prop. 1981/82:97, s. 118). Rätten till självbestämmande är dock begrän-
sad eftersom det ”inte [är] möjligt att låta patienten bestämma innehållet 
och omfattningen av vården” (a.a., s. 118) som avgörs av den som har 
det medicinska ansvaret – läkaren. Vården ska alltså endast ”så långt som 
möjligt utformas och genomföras i samråd” (6 kap. 1 § PSL) med med-
borgaren och detta får inte leda till någon inskränkning i det medicinska 
ledningsansvaret (prop. 1981/82:97, s. 117). Vidare måste innehållet i 
vården, enligt både HSL och PSL, överensstämma med ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet” (6 kap. 1 § PSL). I det fall då flera vårdalternativ är 
vetenskapligt belagda så säger lagen att den som ansvarar för vården ska 
medverka till att medborgaren ges möjlighet att välja och får det alternativ 
som han föredrar (6 kap. 7 § PSL, 3 a § HSL). Samråd betyder att med-
borgaren ska ges möjligheter till reellt inflytande genom sin absoluta rätt 
att få individuellt anpassad information (lättbegriplig, på sitt eget språk, 
etc.) om sin hälsa, olika behandlingar, möjligheter att välja vårdgivare och 
om vårdgarantin (2 b § HSL, Rönnberg 2011, s. 102). Motsvarande skyl-
dighet finns angiven i PSL (6 kap. 6 §).4 Vidare har var och en absolut rätt 
att få en förnyad medicinsk bedömning (sk. second opinion) om besluten 
medför särskilda risker och har stor betydelse för framtida livskvalitet (3 a 
§ HSL). Medborgaren ska då erbjudas den behandling som framkommer. 
Detta är en absolut rätt (jfr. 6 kap. 7 § PSL).

Den enskildes ansvar för sin hälsa anses vara avgörande enligt hälso- och 
sjukvårdsrätten. Motiveringen är bland annat att eget ansvar och delaktig-
het ofta ger bättre livskvalitet och ibland bättre tillfrisknande (Rönnberg 
2011, s. 76). Medborgarens ansvar framträder tydligare i lagens förarbeten 

4. Vårdgarantierna har dock i praktiken inte applicerats på missbruks- och bero-
endevård enligt HSL (SOU 2011:35).
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än i lagtexten. Vården ska vara anpassad till medborgarens behov och för-
utsättningar men den bör också ”självklart utgå från att den enskilde har 
ett ansvar för sin hälsa” (prop. 1981/82:97, s. 58). Det kan handla om att 
följa läkares ordinationer och att leva på ett hälsosamt sätt, utan tobak och 
alkohol och med goda kost- och motionsvanor. Vården ska hjälpa medbor-
garen att ta ett sådant ansvar, exempelvis genom individuella preventions-
insatser: ”Den enskilde individens medverkan i vården av den egna hälsan 
är också av den största betydelse. Samhället måste stärka den enskildes 
möjligheter att ta ett aktivt ansvar för sin hälsa” (a.a., s. 27). Vården ska 
arbeta för att medborgaren har möjlighet till att ta och tar sådant ansvar, 
inklusive tar ansvar för sina närståendes hälsa (prop. 1981/82:97). 

Vårdbeslut enligt HSL kan inte överklagas hos förvaltningsdomstol. Se-
dan 1 januari 2011 får den missnöjde medborgaren vända sig till Socialsty-
relsen som enligt PSL ansvarar för att pröva klagomål från patienter (7 kap. 
10 § PSL). Klagomål ska avgöras genom beslut i vilka Socialstyrelsen får 
uttala sig om huruvida det som hänt ”strider mot lag eller annan föreskrift 
eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten” (7 kap. 18 § PSL). 

Vad kan Lasse förvänta sig då han vänder sig till landstingets beroen-
devård eller psykiatri? Det faktum att han inte arbetar och att han själv 
har konsumerat substanserna ska inte ligga honom i fatet. Bedöms det 
medicinska vårdbehovet som riktigt stort, jämfört med de andra sökande, 
ska han få komma in snarast. Han kan dock inte vända sig till förvaltnings-
domstol om han blir nekad plats. Läkarens bedömning gäller. Han kan 
framföra att han skulle vilja ha den specifika terapimetoden han intresserat 
sig för. Han kan dock inte kräva att få den eftersom det är läkaren som 
ansvarar för det rimliga i den bedömningen, vetenskapligt och kostnads-
mässigt. Tyvärr så finns det bara ett begränsat vetenskapligt underlag för 
terapimetoden vilket gör det svårt att få den genom sjukvården. Tanken är 
ändå att vården ska utformas i samråd med Lasse och han kan förvänta sig, 
utifrån sin rätt, att få begriplig information om sitt tillstånd och de olika 
vårdalternativen. Om läkaren presenterar flera alternativ som anses lika 
bra ska Lasse få välja vilket han föredrar. Lasse kan också kräva att få en ny 
bedömning om han inte är nöjd med den första. Han ska kunna förvänta 
sig ett samarbete mellan psykiatrin och beroendevården så att hans insat-
ser blir samordnade. Lasse har rätt att tacka nej till det vårdalternativ han 
slutligen får, förutsatt att beroendevården då inte använder sig av LPT (se 
nedan). Eftersom sjukvården ska rädda hans liv kan han inte heller tacka 
nej till hjälp om han exempelvis ligger döende i en överdos.
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LARO – Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende

Sjukvården kan i vissa fall förskriva narkotikaklassade läkemedel som Me-
tadon eller Subutex® för behandling vid opiatberoende. Det skulle kunna 
vara aktuellt för Lasse som har problem med heroin om det inte vore så 
att han använder flera olika droger, vilket är en omständighet som diskva-
lificerar honom från detta. Det är bara läkare med specialistkompetens 
i psykiatri vid en LARO-inrättning som har rätt att behandla patienter 
med sådana läkemedel. Behandlingen ges med stöd av HSL och regleras 
genom Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:27, paragraferna nedan 
hänvisar till denna).

Läkaren gör en ”helhetsbedömning av patientens beroende, hälsotill-
stånd och sociala situation” för att bestämma om LARO är aktuellt (4 
kap. 1 §). Medborgaren har ingen absolut rätt till LARO. Förutsättningar 
är att medborgaren fyllt 20 år och har ett dokumenterat opiatberoende 
sedan minst ett år (4 kap. 2 §). Vården får inte ges till den som utöver ett 
opiatberoende också är beroende av alkohol eller andra narkotiska prepa-
rat än opiater på ett sätt som innebär en påtaglig medicinsk risk. Den får 
inte heller ges till någon som har uteslutits från LARO under de senaste 
tre månaderna (sk. spärrtid) eller som tvångsvårdas enligt LVM (4 kap. 3 
§). Spärrtiden kan i vissa fall kringgås om det finns särskilda medicinska 
skäl.

Det finns många orsaker som kan leda till att en patient utesluts ur 
LARO. Paragraf 11 i kapitel fyra säger att vården ska avbrytas om en 
patient trots särskilda stöd- och behandlingsinsatser inte medverkar till 
att målet med behandlingen, som anges i vårdplanen, uppnås. Samma 
gäller om personen avviker under längre tid än en vecka. Likaså avbryts 
behandlingen om patienten har upprepade återfall i missbruk eller an-
vänder alkohol på ett sätt som medför påtaglig medicinsk risk. Andra 
skäl för avstängning är att upprepade gånger ha manipulerat urinprover. 
Narkotikabrottsdomar kan också leda till uteslutning. Ansvarig läkare tar 
ställning till om dessa förutsättningar är uppfyllda.

LARO villkoras – speciellt i inledningsfasen – med att den enskilde 
tar preparatet under uppsikt vid regelbundna besök på inrättningen (5 
kap. 1 §). Ansvarig läkare kan om särskilda skäl föreligger, exempelvis om 
personen inte kan komma regelbundet på grund av ”arbete, studier eller 
vistelse på annan ort” (a.a.), ge detta ansvar till exempelvis primärvården. 
Läkaren ”får” också överlåta till patienten att själv hantera sina läkemedel, 
om resultatet av behandlingen varit stabilt under minst sex månader i 
följd, läkaren bedömer att beslutet överensstämmer med vårdplanen och 
läkaren bedömer att patienten inte kommer att sälja eller ge drogen till 
någon annan. Läkaren ska fortlöpande följa upp medicinering under eget 
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ansvar med medicinska tester. Läkaren ska även regelbundet överväga om 
patienten kan få fortsätta att sköta sin medicinering under eget ansvar (5 
kap. 2 §).

Ansvarig läkare är skyldig att, och därmed har medborgaren rätt till 
men inte möjlighet att avsäga sig, upprätta en vårdplan ”i samråd med 
patienten” (4 kap. 4 §). Enligt Socialstyrelsens råd, dock inte bindande 
regel, ska socialtjänsten vid behov involveras i vårdplanen. Parterna ska 
då samverka. Medborgaren ska i samband med detta ”ges en individuellt 
anpassad information” om reglerna för uteslutning (4 kap. 5 §). Vårdplanen 
ska utöver behandlingsåtgärder och medicinska kontrollundersökningar 
ange de ”särskilda villkor” som ska gälla för behandlingen (4 kap. 6 §), 
exempelvis kontroller. Det är möjligt att en läkares helhetsbedömning 
kunde innebära att Lasse skulle bedömas vara i behov av LARO men som 
sagts ovan har Lasse problem med flera olika droger så han kvalificerar 
sig därmed inte för denna behandling. Han har inte heller laglig rätt att 
kräva att få den.

Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

En vårdinrättning kan efter att ha fått tillstånd från Socialstyrelsen er-
bjuda sprututbyte ”i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och 
andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar narkotika” 
(1 §). Verksamheten som ska ske inom sjukvården ”skall bedrivas på ett 
sådant sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling” (1 §). 
Lagen fokuserar detaljerat på vilka krav en inrättning måste uppfylla för 
att få erbjuda sprututbyte (krav på samverkan, erbjudande om avgiftning 
och vård, bemanning, kompetens m.m., se vidare i SOSFS 2007:2 som 
specificerar lagen ytterligare). Medborgaren har ingen individuell rätt att 
delta i ett sprututbytesprogram och besluten kan inte överklagas (7 §). För 
att få delta måste den enskilde ha fyllt 20 år, vara bosatt i ett landsting som 
beviljats tillstånd samt byta sina sprutor vid personliga besök (6 §). Före-
skrifterna klargör att sprutor och kanyler bara får lämnas ut till personer 
som har ett dokumenterat injektionsmissbruk av narkotika. Sprutor och 
kanyler får inte lämnas ut till personer som vårdas på sjukhus, behand-
lingshem eller motsvarande (10 § SOSFS 2007:2). Vidare har vårdgivaren 
en omfattande skyldighet att ge information till dem som erbjuds delta i 
ett program. Medborgaren har då rätt att få information om smittorisker 
och risker med missbruk, erbjudas vård (avgiftning, behandling, samtals-
kontakt, eftervård, stöd, samtal för att motiveras att upphöra med sitt 
missbruk) samt provtagning och vaccinationer (8–9 §§ SOSFS 2007:2). 
Vi kanske till och med kan säga att lagen ger patienterna mer omfattande 
rättigheter än vad HSL i allmänhet utlovar medborgarna.
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Lasse kan vända sig till en sprututbytesinrättning om det finns i hans 
landsting men han kan inte kräva att tas upp i programmet. Om han 
fick komma in skulle han få rätt till mycket information och till vårder-
bjudanden. De omfattande krav som ställs på en inrättning för att få ha 
sådan verksamhet kan ha bidragit till att utbyggnaden av sådana program 
gått mycket långsam. Motståndet mot denna typ av verksamhet, som inte 
överensstämmer med det politiska målet om ett narkotikafritt samhälle, är 
också stort på många håll. Inga nya program har tillkommit sedan lagens 
införande utöver de tidigare försöksverksamheter som finns i Malmö och 
Lund. Stockholm har beslutat att införa ett program men det har ännu 
inte startat. 

LPT – Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

LPT är en psykiatrisk tvångsvårdslag som kan användas inom sjukvården, 
inklusive inom beroendevården. Liksom vård enligt HSL ska LPT-vård 
i möjligaste mån respektera självbestämmandet. Utgångspunkten är att 
tillfrisknandet bäst uppnås om medborgaren är delaktig i och så långt som 
möjligt medverkar i vården (Rönnberg 2011). Syftet är därför ”att sätta 
patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot 
det stöd som han eller hon behöver” (2 §). Det finns ingen skyldighet inom 
sjukvården att utreda eller ansöka om LPT.

LPT-vård innebär sluten psykiatrisk vård. Vården kan därefter fort-
sätta som öppen psykiatrisk vård (ÖPT) (2 §). LPT-vård får bara ges om 
medborgaren ”lider av en allvarlig psykiskt störning” och på grund av sitt 
psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett ”ound-
gängligt behov” av psykiatrisk vård, samt att detta behov inte kan tillgo-
doses på annat sätt än genom sluten psykiatrisk tvångsvård eller genom 
ÖPT med ”särskilda villkor”. En förutsättning är sålunda att medborgaren 
motsätter sig frivillig vård, eller att det till följd av dennes psykiska till-
stånd finns goda skäl att anta att samtycke inte kan ges. ”Allvarlig psykisk 
störning” avser psykotiska tillstånd, symptom som vanföreställningar och 
hallucinationer samt allvarliga depressioner och självmordstankar. Det 
kan inkludera alkoholpsykoser som delirium tremens samt de psykoser 
som kan drabba narkotikamissbrukare. Även i andra situationer när en 
missbrukare har kommit in i ett allvarligt förvirringstillstånd och det är 
uppenbar fara för hans fysiska hälsa eller liv kan LPT tillämpas. I vissa fall 
kan ett abstinenstillstånd vara så svårartat att det under en kortare tid kan 
betecknas som en allvarlig psykisk störning. Däremot ska missbruk som 
enbart leder till allvarliga kroppsliga komplikationer inte kunna medföra 
LPT (prop. 1990/91:58, Socialstyrelsen 2009).

Det ”oundgängliga” vårdbehovet kan handla om fara för medborgarens 
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liv eller att dennes hälsa allvarligt löper risk att försämras. Här ska det 
medicinska behovet och den totala livssituationen, inklusive stödjande 
nätverk, vägas in i bedömningen. Sjukvården kan då även beakta om per-
sonen till följd av sin psykiska störning är farlig för någon annans säkerhet 
eller fysiska eller psykiska hälsa, i första hand närståendes (3 §). Det anses 
kunna vara ”ett väsentligt intresse för patienten att i sådana situationer 
hindras från att skada andra”. Därmed menar lagstiftaren att ett tvångsin-
gripande för att skydda närstående kan vara ”betingad av patientens eget 
behov” (prop. 1990/91:58, s. 98, Rönnberg 2011). Skyddsbehovet för om-
givningen är enlig lagen underordnat den enskildes eget vårdbehov. 

Det är läkare som efter undersökning skriver ett vårdintyg om LPT (4 
§). Därefter kan den enskilde hållas kvar mot sin vilja i 24 timmar (6 a §) 
tills frågan om intagning avgjorts. Det beslutet fattas av en annan chefsö-
verläkare än den läkare som skrivit vårdintyget. Intagningen kan pågå i fyra 
veckor. Sedan krävs en ansökan till och medgivande från förvaltningsrätten 
som också beslutar om LPT kan övergå till öppen form (7 §). LPT ska 
upphöra när förutsättningarna inte längre är uppfyllda (27 §). Det finns 
ingen bortre gräns för hur länge en medborgare kan tvångsvårdas enligt 
LPT förutsatt att rekvisiten i paragraf tre är uppfyllda. Efter det första 
medgivandet från förvaltningsrätten krävs ny rättslig bedömning efter fyra 
månader (8 §) och därefter var sjätte månad (9 §). Rätten prövar om för-
utsättningarna (3 §) är uppfyllda men vårdens längd bedöms enligt 27 § 
av chefsöverläkaren.

Den vårdade får, liksom vid LVM, inte inneha alkohol, narkotika eller 
farliga föremål (21 §). Även under ÖTP finns det villkor och begränsningar 
för den som vårdas. Dessa beslutas av förvaltningsrätten men beslutet kan 
överlämnas till chefsöverläkaren. Det kan handla om skyldighet att under-
kasta sig medicinering eller behandling, att hålla kontakt med viss person 
eller vistats på avsedd institution. Det kan också handla om att besöka 
vårdcentral, socialtjänsten, gå till ett jobb och förbud mot att använda 
berusningsmedel. Allt detta, liksom förbud att vistas på vissa platser, följer 
av den så kallade vårdplanen. Sådana särskilda villkor kan också användas 
vid permissioner.

Vårdgivaren är skyldig att upprätta en vårdplan och detta ska, liksom 
själva behandlingen, så långt som möjligt ske i samråd med patienten. Soci-
alstyrelsen poängterar att den enskildes delaktighet och inflytande ska till-
godoses i planeringen. Om planen inte upprättats i samråd ska skälen för 
detta anges (4 § SOSFS 2008:18). Behandlingsfrågor avgörs dock ytterst 
av chefsöverläkaren (17 § LPT). Denne är skyldig att ”så snart patientens 
tillstånd tillåter” upplysa denne om rätten till att få en stödperson (30 §). 
Den enskilde ska också upplysas om sin rätt att enligt 32 och 33 §§ över-
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klaga vissa beslut, sin rätt att anlita ombud eller biträde och att enligt 38 a 
§ få offentligt biträde (48 §). Sådan information ska finnas tillgänglig och 
väl synlig (48 §). Medborgaren kan alltså överklaga en rad LPT beslut hos 
förvaltningsrätten, inklusive beslutet om intagning och övergång till ÖPT 
(32 §), avslag på permission, villkor/särskilda föreskrifter vid permissioner 
eller ÖPT (33 §).

Lasse har tvångsvårdats enligt LPT förut och om han tackar nej till fri-
villig vård och läkaren (inom beroendevården, psykiatrin eller annan sjuk-
vårdsenhet) bedömer att han har ett oundgängligt behov så är det möjligt 
att Lasse får LPT. Han kan därmed underkastas omfattande inskränkningar 
i sin frihet genom olika villkor och tvångsmedicinering under obestämd 
tid. Han har dock absolut rätt till en stödperson och information om sitt 
juridiska skydd. Visserligen ska Lasse helst vara delaktig men ytterst är det 
läkaren som både bedömer och beslutar om och kring LPT. Domstolspröv-
ning ska ske om tvånget ska fortgå efter fyra veckor och Lasse har rätt att 
själv, aktivt, överklaga det initiala LPT-beslutet som läkare gjort.

Något om sjukförsäkringen och SFB – 
Socialförsäkringsbalken (2010:110) 

Lasse kan ha rätt till ekonomisk ersättning vid sjukdom genom den statliga 
socialförsäkringen (administreras av Försäkringskassan). SFB, som infördes 
1 januari 2011, är omtvistad och revideringar har redan gjorts. Det är 
därför oklart hur reglerna kommer att se ut framöver.

Förmånerna och ersättningsnivåerna vid sjukdom är ofta arbetsbasera-
de. För att Lasse till exempel ska kunna få sjukpenning så krävs det att han 
arbetar eller har arbetat och har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst 
(SGI) (26 kap.). Eftersom Lasse inte har arbetat på länge och inte stått som 
arbetssökande har han ingen SGI, men omfattas av de bosättningsbaserade 
förmånerna (5 kap. 9 §). Sjukförsäkringen har inte haft något entydigt 
sjukdomsbegrepp men medicinska diagnoser, som i första hand ska utgöra 
underlag för medicinsk rehabilitering och behandling, används här även 
som kriterier för ekonomisk ersättning och sociala åtgärder – som ett ad-
ministrativt redskap i välfärdsstaten (Upmark & Edlund 2006). En läkares 
läkarintyg och sjukskrivning kan ge rätt till sjukpenning om den försäkrade 
har en SGI och Försäkringskassan bedömer att arbetsförmågan är nedsatt 
på grund av sjukdom enligt rehabiliteringskedjan (27 kap. 46–55 b §§).5 

5. Först bedöms arbetsförmågan i relation till det ordinarie arbetet, efter 90 da-
gar prövas den även mot andra uppgifter hos arbetsgivaren och efter 180 dagar 
mot hela arbetsmarknaden. Arbetsförmåga hos dem som har en SGI men saknar 
anställning bedöms från dag ett i relation till alla arbeten på den reguljära arbets-
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Vidare ska den försäkrade ha dagar kvar att få. Sjukdomsbedömningen ska 
vara strikt medicinsk och ska bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekono-
miska och sociala förhållanden (27 kap. 3 §). Begreppet arbetsförmåga är 
flexibelt och löst definierat men det har snävats in genom rehabiliterings-
kedjan och genom Socialstyrelsens Övergripande principer för sjukskrivning 
och Försäkringsmedicinska beslutsstöd.6 Det är enligt Socialstyrelsens be-
slutsstöd möjligt att sjukskrivas och få sjukpenning för skadligt bruk eller 
beroende av alkohol eller narkotika. Ett sådant skadligt bruk medför dock 
i sig inte nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmågan bedöms utifrån vilken 
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning som sjukdom eller skada 
medför. Enligt beslutsstödet kan svårare beroende med abstinenssymtom 
ge uppemot fyra veckors nedsatt förmåga och vid utdragen abstinens el-
ler kroniska skador ska arbetsförmågan bedömas utifrån hur funktionen 
påverkas. Vid beroende kan sjukskrivning göras i efterhand efter att med-
borgaren bevisligen deltagit i en medicinsk behandling, det vill säga en 
form av villkorande som ger personen incitament att slutföra behandlingen 
(se SOU 2011:35, s. 893ff).

Eftersom Lasse saknar SGI så har han inte rätt till sjukpenning eller före-
byggande sjukpenning 7 (regleras i kap. 27). Om bedömningen är att Lasses 
arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt – ”för all överskådlig framtid” – 
med minst en fjärdedel i förhållande till arbeten på hela arbetsmarknaden 
och att alla rehabiliteringsmöjligheter är uttömda, kan han få sjukersättning 
(det som tidigare kallades förtidspension, 33 kap. 5–6 §§). Lasse har i så 
fall rätt till sjukersättning i form av garantiersättning som är lägre än för 
dem som har rätt till inkomstrelaterad ersättning. Han får som mest 2,4 
prisbasbelopp (som för 2011 var 42 800 kronor) per år. Ärendet prövas 
och beslutas av Försäkringskassan. För att Lasse ska beviljas sjukersättning 
krävs att ingen social, arbetslivsinriktad eller medicinsk rehabiliteringsåt-
gärd bedöms kunna leda till att han återfår arbetsförmågan.

En försäkrad har rätt till rehabiliteringsåtgärder. Försäkringskassan är 
då skyldig att så snart det är möjligt i samråd med den enskilde klarlägga 
vilka behov som finns och samordna och utöva tillsyn över de insatser 
som behövs (30 kap. 8–11 §§). Viktiga samarbetspartners kan vara sjuk-

marknaden. Detta gällde 2011. Nya regler införs i juli 2012 då ”reguljär arbets-
marknad” ändras till ”normalt förekommande arbete”.
6. Internetkällor.
7. Sjukpenning i förebyggande syfte (27 kap. 6 §) kan ges till den som har SGI 
och som genomgår en medicinsk behandling (t.ex. vård för missbruk). I så fall 
ska behandlingen ha ordinerats av läkare och ingå i en plan som godkänts av 
Försäkringskassan. Sådan sjukpenning kan användas om syftet är att förebygga 
sjukdom, förkorta sjukdomstiden eller (delvis) förebygga eller häva den nedsatta 
arbetsförmågan (se SOU 2011:35, s. 898f).
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vården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Medborgaren är då skyldig 
att ”efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen” (30 kap. 7 §). 
Rehabilitering är både en arbets- och en bosättningsbaserad förmån vilket 
innebär att också Lasse har rätt till rehabilitering och Försäkringskassan 
har därmed ett samordningsuppdrag om Lasses fall aktualiseras. Syftet är 
i så fall att han ska få tillbaka sin arbetsförmåga och få förutsättningar att 
försörja sig själv genom arbete (29 kap. 2 §). Den som är försäkrad kan få 
rehabiliteringsersättning (31 kap.), men för Lasse utan SGI kan endast så 
kallat särskilt bidrag för kostnader som uppkommer (t.ex. för dagliga resor, 
kursavgifter) bli aktuellt.

Missbruksutredningen konstaterar att beroendediagnoser mycket säl-
lan används som grund för nedsatt arbetsförmåga i läkarintygen. Det är 
därmed få personer som får ersättning från Försäkringskassan på grund av 
alkohol- eller narkotikaproblem (SOU 2011:35, s. 904). Forskning indike-
rar dock att missbruk och beroende medför ökad risk för sjukfrånvaro, men 
att dessa problem i statistiken ofta döljs bakom andra sjukskrivningsdiag-
noser (Upmark & Edlund 2006). Bland personer i missbruksvården har 
det också varit rätt vanligt med olika former av ekonomisk ersättning vid 
sjukdom (Storbjörk 2011). Många missbrukare saknar dock liksom Lasse 
SGI och därmed har de begränsad rätt till sjukförsäkringen. Lasses rätt till 
särskilt bidrag vid rehabilitering eller sjukersättning beror inte bara på ett 
läkarintyg utan även på om Försäkringskassan bedömer att det finns en 
nedsatt arbetsförmåga, det vill säga om det finns något arbete han bedöms 
kunna utföra. Vad gäller möjligheten till en stadig inkomstkälla i form av 
sjukersättning gäller även att ingen rehabilitering ska anses kunna göra ho-
nom arbetsförmögen igen. Försäkringskassans bedömningar är avgörande. 
Efter att sjukförsäkringen reformerades 2008 har det också blivit svårare 
att få sjukersättning (Lindén 2012). Lasse kan överklaga Försäkringskas-
sans beslut hos förvaltningsdomstol (113 kap. 10 §), men innan dess måste 
beslutet först omprövas av Försäkringskassan (113 kap. 7 §).

Normerande skyldigheter

Vilka förväntade och förespråkade levnadsregler kan vi direkt eller indirekt 
utläsa ur dessa välfärdslagar?

En skyldighet att ta ansvar – för sin försörjning och sin framtid

I regeringens proposition som föregick en ändringen av SoL 1998 ut-
talades tydligt att det ”finns en utbredd samhälls- och människosyn som 
säger att man skall ta eget ansvar. Man skall göra rätt för sig. Det är en 
människosyn som regeringen fullt ut delar. Samhällets åtgärder skall inte 
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försvaga utan förstärka den enskildes ansvar och självbestämmande” (prop. 
1996/97:124, s. 32). Rättigheter kräver sålunda motprestationer (prop. 
2000/01:80). Individens ansvar uttalas i SoL:s portalparagraf och kommu-
nens ansvar är ”subsidiärt i förhållande till […] den enskildes eget ansvar” 
(prop. 2009/10:57, s. 23). Exempelvis så säger lagstiftaren att satsen i SoL:s 
biståndsparagraf om huruvida medborgaren själv eller på annat sätt kan 
tillgodose behoven är ”ett uttryck för människans eget ansvar att klara sin 
livsföring” (prop. 2000/01:80). Medborgaren är ansvarig att göra hon kan 
för att försörja sig: 

måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne 
till buds. Den som kan arbeta är skyldig att söka arbete. I skyldigheten att 
söka arbete inbegrips också en skyldighet att delta i verksamheter som 
anordnas för arbetslösa, kompetenshöjande verksamhet etc. […] Den som 
har ekonomiska tillgångar måste först använda sig av dem [t.ex. bankbe-
sparingar, aktier, bil, min anm.] innan försörjningsstöd kan komma i fråga. 
(prop. 2000/01:80, s. 94)

Ett annat möjligt krav är deltagande i utbildning i svenska (SOSFS 2003:5). 
Det är med andra ord inte acceptabelt av en medborgare att vara passiv. 
Den som inte går med på att aktiveras genom arbetsinriktad insats kan bli 
utan ekonomisk hjälp. 

Ansvaret inkluderar också att planera sitt liv och sin framtid. Införandet 
av riksnormen för socialbidrag 1998 motiverades bland annat med att 
schablonen skulle ge den enskilde större frihet att hantera sin ekonomi. 
Regeringsrätten slog senare fast att med denna frihet kom också en skyldig-
het att planera ekonomin och spara pengar inför framtida utgifter (Johans-
son 2001). Notera också att riksnormen kan sänkas om den enskilde själv 
har varit oaktsam i sin ekonomiska planering. Bistånd, framför allt ekono-
miskt sådant, ska främst ges under kort tid. Långvarigt socialbidragsbero-
ende anses påverka den enskildes motivation och förmåga att försörja sig 
själv negativt (prop. 2000/01:80). Ett mycket tydligt exempel på detta är 
vikten av att arbeta. Exempelvis exkluderas medborgare utan arbete eller 
skyddad SGI i stor omfattning från socialförsäkringen genom arbets- och/
eller inkomstbaserade förmåner (4–7 kap. SFB) och det är arbetsförmå-
gan, inte förekomsten av sjukdom, som avgör rätten till sjukpenning. En 
utblick i forskning visar också hur arbete i den riksdagspolitiska debatten 
konstrueras som ”vägen till självrespekt och makt över vardagen, medan 
arbetslöshet leder till passivitet och beroende” (Davidsson 2010, s. 165). 

Socialtjänsten får enligt lagen inte frånta individen ansvar och insatser 
och bistånd ska syfta till att medborgaren ska få ökade möjligheter att på 
sikt klara sig själv och leva ett självständigt liv. Detsamma gäller, om än 
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mer nedtonat, inom sjukvården. Även om bristande ansvar för sin livsfö-
ring enligt lagen inte ska medföra att medborgaren prioriteras ner inom 
sjukvården gör HSL klart att den enskilde har ett ansvar för sin hälsa. 
Vården ska, som bekant, utgå från den enskildes ansvar för sin hälsa samt 
stärka dennes möjligheter att aktivt ta ett sådant ansvar. Slutsatsen är att 
medborgarna inte bara ska ges möjlighet till att leva ett ansvarsfullt, fritt 
och oberoende liv utan de förväntas också göra det och ska påverkas till 
detta genom lagen. Att inte vilja arbeta är inte ett brott som straffas en-
ligt strafflagarna men det kan straffas genom indragna välfärdsförmåner. 
Medborgarna ska inte belasta samhället, i alla fall inte mer än kortvarigt. 
Det kan betraktas som en normerande livsregel eller skyldighet att var och en 
ska göra rätt för sig, ta ansvar för sitt liv och sin försörjning och inte förhålla 
sig passiv till detta. 

En skyldighet att vara skötsam, aktiv, delaktig och motiverad  
– inte (vilja) missbruka eller leva ett destruktivt liv

Vård enligt HSL aktualiseras när medborgaren själv söker hjälp medan 
SoL anger att missbrukare har rätt att få hjälp. SoL:s biståndsparagraf 
är utformad som en rättighet. Samtidigt påpekar förarbetena att respek-
ten för självbestämmandet inte får leda till passivitet från socialtjänsten 
vid ett fortgående tungt missbruk. Socialtjänsten ska inte vänta på att 
motivation till förändring infinner sig utan bör agera (Gustafsson 2001, 
prop. 1987/88:147). Denna frivillighet till trots så implicerar existensen 
av tvångslagarna LVM och LPT att vi som medborgare inte får supa el-
ler knarka ihjäl oss. Vi blir därmed skyldiga att ta emot hjälp mot vårt 
missbruk när välfärdsstaten bedömer att det fått oacceptabla konsekven-
ser. Det är i slutändan omöjligt, enligt lagen, att inte vilja eller kunna ta 
sig ur ett missbruk. Självbestämmandet gäller så länge medborgaren är 
ansvarsfull nog att bestämma sig för rätt sak. Strafflagen uttrycker genom 
Narkotikastrafflagen att vi inte får använda narkotika. Strafflagarna säger 
inget om det olagliga i att bruka eller missbruka den lagliga alkoholen men 
LVM och LPT gör gällande att efter en viss nivå får vi inte heller missbruka 
alkohol på ett för oss eller andra destruktivt sätt. Medborgaren ska vilja bli 
fri från missbruket – LVM och LPT ska enligt lagarna upphöra i den stund 
missbrukaren är motiverad att frivilligt ta emot hjälpen. Bistånd i form av 
missbruksvård får inte heller nekas på grund av att en medborgare redan 
genomgått och kanske misslyckats i ett stort antal behandlingsinsatser. 
Ewa Gustafsson (2001) ifrågasätter dock i en omfattande rättsstudie det 
rimliga i att missbrukare ofta avvisas från olika hjälpformer på grund av att 
de inte hållit sig missbruksfria. Lagen (Socialtjänstförordningen 2001:937) 
tillåter att klienter skrivs ut mot deras vilja från hem för vård och boende 
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(vård enligt SoL) om de ”omöjliggör eller allvarligt försvårar meningsfulla 
vård- och hjälpinsatser för sig själv eller de andra som vistas på hemmet 
[…] Den enskilde får dock inte skrivas ut om det skulle medföra fara 
för hans eller hennes hälsa eller liv” (3 kap. 15 §). Gustafssons intryck 
är att utskrivningarna sällan omges av så allvarliga situationer utan att 
utskrivningarna används som sanktion och fostran. Hon avslutar med att 
poängtera att det

är iögonfallande, att missbrukarna [i praktiken] avvisas från olika hjälpfor-
mer trots sitt uttalade behov av vård, vilket gäller såväl inom socialtjänsten 
som inom hälso- och sjukvården. De flesta behandlingsprojekt synes ha 
som policy att skriva ut klienten vid återfall i missbruk eller om han annars 
gjort sig omöjlig. Förhållningssättet ger ett otvetydigt intryck av sanktioner 
och fostran. Det som är grundorsaken till hjälpbehovet – missbruket – är 
också skälet till att man avvisas från behandlingsinsatser. (Gustafsson 2001, 
s. 633)

Detta förhållningssätt hämtat från praktiken är också särskilt uttalat i 
LARO-regleringen. Den som enligt läkarens bedömning inte uppvisar 
tillräcklig grad av skötsamhet i form av (lag)lydighet, ärlighet, närvaro 
och (annan) drogfrihet fråntas lagligen rätten till sådan vård för en tid 
framöver. På motsvarande sätt kan den enskilde i LARO-behandling också 
belönas med att få hantera sina läkemedel själv förutsatt att denne skött sig 
i minst sex månader och fortsätter sköta sig vilket fortlöpande övervakas. 
LPT i öppen form och permissioner kan också kräva att den enskilde visar 
föredömligt och följsamt beteende och följer de särskilda föreskrifter som 
beslutats, exempelvis hålla sig på viss plats eller undvika vissa människor 
och platser. Vikten av eget ansvar och aktivitet från den enskilde betonas 
även av lagstiftaren i samband med sjukskrivningar, rehabiliteringar och 
ersättning enligt SFB – det anses viktigt för att nå goda resultat (Upmark 
& Edlund 2006).

Vi har därmed som medborgare en moralisk skyldighet att försöka leva 
ett missbruksfritt och icke-destruktivt liv. Medborgarna ska ta ansvar för 
probleminsikt och behandling, vara motiverade och bidra till att bli av 
med missbruket. Individens delaktighet ska inte bara beaktas utan den ska 
också förväntas, i alla fall ses som en förhoppning. Missbrukaren ska vara 
följsam i vården och den som inte är skötsam riskerar att slängas ut eller 
vårdas med tvång. Det är således en moralisk skyldighet att vara skötsam, 
delaktig och motiverad och välja och göra vad man kan för att inte missbruka 
eller leva ett destruktivt liv. 
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En solidaritetsskyldighet

I förarbeten till SoL och i biståndsparagrafen framkommer att socialtjäns-
tens insatser inte får leda till att andra fritas från ansvaret att solidariskt 
stödja och hjälpa sina medmänniskor (Gustafsson 2001). Makars/sambos/
registrerade partners inkomster ska räknas som gemensamma vid prövning 
om ekonomiskt bistånd liksom vid avgiftsberäkningar inom socialtjänsten. 
Utgångspunkten är att makar och registrerade partners efter förmåga är 
skyldiga att bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma 
och personliga behov ska tillgodoses (SOSFS 2009:23). En partner kan, 
förutsatt att studier inte är avgörande för framtida försörjning, vara tvung-
en att avbryta studier för att ta ett arbete om det är rimligt att därigenom 
få stadigvarande inkomst som kan försörja en behövande livspartner enligt 
SoL. Den studerande bör dock – i skötsamhetens och ansvarstagandets 
anda – få fullfölja påbörjad kurs/termin (a.a.). Den medborgare som ge-
nom sitt missbruk skadar andra, fysiskt eller psykiskt, kan också bli föremål 
för omfattande tvångsåtgärder enligt LVM och LPT även om skyddet för 
omgivningen är något underordnat. Medborgarna har därmed en moralisk 
skyldighet att vara solidariska och hjälpa varandra, i alla fall släktingar och 
nära och kära. 

Diskussion

Medborgarens lagstiftade rättigheter och möjlighet till inflytande inom 
socialtjänstens och sjukvårdens område är begränsade. Få absoluta och 
individuellt utkrävbara rättigheter uttalas och det är sällan huvudmännens 
skyldigheter gentemot den enskilde preciseras. De formuleras istället som 
generella målsättningar. I stort sett all hjälp är behovsprövad, villkorad 
eller underkastad en behovs- och insatsbedömning av vårdgivaren som 
därmed har mycket stor definitionsmakt. Detta gäller även inom Försäk-
ringskassan, som bedömer rätten till ekonomisk ersättning vid sjukdom, 
och är särskilt tydligt inom sjukvårdens – läkarnas – område. Ett viktigt 
undantag är överklagningsrätten som är kopplad till socialtjänstens bi-
ståndsparagraf vilken i dagsläget ger medborgaren rätt och möjlighet att 
kullkasta den professionellas bedömning – vilket i och för sig kräver en 
omfattande arbetsinsats. Denna skillnad är viktig att beakta i det förslag 
som Missbruksutredningen (SOU 2011:35) lagt fram. Enligt förslaget ska 
det huvudsakliga ansvaret för behandling av missbruk flyttas från social-
tjänsten till sjukvården, vilket utifrån dagens läge skulle ge Lasse minskade 
rättigheter och möjligheter att kräva vård. 

Det är här mycket viktigt att påminna om att detta är en studie av de 
lagstiftade reglerna. Forskning visar visserligen hur exempelvis hemlösa 
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kvinnor upplever att de ständigt måste uppfylla sina skyldigheter gente-
mot stat och myndigheter innan deras rättigheter kommer på fråga (Eriks-
son 1999). Det finns, å andra sidan, självfallet många goda exempel från 
verkligheten där läkare, socialsekreterare och annan vårdpersonal utgår 
från de goda och välmenande målbeskrivningarna och en önskan att hjälpa 
och går långt för att hjälpa den enskilde till att få den hjälp som denne vill 
ha. Detta kapitel handlar om vad den enskilde medborgaren i slutändan 
faktiskt kan kräva att få. Det konstitutionella skyddet för de sociala rät-
tigheterna är svagt8 och lite krasst kan vi säga att medborgaren har rätt till 
att få information, få sina behov bedömda, välja mellan de alternativ som 
vårdgivaren presenterar och tacka nej till den hjälp som föreslås. Rätten 
att säga nej försvinner förstås i det skede då LVM eller LPT träder in. Den 
generella regel verkar vara att den enskilde så långt som det är möjligt inom 
de ramar och definitioner som vårdgivaren sätter ska ha inflytande över 
vården och insatserna. Detta följer den nya paternalismen som Lawrence 
Mead (1997) talar om. Denna avser ökande krav på motprestationer – nor-
merna ska vara obligatoriska och tvingas in – och myndigheterna har rätt 
att avgöra vad som ligger i individens intresse, vilket val som är bäst både 
vad gäller insatsval och levnadssätt. De hjälpsökande ska omstöpas genom 
god struktur och inlärandet av goda beteenden och förhållningssätt (a.a). 
En slutsats blir att medborgarens möjligheter, i praktiken, i mycket hög 
grad påverkas av personliga bedömningar och värderingar som den hand-
läggare eller vårdgivare denne möter gör och har (se prop. 2000/01:80). 

Det är tveksamt om vi kan tala om socialt medborgarskap i Sverige uti-
från lagarnas formulering (se Stenius & Johansson 2009). Genomgången 
överensstämmer med den nya teoretiska innebörden av medborgarskap 
som i högre grad än tidigare kräver aktivitet och ansvar från medborgaren 
(Hvinden & Johansson 2007). Trots att lagar i utökande grad formuleras 
som rättigheter är det också rimligt att säga att samhällsskyddet fortfa-
rande finns kvar liksom vårdens och lagarnas funktion att skapa ett ordnat 
samhälle (Gustafsson 2001, Johansson 2001, Swärd & Egerö 2008). 

De moraliska skyldigheter som jag här tematiserat ligger nära en nor-
maliserings- och disciplineringstanke. Strafflagarna säger inte åt oss att det 
är straffbart att inte ta ansvar, inte vara delaktig eller motiverad eller soli-
darisk. Avsaknaden av absoluta rättigheter, samt behovsprövning och vill-
korande i välfärdslagstiftningen talar i stället indirekt om för oss vad som 
ska anses ”normalt”. Vi åker inte i fängelse om vi inte följer levnadsreglerna 
men vi kan då inte heller kräva välfärdens förmåner. Med normalt menas 

8. Å andra sidan finns exempel från andra länder där det konstitutionella skyd-
det är starkare men där medborgarna ändå inte garanteras dyra sociala rättigheter 
(Nergelius 2006).
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inte vad som är vanligast förekommande utan normalt i betydelsen vad 
som lagstiftaren anser eftersträvansvärt. Försörjningsstödet är inte normalt 
i den bemärkelse att det räcker till att täcka den konsumtion, mer eller 
mindre ofta med guldkant, som medelsvensken kan kosta på sig. Balan-
sen mellan svenskarnas tillit till välfärdssystemen och viljan att kollektivt 
bekosta dem är också en viktig fråga för systemens legitimitet (Svallfors 
2011). Ersättningsnivåerna kan inte vara för höga men var gränsen ska gå 
är inte givet. Mats Ekendahls (2011) studie av professionellas tankar visar 
också att målet om normalitet i form av att ”bli en samhällsmedborgare 
som betalar skatt och har en Volvo och en hund […] ha ett normalt fung-
erande liv” inte alltid anses rimligt inom socialtjänst och beroendevård. 
Det kan istället handla om att ”minska mänskligt lidande […] I sam-
manhanget blir orden ’samhällsmedborgare’, ’betala skatt’, ’Volvo’, och 
’hund’ löjeväckande motpoler till den verklighet som klienterna beskrivs 
leva”, skriver Ekendahl (s. 311). Hans studie visar att vårdgivarna genom 
att kunna erbjuda en behandling som missbrukaren vill ha ser att de då 
också, i praktiken, kan ställa krav på den enskilde, exempelvis drogfrihets-
krav, med förhoppning om bättring på lång sikt (a.a.) – rättigheter och 
motprestationer (se också Eriksson 1999). Forskning visar också hur män-
niskor i olika marginaliserade positioner ofta själva betonar det ”normala” 
i sina liv och önskar nå ett ”normalt” liv. Ofta upplevs det som belönande 
att sträva efter det normala (Anderson m.fl. 1989, Davis 1999, Robinson 
1993, Strandell m.fl. 2004). 

Kapitlet och denna diskussion kan kopplas till och förstås genom Mi-
chel Foucaults (1987, se Hörnqvist 1996) tankar om disciplinering och 
normalisering. Foucault menar att psykiatrin (och vården) står på en mo-
raliserande grund och att den kategoriserar och (syftar till att) normaliserar 
människor. Det är således rimligt att tänka att välfärdslagarna och våra rät-
tigheter, eller snarare inskränkta sådana, kan säga något om våra moraliska 
skyldigheter. Lagstiftaren uttalar också att lagarna utgår från ”vilka normer, 
värderingar och tillstånd som betraktas som normala” (prop. 2009/10:57, 
s. 19). Den disciplinerande och normaliserande makten syftar till att skapa 
och omskapa avvikare till dugliga och skötsamma individer, något som va-
rit en förutsättning för framväxten av det kapitalistiska samhället (jfr. sam-
hällsskyddet). Befolkningen regleras då inte bara genom strafflagarna, som 
anger den yttersta gränsen mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende 
och vars repression ska förhindra handlingar. Välfärdslagarna blir en del av 
de normaliserande makttekniker som framkallar handlingar och levnads-
sätt som motsvarar de härskandes förväntningar – normen. Normalisering 
framtvingar homogenitet, genom och mot en norm, genom belöningar och 
bestraffningar, genom inne- och uteslutningar. Vi ser en förskjutning från 
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och skillnad mellan negativa sanktioner och straff i exempelvis strafflagen 
och/till positiva sanktioner och styrmedel – försörjningsstöd och vård – 
inom välfärdslagarna (a.a., se Ronneby 1999, SOU 2011:35, s. 597). Det 
auktoritära, reglerande och stränga samhället ersätts med en ordning där 
vi alla gör vad vi bör göra (moral/normer kring det normala) (Foucault 
1987, Conrad & Schneider 1992, Ronneby 1999). Sociologiska teorier 
säger också att vi behöver de avvikande exemplen, de icke följsamma 
medborgarna och de avskräckande tvångslagarna – för att definiera gränsen 
för vad som är acceptabelt och normalt enligt skötsamhetsidealet: det sägs 
att ”Om vargarna inte fanns, skulle fåren inte springa in i fållan och hålla 
samman” (Ronneby 1999, s. 16, se Rönneling 2004). Enligt dessa tankar så 
behöver vi Lasse för att det övriga samhället ska fungera. Välfärdslagarnas 
behovsprövning och villkor markerar då den normerande normalitetens 
yttersta gräns.

Referenser

Anderson, JM., Elfert, H. & Lai, M. (1989). Ideology in the clinical context: chron-
ic illness, ethnicity and the discourse of normalization. Sociology of Health & 
Illness, 11(3), 253–278. 

Conrad, P. & Schneider, J. (1992). Deviance and medicalization: from badness to 
sickness. Philadelphia: Temple University Press.

Davidsson, T. (2010). Utanförskapelsen. En diskursanalys av hur begreppet utan-
förskap artikulerades i den svenska riksdagsdebatten 2003–2003. Socialveten-
skaplig tidskrift, 17(2), 149–169.

Davis, L. (1999). Crips strike back: the rise of disability studies. American Literacy 
History, 11(3), 500–512.

Ekendahl, M. (2011). Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Nordic 
Studies on Alcohol and Drugs, 28(4), 297–319.

Eriksson, C. (1999). Det motsägelsefulla utanförskapet. Socialvetenskaplig tidskrift, 
nr 4, 293–312.

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: 
Polity.

Foucault, M. (1987[1975]). Övervakning och straff: fängelset födelse. Andra upp-
lagan. Lund: Arkiv. 

Gustafsson, E. (2001). Missbrukare i rättsstaten. En rättsvetenskaplig studie om 
lagstiftning rörande tvångsvård av vuxna missbrukare. Stockholm: Norstedts 
Juridik.

Hörnqvist, M. (1996). Foucaults maktanalys. Stockholm: Carlssons.

Hvinden, B. & Johansson, H. (2007). Citizenship in Nordic welfare states. Dynamics 
of choice, duties and participation in a changing Europe. London: Routledge.



Skyldigheterna bakom rättigheterna i svensk välfärdslagstiftning 213

Johansson, H. (2001). I det sociala medborgarskapets skugga. Rätten till socialbidrag 
under 1980- och 1990-talen. Lund Studies in Social Welfare. Arkiv avhandlings-
serie 55. Lund: Arkiv.

Lindén, E. (2012). Kraftig minskning av sjukersättning. Dagens socialförsäkring, 
nr 2, 20–21. 

Marshall, T.H. (1965[1952]). Citizenship and social class. I Class, citizenship and 
social development, 71–134. New York: Anchor Books.

Mead, L. (1997). The new paternalism – supervisory approaches to poverty. Wash-
ington, D.C.: Brookings Institution Press.

Nergelius, J. (2006). Situationen kring sociala rättigheter i Sverige – för bostadslösa 
och andra. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift, 23(2–3), 164–167.

Robinson, C. (1993). Managing life with a chronic condition: the story of normal-
ization. Qualitative Health Research, 3(1), 6–28.

Rönnberg, L. (2011). Hälso- och sjukvårdsrätt. Lund: Studentlitteratur.

Ronneby, A. (1999). Det förnyade intresset för etik. I A. Ronneby (red), L-O. 
Armgard, C-H. Grenholm, H. Ofstad, R. Qvarsell, H. Wallentin, Etik och idé-
historia i socialt arbete, 9–19. Andra reviderade och utvidgade upplagan. Stock-
holm: Socionomen.

Rönneling, A. (2004). Berättelser från en välfärdsstat: om förståelse av marginalise-
ring. Stockholm: Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen.

Stenius, K. & Johansson, H. (red.) (2009). Socialt medborgarskap och lokal miss-
brukarvård. SoRAD-rapport 55. Stockholm: Stockholms universitet, SoRAD 
& Statens institutionsstyrelse.

Storbjörk, J. (2011). Gender differences in substance use, problems, social situ-
ation and treatment experiences among clients entering Swedish addiction 
treatment. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 28(3), 185–209.

Strandell, H., Julkunen, I. & Lamminen, K. (2004). Det normalas lockelse – berät-
telser från marginalen. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2, 136–149.

Svallfors, S. (2011). Trött, stöttande, tillitsfull? Svenskarnas syn på socialförsäkring-
arna. Underlagsrapport till den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen 
2010:04. Stockholm: Parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Swärd, H. & Egerö, M-A. (red.) (2008). Villkorandets politik: fattigdomens premisser 
och samhällets åtgärder – då och nu. Malmö: Égalité.

Upmark, M. & Edlund, C. (red.) (2006). Den komplexa sjukfrånvaron. Lund: Stu-
dentlitteratur.

Lagar, förordningar, propositioner och statliga utredningar

Brottsbalk (1962:700). Stockholm: Justitiedepartementet.

Föräldrabalk (1949:381). Stockholm: Justitiedepartementet.

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Stockholm: Socialdepartementet.



214 Jessica Storbjörk

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. Stockholm: Justitiedepar-
tementet. 

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Stockholm: Socialdeparte-
mentet.

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Socialdepartementet.

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Stockholm: Justitiedepar-
tementet.

Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Stockholm: Socialdeparte-
mentet.

Narkotikastrafflag (1968:64). Stockholm: Justitiedepartementet.

Patientsäkerhetslag (2010:659). Stockholm: Socialdepartementet.

Prop. 1981/82:97. Regeringens proposition om hälso- och sjukvårdslag, m.m. 
Stockholm: Socialdepartementet.

Prop. 1987/88:147. Om tvångsvård av vuxna missbrukare m.m. Stockholm: So-
cialdepartementet.

Prop. 1990/91:58. Regeringens proposition om psykiatrisk tvångsvård m.m. Stock-
holm: Socialdepartementet.

Prop. 1996/97:124. Ändring i socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartemen-
tet.

Prop. 2000/01:80. Ny socialtjänstlag m.m. Stockholm: Socialdepartementet.

Prop. 2009/10:57. Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt social-
tjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

Socialförsäkringsbalk (2010:110). Stockholm: Socialdepartementet.

Socialtjänstförordning (2001:937). Stockholm: Socialdepartementet.

Socialtjänstlag (2001:453). Stockholm: Socialdepartementet.

Socialstyrelsen (2009). Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Handbok 
med information och vägledning för tillämpningen av Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 
(SOSFS 2008:18). Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 1997:6. Socialstyrelsens allmänna råd; Tillämpning av lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall. Socialstyrelsens författningssamling. Stockholm: 
Socialstyrelsen.

SOSFS 2003:5. Socialstyrelsens allmänna råd; Ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens 
författningssamling. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2007:2. Socialstyrelsens föreskrifter; Utbyte av sprutor och kanyler till perso-
ner som missbrukar narkotika. Socialstyrelsens författningssamling. Stockholm: 
Socialstyrelsen.

SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Psykiatrisk tvångs-
vård och rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsens författningssamling. Stockholm: 
Socialstyrelsen.



Skyldigheterna bakom rättigheterna i svensk välfärdslagstiftning 215

SOSFS 2009:23. Socialstyrelsens kungörelse; Ändring i allmänna råden (SOSFS 
2003:5) om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens författningssamling. Stock-
holm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2009:27. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Läkemedelsassiste-
rad behandling vid opiatberoende. Socialstyrelsens författningssamling. Stock-
holm: Socialstyrelsen.

SOU 1979:78. Mål och medel för hälso- och sjukvården. Förslag till hälso- och sjuk-
vårdslag. Betänkande av Hälso- och sjukvårdsutredningen (HSU). Stockholm: 
Liber förlag/Allmänna förlaget.

SOU 1995:5. Vårdens svåra val. Slutbetänkande av Prioriteringsutredningen. 
Stockholm: Fritzes.

SOU 2010:70. Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter. Slutbetänkande av 
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. Stockholm: Fritzes.

SOU 2011:35. Bättre insatser vid missbruk och beroende: Individen, Kunskapen och 
Ansvaret. Slutbetänkande från Missbruksutredningen. Stockholm: Fritzes.

Äktenskapsbalk (1987:230). Stockholm: Justitiedepartementet.

Internetkällor 

Regeringen 2006. FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Stockholm: Rege-
ringskansliet. http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/57/07/15d0d9c8.
pdf (Hämtad 2012-02-27).

Socialstyrelsen 2010. Riksnormen för försörjningsstöd 2011 – ändringar i so-
cialtjänstförordningen (2001:937). Meddelandeblad 11/2010. http://www.
socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18219/2010-12-28.pdf 
(Hämtad 2012-02-27). 

Socialstyrelsens Försäkringsmedicinskt beslutsstöd: ”Sjukskrivning vid skadligt 
bruk av alkohol – f10.1., alkoholberoende” reviderad 15 juni 2010 och ”Sjuk-
skrivning vid skadligt bruk av droger, drogberoende” publicerad 15 juni 2010.  
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod 
(Hämtad 2012-02-27).

Socialstyrelsens Övergripande principer för sjukskrivning.  
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod/
overgripandeprinciperforsjukskrivning (Hämtad 2012-02-27).

Sveriges nationella rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter (2010). All-
män återkommande utvärdering, session 8, maj 2010. Regeringens webbplats 
om mänskliga rättigheter. http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/
faq/?module_instance=3&action=question_show&id=3869&category_id=11 
(Hämtad 2012-01-06).



216 Hanna Enefalk

Den första svenska fyllerilagstiftningen

Hanna Enefalk

Att uppträda berusad på allmän plats i Sverige var belagt med böter 
fram till år 1976. Lagar mot fylleri hade då funnits nästan lika länge 
som den svenska staten. Den första rikstäckande lagen var Gustav 
Vasas förbud mot ”svåra eder, mandråp, hor, mord, lönskaläge, svalg, 
drinkeri, och andra misshandlingar” år 1558. Rikets invånare be-
falldes att göra bot och bättring, annars skulle Guds straff drabba 
landet: ”med krig och blodsutgjutelse, pestilens, dyr tid, eller andra 
slika svåra plågor”.

Lagtexten kan ses som en del av en allmäneuropeisk trend mot 
ökad disciplinering. Men man bör också ta med i beräkningen att 
lagen skrevs samtidigt som de svensk-danska relationerna höll på 
att försämras (inte minst på grund av medvetna provokationer från 
Gustav Vasas sida). Lagen kan alltså ha varit ett sätt för kungen att 
i förhand rentvå sig från de umbäranden ett krig skulle föra med 
sig. Gustav Vasa var en skarp realpolitiker som antagligen visste 
mycket väl att befolkningen inte skulle upphöra med sitt svärjande 
och drickande och sina olagliga sexualvanor. I och med lagtexten 
skrev han alltså effektivt över ansvaret för framtida olyckor på sina 
undersåtar.

En liknande dubbel agenda återfinns i en förordning mot hant-
verkargesällernas fylleri från år 1718. Här förbjöds gesällernas vana 
att ta ledigt på måndagarna för att ägna sig åt ”dryckenskap och 
annat otidigt leverne”. Motiveringen var att deras arbete blev li-
dande. Men förbudets verkliga syfte skiner igenom i straffbestäm-
melsen: om någon gesäll ”understår sig att hålla fri-måndag eller 
om måndagen finnes på krogar och källare så skall värvarna stå fritt 
att taga densamme till soldat”. Förordningen var alltså ett sätt att 
fånga in unga män som annars var undantagna krigstjänst. Behovet 
av soldater var nämligen akut: man räknar med att den svenska 
armén förlorade omkring 200 000 man under det stora nordiska 
kriget 1700–1721.

Föregångaren till 1900-talets fyllerilagstiftning utfärdades år 
1733. Här är motiven bitvis lättare att sympatisera med för en 
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nutida läsare. Förbudet motiverades med att berusningsdrickande 
ökade brottsligheten, riskerade att slå ut drinkaren och hans anför-
vanter ekonomiskt, och skada hans hälsa. Men allra viktigast var 
fortfarande den andliga aspekten: ”det som faseligast är att de så 
framt en sann ånger och bättring icke emellan kommer stanna uti 
evigt fördärv”. Ett bötesstraff på fem daler för första resans fyl-
leri – omkring trettio dagslöner för en kroppsarbetare – skulle få 
allmänheten på bättre tankar.
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Gravida kvinnor i tvångsvården

Therese Reitan

Gravida kvinnor kan inte tvångsvårdas på grund av tungt missbruk med hän-
visning till att det finns risk för fostrets liv och hälsa. Det medger inte lagen 
om vård av missbrukare, LVM. Fostret räknas inte som en juridisk person som 
behöver särskilt skydd. Det är också svårt att definiera gränserna för när ett 
missbruk kan sägas hota fostrets hälsa. Trots detta vårdas ibland gravida miss-
brukare utan samtycke. Socialtjänsten och domstolar har i brist på lagstiftning 
utvecklat en praxis där de stödjer sig på 30 år gamla utsagor från socialutskot-
tet och utredningar från samma tid. Det här kapitlet undersöker ett svårt 
etisk dilemma som lagstiftaren har brottats med i decennier. I mötet med den 
missbrukande gravida kvinnan utmanas hänsynen till individers självbestäm-
mande, kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och fortplantning 
samt hänsynen till fostret vars livschanser definitivt påverkas av kvinnans 
livsföring under (och efter) graviditeten. Kapitlet visar hur frågan behandlats 
– men lämnats oförändrad och olöst – på politisk nivå och ger exempel på hur 
enskilda fall hanteras i praktiken.

Inledning

Varje år omhändertas drygt 1000 personer i Sverige enligt Lagen om vård 
av missbrukare i vissa fall, LVM. Av dessa är ungefär en tredjedel kvinnor. 
Den nuvarande lagen tillkom 1988 och innebär att en person som fyllt 
18 år kan vårdas utan eget samtycke om personen bedöms ha ett fortgå-
ende och allvarligt missbruk av alkohol, droger eller flyktiga lösningsmedel. 
Därutöver ska ett eller flera av följande kriterier vara uppfyllt: att perso-
nen riskerar att förstöra sin hälsa (hälsokriteriet), att personen riskerar 
att förstöra sitt liv (det sociala kriteriet) eller att personen riskerar att 
förstöra andra närståendes liv eller hälsa (närståendeskyddet). Lagen är 
ett komplement till socialtjänstlagen och det är socialtjänsten om ansöker 
om LVM-vård hos förvaltningsrätten (tidigare länsrätten). En person kan 
vårdas i maximalt sex månader enligt LVM. Statens institutionsstyrelse, 
SiS, är huvudman för LVM-vården och det finns i dag elva LVM-hem runt 
om i Sverige, varav sex tar emot kvinnor.
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Ett foster eller ofött barn1 omfattas inte av närståendeskyddet i LVM. 
Lagen avser endast födda, levande personer. En gravid kvinna som miss-
brukar kan således inte omhändertas enligt LVM enbart av hänsyn till 
fostrets liv och hälsa. Det som enligt lagen krävs för ett omhändertagande 
är att kvinnans missbruk är så omfattande och allvarligt att kvinnans eget liv 
och hälsa hotas. Våren 2009 lade regeringen fram ett förslag om att ändra 
LVM-lagen på denna punkt. Förslaget var att lägga till ett fjärde kriterium 
i lagen som skulle möjliggöra vård utan samtycke för en gravid kvinna av 
hänsyn till fostrets utveckling (Ds 2009: 19). Förslaget var starkt inspirerat 
av den norska Lov om sosiale tjenester som medger vård utan samtycke om 
en kvinnas användning av droger eller alkohol innebär stor sannolikhet för 
att barnet föds med skador.

Regeringens förslag möttes med mycket kritik och skepsis bland remiss-
instanserna och argumenten var i stort sett de samma som framkommit 
när liknande förslag tidigare varit på tal: att det i praktiken inte går att 
avgöra var gränsen går mellan ”ofarlig” och ”farlig” konsumtion för fostrets 
del, att kvinnor som fortsätter att missbruka (utan att gränsen för miss-
bruk specificeras närmare) troligen är så illa däran i sitt beroende eller sin 
psykiska sjukdom att de sannolikt uppfyller kriterierna för ett tvångsom-
händertagande i alla fall samt att ett sådant förslag skulle kunna innebära 
att kvinnor undanhöll sig exempelvis mödravården. Förslaget parkerades 
därefter i regeringskansliet – delvis beroende på de invändningar som 
framförts men troligen även beroende på att en stor utredning om hela 
missbruks- och beroendevården påbörjade sitt arbete samma år. Den så 
kallade Missbruksutredningen lämnade sitt slutbetänkande i april 2011 
(SOU 2011:35). Ett av de runt 70 förslagen som utredningen lämnade 
var att LVM ska upphöra och uppgå i Lagen om psykiatrisk tvångsvård, 
LPT. Intressant i detta sammanhang är att det i LPT finns ännu mindre 
lagstöd för ett hänsynstagande till närstående, födda som ofödda, jämfört 
med LVM. Remisstiden för utredningen gick ut 15 oktober och det lär 
dröja innan regeringen eventuellt lämnar någon proposition till Riksdagen. 
Innan dess är det inte troligt att det händer något med förslaget om ett 
eventuellt fjärde kriterium i den nuvarande LVM-lagstiftningen heller.

Trots att det idag inte finns stöd i lagen för att med tvång omhänderta 
en missbrukande gravid kvinna av hänsyn till fostrets liv och hälsa, är det 
ett faktum att det finns gravida kvinnor inom LVM-vården. Det kan handla 
om kvinnor som omhändertas för sitt eget missbruk, där graviditeten inte 

1. I detta kapitel används både ”foster” och ”ofött barn”. Jag är väl medveten om 
att begreppen ger olika associationer och gärna används avsiktligt för att förstärka 
ett visst synsätt. Men eftersom båda förekommer i olika utredningar och doku-
ment som redovisas i texten använder jag begreppen om varandra.
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kan ha spelat någon roll eftersom graviditeten kanske inte varit känd ens 
av kvinnan vid tidpunkten för omhändertagandet. Det händer också att 
kvinnor blir gravida under själva placeringen, främst i samband med en 
avvikning eller permission, eller medan de vårdas i öppnare former utanför 
LVM-hemmet. Men det kan också handla om kvinnor där graviditeten 
är känd och kan ha haft betydelse i samband med omhändertagandet. 
Oavsett om lagen ändras eller inte finns det behov av mer kunskap om de 
kvinnor som vårdas enligt LVM och som samtidigt är gravida. Vi behöver 
veta hur många de är, hur deras sociala situation och missbruk ser ut, hur 
socialtjänst och förvaltningsrätt eventuellt tar hänsyn till graviditeten, hur 
en graviditet påverkar en kvinnas fortsatta liv och rehabilitering samt hur 
vården kan påverkas och förbättras för dessa kvinnor och deras barn.

Under 2009 inleddes därför en kartläggning av gruppen inom SiS. Detta 
kapitel beskriver hur frågan om gravida missbrukare varit föremål för po-
litiska diskussioner och utredningar de senaste årtiondena. Därefter pre-
senteras några resultat från kartläggningsstudien av gravida missbrukare 
inom LVM-vården och kapitlet diskuterar den praktik som ser ut att ha 
utvecklats på området utifrån de svårigheter och dilemman som frågan 
väcker.

Skyddet för det ofödda barnet – en återkommande fråga

I Sverige har frågan om missbruk och graviditet debatterats och utretts i 
flera olika sammanhang. Jan Perselli beskriver i sin avhandling från 1998 
ett antal motioner, utredningar och betänkanden där frågan har dryftats 
sedan början av 1980-talet. Dessutom har frågan diskuterats till exempel i 
samband med arbetsmiljöutredningar och i betänkandet om statistik över 
spontana missfall. Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik 
anordnade 1980 en konferens med rubriken ”Vem svarar för den ofödde?” 
Samma år publicerade Socialstyrelsen skriften Missbruk och graviditet och 
Socialberedningen presenterade 1981 sitt delbetänkande Åtgärder mot 
missbruk under graviditet. I delbetänkandet syns tydligt den dubbelhet 
som man har brottats med i princip sedan dess. Man slår fast att det ofödda 
barnets eventuella behov av skydd bara kan tillgodoses genom LVM om 
kvinnan själv är i behov av vård. Samtidigt öppnar man upp för att tvång 
kan vara relevant vissa fall.

Redan i samband med att den första lagen om vård av missbrukare 
tillkom 1981/82 framhöll Socialutskottet att lagen borde kunna tillämpas 
i de få fall där man inte med frivilliga insatser kan hjälpa gravida kvinnor 
som har missbruks- eller beroendeproblem. Utskottets resonemang inne-
håller tre punkter som är särskilt viktiga i detta sammanhang: För det första 
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anser utskottet att det knappast går att motivera ett omhändertagande av 
en gravid kvinna utifrån hänsynen till närstående. Närståendeskyddet gäl-
ler i första hand situationer då en missbrukare utövar hot eller våld mot 
sin omgivning, med andra ord huvudsakligen straffbara beteenden. För 
det andra kan det faktum att en gravid kvinna ”vägrar dra ned en alltför 
omfattande alkoholkonsumtion eller upphöra med ett bruk av narkotika” 
anses vara ett tecken på missbrukets allvar och därmed en viktig pusselbit 
i bedömningen av hennes eget vårdbehov. Eller som utskottet skriver: 
”Att trots erhållen fullständig information om de risker för barnet som en 
omfattande alkoholkonsumtion innebär inte bry sig om konsekvenserna 
av ett fortsatt missbruk är knappast ett normalt beteende hos en gravid 
kvinna. Om inte hennes vägran att medverka kan tillskrivas annan psy-
kisk störning är det rimligt att anta att den beror på att missbruket och 
drogberoendet tagit en så allvarlig vändning att hon är i trängande behov 
av vård för att komma ifrån detta” (Socialutskottet 1981/82:22, s. 16f). 
Detta påpekande har senare återkommit i olika sammanhang och anförs, 
som vi ska se, även i nutidens LVM-domar. För det tredje gör utskottet en 
koppling mellan missbruk under graviditet och det så kallade hälsokriteriet 
som handlar om risken för att en person genom sitt fortgående missbruk 
utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara. Kvinnans psykiska 
hälsa riskerar enligt det synsättet att skadas genom att hon eventuellt påför 
barnet skador: ”Utskottet vill dessutom framhålla att det ofta måste anses 
föreligga en fara för att kvinnans egen psykiska hälsa kan skadas om hon 
genom att inte kunna hejda sitt missbruk själv blir orsak till att hennes 
barn föds med allvarliga och oåterkalleliga skador” (a.a., s. 17). Även detta 
anförs, som vi ska se, i samtida LVM-domar. Sammantaget kan vi se att 
utskottet egentligen aldrig förespråkar användning av LVM av hänsyn till 
det ofödda barnet. I stället menar utskottet att missbruk under graviditet 
troligen är ett tecken på hur stort vårdbehov kvinnan har och att missbruk 
under graviditet kan äventyra kvinnans psykiska hälsa i och med att hon 
kan komma att skada sitt barn.

Varför lyfter utskottet graviditet och missbruk som ett särskilt tema? 
I inledningen till utskottets resonemang kring missbruk under graviditet 
hänvisas till den oro som riksdagsmotioner och Socialberedningen uttryckt 
för det väntade barnets hälsa och att allt fler barn kan komma att födas 
med allvarliga handikapp till följd av ett ökande missbruk av alkohol (a.a, 
s. 15). Eftersom de aktuella lagarna utgår från kvinnans vårdbehov samt 
att det inte är klarlagt var gränsen går mellan farlig och ofarlig konsumtion 
när det gäller fosterskador så landar utskottet alltså i att se detta som ett 
tecken på allvarligt missbruk som dessutom kan påverka kvinnans (psy-
kiska) hälsa negativt.
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Frågan om missbruk under graviditet belyses också i Utredningen om 
det ofödda barnet (som först gick under namnet Inseminationsutredningen). 
I delbetänkandet (SOU 1987:11) övervägs behovet av ett ökat skydd för 
fostret. Av flera skäl väljer man att inte föreslå möjlighet till tvångsingri-
pande mot en gravid kvinna för att skydda det ofödda barnet med moti-
veringen att det saknas kunskap om gränsvärden för påtagliga skaderisker 
och att rättssäkerheten därmed skulle kunna bli lidande. Dessutom skulle 
ett sådant förslag kunna innebära att gravida missbrukare undanhöll sig 
mödrahälsovården. Slutbetänkandet från utredningen, Den gravida kvin-
nan och fostret – två individer. Om fosterdiagnostik. Om sena aborter (SOU 
1989:51), signalerar en tydligare fokusering på fostret. Men någon lösning 
presenteras inte. Utredningen slår bara fast att det är önskvärt att skydda 
fostret mot moderns drogmissbruk men att det inte är möjligt att skydda 
fostret mot kvinnans önskan om abort (Perselli 1998).

Den officiella synen på fostrets status var, enligt Perselli (1998), av-
vaktande. Kunskapen om och oron över FAS/FAE2 ökade samtidigt som 
man var mån om kvinnans rätt till självbestämmande över sin kropp och 
sin reproduktion. När LVM revideras 1988 ändrades inte lagen särskilt 
mycket. I förarbetena till den nya lagen (prop. 1987/88:147) tas frågan om 
gravida missbrukare upp igen utan att avisera någon ny politik på området. 
Eftersom Utredningen om det ofödda barnet nyligen hade lämnats var inte 
regeringen redo att ta ställning i frågan. Man hänvisade i stället till tidigare 
utredningar och påpekade att förutsättningarna för tvångsingripanden av 
hänsyn till fostret inte var klarlagda och att det skulle kunna skapa rätt-
sosäkerhet. Vidare nämndes återigen oron för att en sådan ordning skulle 
kunna medföra att kvinnorna undanhöll sig till exempel mödravård. ”[Den 
föredragande] vill dock erinra om att det vid ett mera omfattande miss-
bruk under graviditet är möjligt att tillämpa LVM om indikationerna för 
vård enligt lagen är uppfyllda och om att [föredragandens] förslag i övrigt 
bl.a. innebär en viss vidgning av dessa indikationer” (s. 52).

Några år senare lämnade den så kallade LVM-utredningen sitt betän-
kande (SOU 2004:3). Även här tas frågan om graviditet, missbruk och 
tvångsvård upp. Enligt utredningen kan det bara vara tal om en mycket 
liten grupp kvinnor som inte inser de negativa effekterna av missbruket 
för det väntade barnet. Dessutom var det troligen så att de flesta ändå 
uppfyller något av kriterierna för tvångsvård. Utredningen konstaterade 
också att det inte hade tillkommit någon väsentlig ny kunskap om even-

2. Fetalt alkoholsyndrom (FAS) är den medicinska diagnosen på barn som skadats 
av alkohol under graviditeten. Fetala alkoholeffekter (FAE) är ett vidare begrepp 
som beskriver liknande tillstånd, men där barnet inte uppfyller alla kriterier för 
FAS.
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tuella tröskelvärden sedan Utredningen om det ofödda barnet. Även här 
lyftes farhågorna om att en sådan ordning kunde medföra att kvinnorna 
undanhöll sig kontakt med mödravården.

Under 2007 publicerade Socialstyrelsen en rapport om gravida kvinnor 
med missbruk och barn som lever i familjer med missbruksproblem (So-
cialstyrelsen 2007). Rapporten innehåller också ett eget stycke om LVM 
och graviditet som bygger på en studie av ett urval LVM-domar som rör 
gravida kvinnor under perioden 2004–2006. I de flesta målen är det enbart 
kvinnans egen situation som rätten tar hänsyn till, det vill säga att hon 
utsätter sin hälsa för allvarlig fara, riskerar att förstöra sitt liv eller befaras 
skada sig själv eller någon närstående som det heter i lagtexten. Men i en 
handfull mål tar man tydligt hänsyn även till fostrets hälsa och i två mål 
hänvisar man direkt till Socialutskottets uttalande från 1981/82.

Våren 2009 föreslog regeringen att LVM-lagstiftningen skulle ändras 
men förslaget bereds fortfarande i regeringskansliet. Två år senare lämnade 
Missbruksutredningen sitt slutbetänkande (SOU 2011:35) där såväl risk-
bruk som missbruk hos gravida tas upp. I avsnittet Skyddet för det ofödda 
barnet poängteras återigen att det är svårt att ange generella gränsvärden 
för fostrets känslighet för skador. Det generella rådet om total avhållsam-
het under graviditeten kan, enligt utredaren, i praktiken inte användas som 
en grund för vård utan samtycke om en kvinna inte följer rådet. Risken 
för att kvinnor med ett risk-/eller missbruk skulle undvika kontakt med 
vården och sociala myndigheter påtalas återigen. För ett fåtal kvinnor kan 
det hända att de, mot bättre vetande, inte klarar att leva så att graviditeten 
kan genomföras på ett säkert sätt. ”I dessa fall av missbruk eller beroende, 
vanligen i kombination med annan psykisk störning, kan det utifrån den 
individuella prövning som LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) förut-
sätter föreligga en indikation för vård utan samtycke” (s. 314). Utredaren 
anser också att närståendeskyddet enligt LPT kan påverka prövningen av 
tvångsvård enligt LPT i enskilda fall, något som ”[redan torde] gälla med 
dagens tillämpning av lagstiftningen” (s. 314). Med andra ord – i de få fall 
där tungt missbruk är ett problem, är kvinnan förmodligen så vårdbehö-
vande att psykiatrisk tvångsvård troligen är aktuellt i alla fall och att man 
i praktiken antagligen redan tar hänsyn till närstående, födda som ofödda. 
Att utredaren inte nämner LVM här hänger samman med utredningens 
förslag om att LVM ska upphöra och att all vård utan samtycke i fortsätt-
ningen ska ske enligt LPT. Samtidigt är det oklart vad utredaren egentligen 
menar när han hänvisar till ”närståendeskyddet” i LPT, som endast innehål-
ler en generell skrivning om fara för andra.
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Skyddet för det ofödda barnet – en angelägenhet på EU-nivå

Trots att social- och folkhälsofrågor i grunden är nationella angelägenheter 
kan man skönja vissa rörelser inom området på EU-nivå de senare åren. 
I Jenny Cisneros Örnbergs kapitel (s. 71–87) kan vi läsa om att synen på 
alkohol har förändrats från att enbart vara en jordbruks- eller handelsfråga 
till att mer och mer definieras som en social- och en folkhälsofråga. Än 
så länge handlar EUs initiativ på området om så kallat ”soft governance”. 
Det vill säga att man tar fram rekommendationer, stöddokument, anordnar 
konferenser, stödjer forskning och liknande – utanför lagstiftningens, direk-
tivens och domstolens domän. Ofta handlar det om att hitta den minsta 
gemensamma nämnaren, det som ”alla” kan enas om. Ett exempel på sådan 
mjuk styrning är en EU-strategi från 2006 med syfte att minska alkohol-
relaterad skada. Här pekas fem prioriterade områden ut: Att skydda barn, 
unga och ofödda barn, att minska antalet skador och dödsfall i samband 
med alkoholrelaterade trafikolyckor, att förhindra alkoholrelaterade skador 
bland vuxna och alkoholens negativa effekter i arbetslivet, att informera 
och öka medvetenheten om riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion och 
om goda alkoholvanor, samt att utveckla, stödja och förvalta en gemensam 
kunskapsbas angående alkoholens påverkan och betydelse (Europeiska 
kommissionen 2006).

Dokumentet belyser väl hur man försöker ta fram teman och frågor 
som, åtminstone vid första anblick, är relativt okontroversiella. Frågan om 
barn, unga och det ofödda barnet kommer allra först på den listan. Ett 
konkret delmål anges också, nämligen att minska fostrets exponering för 
alkohol under graviditeten och därigenom minska antalet barn som föds 
med fetala alkoholeffekter. I strategidokumentet finns emellertid ingen 
ytterligare diskussion om detta, trots att kunskapen om sambandet mellan 
alkoholkonsumtion under graviditeten och förekomst av FAE fortfarande 
är ganska skör (Leppo & Hecksher 2011). 

Vägen mellan Bryssel och Rosenbad är samtidigt lätt att följa. Våren 
2011 antar Riksdagen regeringens förslag till en samlad strategi på ANDT-
området (alkohol, narkotika, dopning, tobak). Ett av de långsiktiga målen 
är att ”barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, nar-
kotika, dopning eller tobak”. För att uppnå detta har tre prioriterade mål 
angivits, varav det första är att färre barn ska födas med skador orsakade av 
alkohol, narkotika, dopning eller tobak. Ambitionen är alltså den samma 
på europeisk och svensk nivå. Strategin fokuserar på det stora flertalet 
kvinnor som har en måttlig användning av alkohol, narkotika eller tobak 
eller eventuellt ett riskbruk. När det gäller kvinnor med ”ett etablerat 
och långvarigt” missbruk understryks behovet av tät uppföljning inom 
mödrahälsovården samt kvalificerat stöd och behandling. I övrigt avvaktar 
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man den kommande Missbruksutredningens (SOU 2011:35) hantering 
av frågan. När Missbruksutredningen lämnade sitt betänkande någon må-
nad senare fanns emellertid inga förslag om särskilda åtgärder för denna 
grupp.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att gravida som använder al-
kohol eller narkotika på ett riskfyllt sätt, oavsett om det definieras som 
bruk eller missbruk, anses som ett problem. Under årens lopp har därför 
ett antal utredningar och politiska initiativ visat att man gärna vill stävja 
eller komma åt bekymret, men man har inte kunnat hitta verktygen eller 
medlen för att åstadkomma detta på ett rimligt sätt. Att frågan verkar vara 
så svårlöst och samtidigt så prekär är intressant i sig. Dels finns det en ge-
nerell etisk komplikation kring frågan om vård utan samtycke, tvångsvård. 
Är det acceptabelt att vårda någon mot sin vilja på grund av att de utsätter 
sin hälsa för allvarlig fara eller riskerar förstöra sina liv? Är det acceptabelt 
att vårda någon mot sin vilja utan att veta om vården faktiskt hjälper? 
Är det acceptabelt att tvångsvårda en vuxen människa som missbrukar 
utan att ha glasklara kriterier för var gränsen mellan bruk och missbruk 
går? Utöver dessa allmänna besvärligheter vet vi till exempel att det finns 
betydande skillnader i hur man ser på kvinnors och mäns användning av 
alkohol och andra droger, både i samhället i stort och inom vården (Hilte 
2005, Mattsson 2005). Eftersom kvinnors missbruk förstås och bedöms 
på ett annat sätt än det mäns missbruk gör finns det en risk att kvinnor 
inte får tillgång till vård i samma omfattning eller av samma kvalitet som 
män gör – eller å andra sidan att tröskeln för ett tvångsomhändertagande 
kan vara lägre för kvinnor jämfört med män (se vidare i Storbjörk 2010). 
I en utvärdering av hur den norska tvångslagstiftningen används noterar 
man att drygt hälften av de som tvångsomhändertas är kvinnor, vilket är 
en mycket hög andel med tanke på att ungefär två tredjedelar av de tunga 
missbrukarna är män. Genom intervjuer med socialarbetare menar utvär-
derarna att detta kan bero på en utbredd bild av kvinnor som offer, som 
bland annat medför att det kommer in fler anmälningar till socialtjänsten 
om kvinnors missbruk (Lundeberg m.fl. 2010). Om missbrukaren både 
är kvinna och gravid kompliceras det hela ytterligare. Då ska domstolen 
dels ta ställning till missbrukets omfattning och ”farlighet”, dels bedöma 
problem och åtgärder så könsneutralt som möjligt – och dels (låta bli att) 
ta hänsyn till en tredje part som fortfarande inte är ett eget rättssubjekt. 
Det blir en konflikt mellan kvinnans oförmåga (eller ovilja) att upphöra 
med sitt missbruk och samhällets omsorg om barnet som väntas (Perselli 
1998). Till detta ska fogas att kunskapen kring fostrets utveckling och hur 
substansers och moderns livsföring påverkar fostret har ökat de senare åren 
även om det är mycket svårt att reda ut hur stor påverkan enskilda faktorer 
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har. Det gäller såväl kunskapen om alkoholens och andra drogers påverkan 
(Hellemans m.fl. 2010) och andra förhållanden som fattigdom, svält eller 
trauman (Maric m.fl. 2010, Schreier m.fl. 2011). I mötet med den miss-
brukande gravida kvinnan utmanas hänsynen till individers självbestäm-
mande, kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp och fortplantning 
samt hänsynen till fostret vars livschanser definitivt påverkas av kvinnans 
livsföring under graviditeten. 

Perselli (1998) har beskrivit hur frågan om gravidas problematiska an-
vändning av droger, ut ifrån fostrets perspektiv, dök upp i samhällsdebat-
ten i början på 1980-talet, även om LVM inte innehåller några särskilda 
skrivningar vare sig om kvinnor, gravida eller ofödda barn. Perselli menar 
dock att ”LVM har en annan praxis vad gäller gravida missbrukare än 
andra missbrukare” (s. 31). Både Socialstyrelsens genomgång från 2007 
och Missbruksutredningens (SOU 2011:35) resonemang kring gravida 
missbrukare visar eller antyder att det, trots avsaknad av formell lagregle-
ring, har utvecklats en praxis där graviditet ibland tillmäts betydelse vid ett 
omhändertagande enligt LVM eller LPT. För, medan utredningar kommer 
och går och debatterna fortgår, så konfronteras samhället med kvinnor 
som både missbrukar och är gravida på akutmottagningar, vårdcentraler, 
via socialjouren, i psykiatrin, hos polisen. Kvinnorna sätter systemet på 
prov eftersom det inte formellt är möjligt att tillmäta hänsynen till det 
ofödda barnet någon direkt betydelse samtidigt som det i praktiken är 
svårt att helt bortse från prognoserna för det barn som snart blir ett eget 
rättssubjekt. I det följande presenteras några fall där samhället ställts inför 
sådana dilemman och där resultatet blivit att kvinnan aktualiserats för 
vård enligt LVM. 

Kvinnor som varit gravida i samband med placering  
inom LVM-vården

Under 2009 inleddes inom SiS en kartläggning av kvinnor som varit gra-
vida, eller misstänkts vara gravida, i samband med placering inom LVM-
vården. Den första sammanställningen gjordes med utgångspunkt i de 
intervjuer som genomförs med klienter när de tas in på LVM-institutionen 
(DOK-intervjuer). I intervjuformuläret finns en fråga om klienten är gra-
vid. Med utgångspunkt i detta material identifierades totalt 81 gravidite-
ter (rörande 79 enskilda kvinnor). I Reitan (2011) beskrivs denna grupp 
närmare när det gäller ålder, missbruk, social situation och liknande – och 
gruppen jämförs med hur det ser ut bland kvinnor och bland den yngsta 
åldersgruppen i LVM-vården i stort. Det var ingen större skillnad mellan 
de gravida och kvinnorna i stort när det till exempel gällde boendeform 
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eller mellan de gravida och de yngre klienterna när det gällde vilka droger 
som användes. Samtidigt var det relativt sett fler som hade injicerat droger 
bland de gravida och färre som hade fått vård för sitt missbruk tidigare. 
Men de gravida hade en jämförelsevis bättre fysisk och psykisk hälsa och 
bodde i större utsträckning med partner och/eller barn. Om det senare är 
en fördel eller inte är dock svårbedömt. Många kvinnor inom LVM-vården 
har missbrukande partners som vållar stora bekymmer i deras liv.

Av olika anledningar stod det redan från början klart att DOK-intervju-
erna bara kunde fånga in en del av de kvinnor som varit gravida i samband 
med placering inom LVM-vården. Dels görs inte intervjuer med alla klien-
ter och dels svarar inte alla på just den frågan. Sedan händer det att kvinnor 
inte vet att de är gravida när de kommer till institutionen eller att de blir 
gravida under placeringen. Det var också intressant att se om det i några 
fall har funnits misstanke om en graviditet i samband med omhänderta-
gandet, även om det senare visar sig att kvinnan inte var gravid – och där-
med inte heller fångats upp av DOK-intervjun. Under 2010/2011 gjordes 
därför inom SiS en kartläggning av alla kvinnor som varit, eller misstänkts 
vara, gravida i samband med placering inom LVM-vården under hela 00-
talet. Den sammanställning som gjordes på basis av DOK-intervjuerna 
(Reitan 2011) fick således kompletteras med en genomläsning av journaler 
och annan dokumentation inom SiS om i princip alla kvinnor som varit 
aktuella inom LVM-vården under hela årtiondet.

Det visade sig, som tur var, att ansträngningen var mödan värt i den 
mening att vi hittade nästan dubbelt så många fall som vi hittade genom 
den första identifieringen via DOK-intervjuerna. Ibland var det svårt att 
fastställa om kvinnan faktiskt varit gravid eller inte, men efter att ha fin-
granskat de tillgängliga dokumenten hittades totalt 150 fall där kvinnan 
varit gravid eller troligen varit gravid i samband med placering inom LVM-
vården. Det rörde sig om 142 enskilda kvinnor. I merparten av fallen var 
kvinnan gravid redan vid inskrivningen men i ett tjugotal fall har hon 
troligen blivit gravid under placeringen, exempelvis i samband med av-
vikning. I åtta fall visade det sig att det endast rörde sig om en misstänkt 
graviditet (Reitan & Weding).

I det följande presenteras några av de fall där gravida omhändertagits 
enligt LVM. Beskrivningen av kvinnorna och deras möten med socialtjänst, 
länsrätt (senare förvaltningsrätt) och vården bygger på riktiga fall men de 
har dels anonymiserats och dels omformulerats något eller skrivits ihop 
så att beskrivningen ska fånga vissa typiska händelser eller drag. Presen-
tationerna bygger på socialtjänstens utredningar, läkarutlåtanden, domar 
och journalanteckningar.
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Hon har förlorat kontrollen och riskerar sin psykiska hälsa

Vera är 34 år när socialnämnden ansöker om vård enligt LVM. Under de 
senaste månaderna har hon haft ett accelererande missbruk av alkohol, 
amfetamin och smärtstillande medel. Hon är gravid i sjunde månad och 
socialtjänsten har fått in flera anmälningar, bland annat från mödravårds-
centralen. Anmälarna uttrycker oro för det ofödda barnet på grund av 
missbruket och det faktum att Vera redan har två barn som är familje-
hemsplacerade. Vid två tillfällen har hon lagts in på sjukhus på grund av 
akuta förgiftningar. Socialtjänsten anser att hon utsätter sin fysiska hälsa 
för allvarlig fara och att hennes tablettmissbruk är synnerligen olämpligt 
med tanke på graviditeten. De bedömer samtidigt att hon också utsätter 
”sin psykiska hälsa för fara eftersom det föreligger en klar risk att hennes 
missbruk kan medföra fosterskador”. Dessutom menar socialtjänsten att 
den fara som finns för fostret på grund av det pågående missbruket i sig är 
ett tecken på att ”hon förlorat kontrollen över sin alkohol- och drogkon-
sumtion”. Själv motsätter sig Vera vård enligt LVM. Hon anför i de munt-
liga länsrättsförhandlingarna att det visserligen är sant att hon missbrukat 
under många år, men att hon varit drogfri sedan hon blev gravid bortsätt 
från lite vin då och då. De gånger hon fått sjukhusvård har hon själv sökt 
vård på grund av psykiska besvär som uppkommit av andra orsaker än 
missbruk. Hon har nu fått kontakt med en psykiater och anser att hon kan 
förbättra sin situation med stöd från den psykiatriska öppenvården.

Det som är värt att notera här är likheterna med Socialutskottets re-
sonemang från 1981/82. För det första känner vi igen argumentet om att 
fortsatt missbruk under graviditet i sig är ett tecken på hur allvarligt miss-
bruket är. För det andra känner vi igen argumentet om att ett ingripande 
bör ske av hänsyn till kvinnans – Veras – psykiska hälsa som äventyras av 
att hon utsätter sitt ofödda barn för skador. 

Länsrätten bedömer att Vera inte har ett fortgående missbruk av narko-
tika. Däremot menar man att det finns uppgifter som pekar på en fortgåen-
de överkonsumtion (min kurs.) av alkohol och överdosering av smärtstillande 
medel. Enligt länsrätten innebär även en relativt måttlig överkonsumtion 
av alkohol inför en nära förestående förlossning en allvarlig fara för hen-
nes fysiska och psykiska hälsa. Länsrätten anför alltså inte direkt hänsynen 
till fostret i sina domskäl men graviditeten har fått betydelse genom att 
begreppet ”överkonsumtion” ersätter lagtextens ”missbruk” och att rätten 
pekar på hur denna överkonsumtion så nära inpå förlossningen påverkar 
Veras fysiska och psykiska hälsa. Det är genom att hänvisa till Veras hälsa 
som rätten också kan ta hänsyn till det ofödda barnet. Länsrätten anför 
också att Veras förnekande ”visat att hon har ett fortgående missbruk av 
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alkohol i LVM:s mening”, vilket kan sägas vara en variant av Socialutskot-
tets sätt att resonera 1981/82.

Att Socialutskottets tankegångar verkar fylla en funktion när lagtex-
ten så att säga inte räcker till visas även i Evelinas fall. När socialtjänsten 
ansöker om vård enligt 4§ LVM3 framhåller man att Evelina är gravid. 
Sedan påpekar man att skyddet för närstående visserligen inte gäller ett 
ännu ofött barn, ”men socialutskottet skriver i sitt betänkande angående 
gravida missbrukare att…” – och sedan citeras utskottets resonemang kring 
faran för kvinnans psykiska hälsa om hon inte kan hejda sitt missbruk och 
därigenom förorsaka allvarliga och varaktiga skador på barnet. Länsrätten 
avvisar dock relevansen av just detta argument men beslutar att Evelina 
ska omhändertas på andra grunder (se nedan).

Graviditeten kan inte bara innebära en risk för dåligt psykiskt mående i 
framtiden utan ingår också i bedömningen av det aktuella hälsoläget. När 
Lisa omhändertas akut framgår det i underlaget att hon är i behov av LVM 
– ”bland annat på grund av att hon är gravid”. I polisens rapport i samband 
med omhändertagandet nämner man att Lisa är rädd och känner ångest 
inför sin graviditet och att hon inte skulle klara av ett barn. Enligt Lisa 
själv har hon ingen kontroll över sitt missbruk och tror att hon kommer 
döda barnet. Den psykiska hälsan anses alltså redan nu vara försämrad till 
följd av graviditeten.

Risken för kvinnans fysiska hälsa

När Molly är 24 år gammal och gravid i sjätte månaden får socialtjänsten 
en orosanmälan från mödravårdscentralen. Molly har uppgivit att hon 
använder hasch, heroin samt bensodiazepiner (lugnande medel) under 
graviditeten. Hon berättar att hon använder heroin två gånger i veckan 
och tar Rohypnol och andra lugnande tabletter. Specialmödravården med-
delar socialtjänsten att de inte längre kan ta ansvar för Mollys hälsa under 
hennes graviditet. Enligt Mollys barnmorska finns det också ökad risk för 
infektioner och andra komplikationer, såsom havandeskapsförgiftning och 
andra livshotande tillstånd, vid användning av narkotika under gravidi-
tet.

När ärendet kommer upp i länsrätten bedöms Molly ha ett fortgående 
missbruk av narkotika och vara i behov av vård. Genom läkarintyg och 
övrig utredning är det klarlagt att hon till följd av missbruket utsätter sin 

3. Ett omhändertagande kan ske akut (enligt 13 § LVM). Beslutet ska då prövas 
av förvaltningsrätten inom fyra dagar. Omhändertagandet kan sedan övergå i en 
”vanlig” ansökan om planerad vård enligt 4 § LVM som också prövas av förvalt-
ningsrätten.
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fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara. Det finns alltså ingen hänvis-
ning till ett vårdbehov för att skydda närstående.

I Mollys fall tas inte hänsynen till barnet upp direkt. I stället anförs ett 
hot mot hennes fysiska hälsa som hänger ihop med graviditeten, nämligen 
risken för infektioner, havandeskapsförgiftning eller liknande. Även här tar 
rätten upp ”det förhållande att hon även under sin graviditet inte kunnat 
avhålla sig från missbruk”.

Fostrets hälsa är hotad – vi måste agera

Det är få som skulle bestrida att en graviditet utan intag av alkohol eller 
andra droger generellt är att föredra både för kvinnans och för barnets 
del. Här finns i grunden ingen intressemotsättning. I flera av de fall vi 
analyserat ser man därför att socialtjänst eller andra involverade aktörer 
argumenterar för att drogfrihet är gynnsamt för både kvinnans och barnets 
hälsa. Följande läkarutlåtande pekar i första hand på behovet av att skydda 
fostret, men det som är bra för fostret torde också vara bra för kvinnan: 

”Bettinas beroendesjukdom har varit långvarig och började tidigt. Självklart 
föder oron för barnet hon väntar ytterligare ångest och därmed sug efter 
ångestdämpande droger. Det minsta samhället kan göra är att hjälpa henne 
att inte missbruka, i alla fall inte när hon väntar barn. Hennes barn förtjänar 
at födas drogfri och ha en bra chans till ett bra liv, både för sin egen och för 
Bettinas skull. Det är givetvis svårt att leva med att inte ha kunnat ge sina 
barn en bra start”.

Liksom i Mollys fall ser vi att kvinnans eget vårdbehov anses öka i och 
med graviditeten – dels skapar graviditeten en oro och ett behov av droger 
här och nu, dels finns återigen en underliggande prognos om den framtida 
psykiska hälsan om Bettina inte klarar att ge sitt barn en bra start i livet.

I andra fall finns det dock en tydligare intressekonflikt mellan fostret 
och kvinnan. Tanja är på läkarbesök två dagar innan hon omhändertas en-
ligt LVM. Där framkommer det att Tanja efter att hon av någon anledning 
skrivits ut från metadonprogrammet fortsatt att ta höga doser metadon 
dagligen även under graviditeten. Hon har två månader kvar till förloss-
ningen. Enligt läkarutlåtandet uttrycker Tanja oro över barnets hälsa om 
hon inte får metadon. I sitt utlåtande skriver läkaren ”då patienten är hög-
gravid och enligt egen utsago tar metadon dagligen beslutar jag att sätta in 
en lågdos metadon dagligen över helgen. 25 mg är en underhållsdos som 
inte skadar barnet om patienten inte talar sanning och begränsar barnets 
abstinens om patienten är ärlig”. Ett foster som utsatts för opiater eller 
metadon är i behov av att drogerna trappas ned och så småningom sätts 
ut. Att bryta rakt av är riskabelt eftersom det kan förorsaka svår abstinens 
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och syrebrist hos fostret så det finns all anledning att göra en kontrollerad 
nedtrappning. Men läkarens tvivel gäller alltså om Tanjas uppgifter stäm-
mer och läkarens vilja att skriva ut metadon hänger enbart på hänsynen 
till fostret.

När anmälan kommer från kvinnokliniken angående Jonnas användning 
av alkohol och andra droger under graviditet är intressekonflikten uppen-
bar: ”Behandling är enda möjligheten med tanke på att barnet mycket 
väl redan kan vara skadat med FAS. Det är viktigt att hon inte dricker 
någon mer alkohol under graviditeten. Kan hon inte gå med på frivillig 
behandling får man ingripa med stöd av LVM. Intyg för detta skrivs i dag”. 
En läkare vid den psykiatriska akutmottagningen där Charlotte befinner 
sig framför till socialtjänsten att de bör besluta om ett omedelbart om-
händertagande av hänsyn till den pågående graviditeten. Läkaren hittar 
inga hållpunkter för att det föreligger allvarliga somatiska skador, men det 
föreligger en ”klar medicinsk indikation för att avgifta henne och att med 
tvångsmetoder hålla henne drogfri tills efter förlossningen i varje fall”. När 
länsrätten ska göra en samlad bedömning av Gunnels ärende ser man en 
risk att hon till följd av sitt tillstånd kan komma att allvarligt skada sig själv 
och barnet hon väntar. Liksom i andra liknande fall hänvisar rätten till att 
hon utsätter sin fysiska men framför allt sin psykiska hälsa för allvarlig fara 
genom att riskera att hennes barn föds med allvarliga och oåterkalleliga 
skador. Eftersom skaderisken på grund av moderns missbruk av heroin är 
störst under senare delen av graviditeten, menar rätten att det är väsentligt 
att Gunnel får hjälp att avhålla sig från droger under resten av gravidite-
ten. ”Eftersom hon saknar insikt i de konsekvenser hennes missbruk kan 
innebära för hennes barn bör vården ske inom ramen för LVM”.

Närståendeskyddet gäller inte – vi kan inte ta hänsyn till graviditeten

I Evelinas fall (se ovan) var socialtjänsten tydlig med att LVM inte gäller ett 
ofött barn men samtidigt tog de stöd i Socialutskottets resonemang kring 
faran för kvinnans psykiska hälsa när de ansökte om vård. När länsrätten 
prövar ärendet påpekar rätten att det inte finns stöd för vård på grundval 
av närståendeskyddet i LVM. Däremot finner rätten att Evelina uppföljer 
övriga kriterier för vård och beslutar att Evelina ska beredas vård enligt 4 
§ LVM i alla fall.

Åsa är gravid i tredje månad och får ett omedelbart omhändertagande. 
När beslutet ska underställas länsrättens prövning påpekar rätten att när-
ståendeskyddet inte gäller ett ofött barn ”även om förändringar har över-
vägts av Socialberedningen”. Rätten menar att Åsas missbruk av alkohol 
och narkotika är oroväckande och att det inte kan uteslutas att det finns ett 
vårdbehov. Men eftersom det rör sig om enstaka missbrukstillfällen är det 
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tveksamt om missbruket kan definieras som fortgående i lagens mening. 
Det är heller inte klart att vårdbehovet inte kan tillgodoses med frivilliga 
insatser. ”Att Åsa är gravid ska inte tillmätas betydelse vid bedömningen”. 
Eftersom det inte är sannolikt att Åsa kan beredas vård enligt LVM beslu-
tar länsrätten att upphäva det omedelbara omhändertagandet. Åsa stannar 
dock kvar på LVM-hemmet, men vårdas frivilligt enligt socialtjänstlagen 
och skrivs ut tre veckor innan förlossningen.

Maria är gravid i sjunde månad när hon tas in LVM-vården. När om-
händertagandet prövas ger länsrätten uttryck för att socialnämnden verkar 
vilja ”stämma i bäcken” för barnets skull. Rätten finner det tveksamt att 
ett återfall i alkoholmissbruk efter flera månaders nykterhet uppfyller la-
gens krav på fortgående missbruk. Vidare anser rätten att det är tveksamt 
om det på grund av missbruket uppkommit någon hälsofara eller annat 
som krävs enligt lagen. ”Ett ofött barn är inte något självständigt skydds-
subjekt vars intressen kan ligga till grund för ett ingripande enligt LVM”. 
Omhändertagandet upphävs. Det ska också påpekas att socialtjänsten i 
sitt underlag även lyft Marias självmordsbenägenhet och svåra ångest samt 
att hon erbjudits frivillig vård men motsatt sig detta. Vi vet inte vad som 
hände med Maria och hennes barn men hon återkom i LVM-vården två 
år senare. Då fanns det hänvisningar till ”barnen” i hennes akt. 

Sammanfattande diskussion

Informationen till blivande föräldrar om levnadssätt och rekommenda-
tioner om bland annat kostvanor både innan och efter förlossningen är 
omfattande. Från mödravårdens sida varnas blivande föräldrar för rökning 
och alkohol/narkotika, men även för strömming, opastöriserade ostar, in-
älvsmat samt att komma i kontakt med katters avföring eller att dyka. De 
kvinnor vi har mött i vår studie befinner sig i en helt annan verklighet. 
Ofta är de socialt utslagna, med misshandlande och missbrukande partners 
– men framför allt med en destruktiv användning av alkohol och andra 
droger. Många röker dessutom och har en dålig kosthållning. Strömming 
och opastöriserade ostar är det minsta av deras problem. Ekendahl (2011) 
beskriver det som att socialarbetarna står i en prekär situation när det gäl-
ler att hjälpa de allra mest grava och socialt utsatta missbrukarna. ”De ska 
besluta om och genomföra insatser i enlighet med lagar, politiska riktlinjer 
och budgetresurser samtidigt som de tillmötesgår klienternas önskemål 
när det gäller hjälpens utformning” (s. 315). Detta gäller i ännu högre 
grad när klienten dessutom är gravid. Det är svårt att inte påverkas av att 
det finns ett blivande barn med i bilden. De senare åren har dessutom 
barnperspektivet betonats allt starkare i socialpolitiken (se Abrahamsons 
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& Heimdahls kapitel, s. 104–129). Svårigheten i detta sammanhang är 
ju att definiera när barnet faktiskt blir ett barn. När sker skiftet från en 
cellklump till ett individ med behov av medicinskt, juridiskt och socialt 
skydd? Gränsdragningen har inte underlättats av att avståndet ständigt 
krymper mellan när abort kan genomföras och när ett foster kan räddas 
till livet.

Det är uppenbart att mötet med en gravid kvinna som har ett fortgå-
ende missbruk – hur man nu väljer att definiera gränserna för ett missbruk 
– är påfrestande för såväl socialsekreterare, läkare, domare, barnmorskor 
och anhöriga. Som till exempel i fallet med Stina som bor på gatan, är 
gravid i sjätte månad och har en tvåårig son som är omhändertagen. Hon 
har dömts för misshandel flera gånger tidigare och har hotat anhöriga med 
kniv. När socialtjänsten griper in har hon varit starkt alkoholpåverkad mer 
eller mindre kontinuerligt under flera veckor. I samband med ett besök hos 
socialsekreteraren uttalar hon att hon har för avsikt att ta livet av sig själv, 
sin son, det väntade barnet och barnets far. ”Under alkoholpåverkan slås 
hennes impulskontroll ut och detta scenario kan bli verklighet”, skriver 
socialtjänsten i sitt utlåtande. Hur ska samhället förhålla sig i en sådan 
situation?

Av alla utredningar och initiativ som tagits under åren kan slutsatsen 
dras att frågan är ständigt aktuell och svårhanterlig. Om samhället har svårt 
att stå bredvid och titta på när någon ”super ihjäl sig” (Palm 2009), så är 
obehagsnivån sannolikt ännu högre vid beslut som rör kvinnor som dess-
utom väntar barn. Att det samtidigt har visat sig svårt, nästintill omöjligt, 
att formalisera eller beskriva gränserna för vad samhället kan acceptera när 
det gäller konsumtion av alkohol och andra droger under graviditet är lika 
tydligt. I stort sett alla utredningar på området har brottats med att det inte 
finns någon definierad risknivå för allvarliga skador på fostret. Det finns 
också svåra etiska överväganden och frågan om kvinnors integritet och rätt 
till sin egen kropp är en given del av dessa överväganden. Därutöver kom-
mer andra behandlingsspecifika dilemman, såsom att de största farorna av 
exempelvis alkoholkonsumtion inträffar tidigt i graviditeten – dvs att det 
från fostrets sida redan kan vara ”överspelat” när ett ingripande sker i den 
senare delen av graviditeten (Leppo 2009, Mäkelä 2009). 

Vår studie av kvinnor som varit gravida i samband med placering inom 
LVM-vården är inte komplett. Vi har endast kunnat studera de kvinnor 
som faktiskt skrivits in i LVM-vården. Vi vet med andra ord inte något 
om de kvinnor som det kanske funnits en anmälan på utan att man gått 
vidare med ärendet eller andra gravida där det funnits bekymmer om ett 
eventuellt missbruk men där det vare sig finns en LVM-anmälan eller 
att socialtjänsten är inkopplad överhuvudtaget. Men av de kvinnor som 
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faktiskt blir aktuella för LVM-vård och samtidigt är gravida kan vi skönja 
en sorts praxis. När graviditeten är ”påtaglig”, eller åtminstone känd, och 
på något sätt är ett tema i ärendet, så kan man ibland argumentera för att 
ett ingripande är nödvändigt för att skydda fostret. Det som däremot är 
vanligare är att man använder hänsynen till moderns hälsa, främst psykiska 
hälsa, som viktigt argument. I linje med det tankesätt som presenterades 
redan i Socialutskottets betänkande 1981/82 så betonas riskerna för att 
kvinnans (psykiska) hälsa kan komma att lida på grund av att hon påfört 
sitt väntade barn allvarliga och oåterkalleliga skador. Alternativt kan hen-
nes fysiska hälsa äventyras av ett fortgående missbruk under den kropps-
liga påfrestning som en graviditet är. Det är alltså genom hänsynen till 
kvinnans situation som man, som lagen i dag är skriven, kan ”komma åt” 
ett eventuellt behov av att också skydda fostret. I det perspektivet skulle 
ett fjärde kriterium i LVM-lagstiftningen göra dessa överväganden mer 
genomskinliga: är det fostret man främst vill värna, så skulle man kunna 
göra det på ett öppnare och ärligare sätt. Men, som tidigare utredningar 
och remisser framfört, så skulle förmodligen en sådan skrivning skapa nya 
avgränsnings- och tolkningsproblem. Praktiken i Norge, där lagen faktiskt 
medger omhändertagande av missbrukande kvinnor av hänsyn till fostret, 
är i många avseenden inte särskilt annorlunda än i Sverige. Även där do-
minerar narkotikamissbrukare bland de gravida som tvångsomhändertas, 
trots att alkohol anses vara skadligare för fostret. Förklaringen ligger troli-
gen i att alkohol är socialt accepterad vilket narkotika inte är (Lundeberg 
m.fl. 2010). Även om det inte går att jämföra direkt så är genomsnittsål-
dern på de gravida inom LVM-vården den samma som för tvångsvårdade 
gravida i Norge – 28 år. Man hade annars kunnat förvänta sig en något 
lägre genomsnittsålder i Norge, om lagstiftningen nu medger ingripanden 
i tidigare skede av en missbrukskarriär om det finns ett ofött barn att ta 
hänsyn till. Slutligen visar det sig också att hänsynen till kvinnans psykiska 
hälsa också har stor betydelse i omhändertagande av gravida i Norge. Trots 
att man alltså har möjlighet att ingripa för att skydda fostret visar det sig 
att ”hensynet til den gravide kvinnens egen psykiske helse har en avgjø-
rende betydning for om det blir en tvangssak, selv om dette ikke omfattes 
direkte av lovens formål”. Norge och Sverige verkar alltså fortsättningsvis 
vara ganska lika när det gäller gravida missbrukare i tvångsvården. Att 
fortsätta att studera hur den faktiska praktiken gestaltar sig förefaller dock 
vara intressant i båda systemen.
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Dilemman och utmaningar –  
hemtjänstens arbete med äldre personer  
som har missbruksproblem

Evy Gunnarsson

Missbrukare har rätt till vård och behandling för att få möjlighet att sluta 
missbruka och förändra sin livsstil. Äldre har rätt till omsorg för att i trygghet 
kunna fortsätta leva sina liv. Så ser samhällets ansvar ut enligt Socialtjänstla-
gen. Men äldre som missbrukar, ska de ha vård som syftar till förändring eller 
omsorg som underlättar för dem att fortsätta med missbruket? Detta kapitel 
ringar in ett problemområde som hemtjänsten och äldreomsorgen hanterar 
i praktiken, utan att de har klara regler att förhålla sig till. I kapitlet intervjuas 
biståndshandläggare och hemtjänstpersonal med och utan specialkunskaper 
att hantera äldre med missbruksproblem. De berättar hur de navigerar i ett 
område där olika lagar kolliderar mot varandra och där personalen tvingas 
agera trots att deras kunskaper är bristfälliga (utbildning inom området sak-
nas nästan helt). Det handlar om balansen mellan självbestämmande och 
underlåtenhet. De handlar också om kontinuitet och förtroendeskapande 
relationer som en väg till att hjälpa de äldre, både med deras vardagsliv och 
deras missbruksproblem. Dilemmat ställs på sin spets i frågan om personalen 
ska handla alkohol till den äldre missbrukaren eller inte?

Inledning: problemet finns, forskning saknas

Forskningen har visat att äldre personer dricker mer idag jämfört med 
tidigare generationer (Hallgren m.fl. 2009). Studier har även pekat på att 
det kan finnas en underdiagnostisering av äldres missbruk, bland annat på 
grund av att symtomen döljs bakom det som förefaller vara åldersföränd-
ringar (O'Connell m.fl. 2003). Missbruk uppstår när bruket av alkohol får 
fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. I den nordiska äldreforskningen 
har äldres missbruk hittills varit en icke-fråga (Jyrkämä & Haapamäki 
2008). I samma rapport påpekas att inte heller alkoholforskningen eller 
den samhällsvetenskapliga äldreforskningen ägnat sig åt alkohol och åld-
rande. I olika handböcker om åldrandet finns inte frågor om missbruk med. 
Den forskning som handlar om äldre har istället rört alkoholens påverkan 
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på kroppen och kopplingen mellan läkemedel och alkohol. Nordiska stu-
dier som rör äldreomsorgen och äldres missbruk har framförallt genom-
förts i Finland, i övrigt är det mycket begränsat (a.a.).

Trots bristen på forskning har det inom äldreomsorgen och kanske 
framförallt inom hemtjänsten alltid funnits äldre med missbruksproblem. 
Ännu finns dock ingen systematisk genomgång av hur omfattande pro-
blemet är. Data från en stor nordisk enkätstudie, Nordcare 2005, om äld-
reomsorgspersonalens arbetsvillkor, ger emellertid en fingervisning (Sze-
behely 2008). I studien ställdes frågan: Enligt din bedömning, hur många 
av dem du vanligtvis hjälper har missbruksproblem? I den svenska delen 
av studien svarade 61 procent av hemtjänstpersonalen att de vanligtvis 
hjälpte ”några” som hade missbruksproblem. När det gällde äldreboenden 
uppgav personalen i mindre utsträckning, 26 procent, att de vanligtvis 
hjälpte ”några” som hade missbruksproblem. Dessa siffror visar att det är 
relativt vanligt att omsorgspersonalen i hemtjänsten möter brukare med 
missbruksproblem. Jämförande siffror från Finland visar att 82 procent av 
hemtjänstpersonalen och 49 procent av personal på äldreboenden möter 
brukare med missbruksproblem.

Ett fåtal svenska studier som berör frågan har genomförts. I en rapport 
från 1979 kring hemtjänstens arbete med äldre missbrukare, beskrivs ar-
betet i ett så kallat alk-team vid ett socialdistrikt i Stockholm (Gunnarsson 
1979). Kommunens socialförvaltning hade 1978 i sin äldrevårdsutredning 
pekat på att antalet fall med svåra alkoholproblem hade ökat kraftigt och 
menade att det kunde innebära en risk för att arbetsmiljön kunde försäm-
ras. Den påträngande verkligheten hade lett fram till att socialförvaltningen 
i distriktet hade organiserat om arbetet och skapat ett specialiserat team. 
Det fanns emellertid få riktlinjer att följa i arbetet. Det var till exempel i 
stor utsträckning upp till de enskilda vårdbiträdena att ta ställning till hur 
de skulle förhålla sig till inköp av alkohol. Däremot menade personalen 
att trots att arbetet var psykiskt och fysiskt tungt så tyckte de att det hade 
blivit mer meningsfullt genom att de hade fått specialisera sig. 

1986 gjorde Ingrid Cronholm den hittills enda svenska forskningsö-
versikten kring äldre och alkohol. Det fanns då få undersökningar som 
belyste de sociala konsekvenserna av äldres missbruk både internationellt 
och nationellt. Cronholm drog slutsatsen att man kunde utgå ifrån att ju 
mer som blev känt om problemen kring äldre och alkoholanvändande/
missbruk desto mer skulle kraven på insatser från samhällets sida öka. Hon 
menade att med den ökande andelen äldre i befolkningen så kunde man 
anta att hemtjänsten skulle få ansvar för en ökande andel äldre missbru-
kare som behövde omsorg och omvårdnad (a.a., s. 41). De områden som 
det i mitten på 80-talet inte fanns någon kunskap om var omfattningen 
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av problemet inom äldreomsorgen, vilka arbetsmetoder som användes 
och vilken formell och informell policy kommunerna hade när det gällde 
insatser för äldre med missbruksproblem. Mycket av ansvaret lades på per-
sonalen som ofta fick lösa problemen individuellt. En annan vit fläck rörde 
samarbetet mellan sjukvård, hemtjänst och andra delar av socialtjänsten 
liksom personalens kompetens och utbildningsbehov (a.a.). 

Drygt 20 år senare är det fortfarande ont om studier inom detta fält. 
Problemen med brist på riktlinjer och adekvat utbildning för omsorgs-
personalen kvarstår (Gunnarsson 2008a, Gunnarsson 2010). Även inter-
nationellt är forskning kring äldreomsorgens vardag och arbete med äldre 
missbrukare fortfarande ovanlig. De studier som finns pekar i liknande 
riktning som de svenska. I en studie i London om hemtjänstpersonal och 
inköp av alkohol framkom bristen på policy i arbetet med äldre missbru-
kare (Herring & Thom 1997). Resultatet visade att förhållningssättet till 
frågan om att handla alkohol gick från att inte handla alls till att hem-
tjänstpersonalen förväntades köpa ut alkohol med hänvisning till de äldres 
självbestämmande. Personalens brist på utbildning, för att kunna möta 
de problem som uppstod, framkom i flera studier (Phillips m.fl. 2006, 
Klein & Jess 2002). Det brast även när det gällde behandlingsmöjligheter, 
men att utveckla en relation och bygga ett förtroende till klienten var en 
viktig faktor för hemtjänstpersonalen för att effektivt kunna arbeta med 
dessa klienter (Millard & McAuley 2008). I en studie (Shaw & Palattiyil 
2008) av ett äldreteam och deras erfarenheter av arbete med äldre med 
alkoholmissbruk i Scotland framkom att teamet saknade samarbete med 
missbruksteamet och äldreteamet tyckte inte att det fanns några insatser 
riktade till de äldre. De var socialarbetare men hade inte någon specifik 
kunskap om äldres missbruksproblematik. Slutsatserna i denna artikel var 
att det behövdes mer riktade insatser, bland annat varaktigt stöd i äldres 
hem och mer utbildning kring alkoholbruk bland äldre.

Det sociala arbetet har i Sverige traditionellt handlat om att behandla 
sociala problem och att föra tillbaka det som avviker till det normala 
(Johansson 2004). Det är knutet till förändring, vilket bland annat gäller 
för missbruksvården. Kommunerna har ansvar för vård och behandling 
av personer med missbruksproblem oavsett ålder. De har också ansvar 
för att äldre ska kunna bibehålla sin funktionsförmåga och leva under 
trygga förhållanden – det vill säga att ge omsorg när åldrandet gör att en 
person inte längre klarar vardagen själv. Dessa åtaganden kolliderar ib-
land. Enligt Socialtjänstlagen kap 5 § 9 framgår att kommunen ska ”aktivt 
sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han 
eller hon behöver för att komma ifrån missbruket”. Vården och hjälpen 
ska också planeras i samförstånd. I kap 5 § 4 i samma lagstiftning står 
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att kommunen ”skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva 
och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och me-
ningsfull tillvaro i gemenskap med andra”. Den ena paragrafen trycker på 
behandling och den andra paragrafen uttrycker omsorg. I kommunerna är 
verksamheten också uppdelad mellan olika enheter, det vill säga mellan 
Individ- och familjeomsorgen som bland annat hanterar missbruksfrågor 
och Äldreomsorgen som ansvarar för omsorgen om de äldre. De äldre 
med missbruksproblem ställs ofta utanför missbruksvården och i många 
kommuner finns inte någon verksamhet som riktar sig till äldre med miss-
bruksproblem (Runesson & Eliasson 2000). Istället för behandling mot sitt 
missbruk får de omsorg. Hemtjänstens omsorgsarbete är uppbyggt så att 
individen ska kunna behålla sin funktionsförmåga men där bedrivs inte 
något missbruks/behandlingsarbete. Ett behandlingsperspektiv står mot 
ett omsorgsperspektiv.

Syfte och metod

Syftet med detta kapitel är att beskriva och analysera de dilemman som 
äldreomsorgspersonal, främst inom hemtjänsten, möter i sin dagliga verk-
samhet i arbetet med äldre personer som har alkoholproblem. 

Den gängse organisationsformen inom äldreomsorgen idag är att sär-
skilda biståndshandläggare gör en bedömning av en persons behov av 
hemtjänst. Därefter får en så kallad utförare uppdraget att hjälpa den 
äldre med de uppgifter hon eller han inte klarar själv. Inom hemtjänsten 
finns både arbetsgrupper som är specialiserade mot specifika grupper av 
brukare som personer med psykiska problem och/eller missbruksproblem 
och arbetsgrupper som arbetar med alla grupper av äldre brukare oavsett 
problematik.

Analysen görs utifrån intervjuer med tre biståndsbedömare varav två 
även hade erfarenhet av att arbeta med äldre hemlösa personer. I hem-
tjänsten intervjuas sju undersköterskor/vårdbiträden och en enhetschef. 
Fyra av undersköterskorna arbetade enbart med personer som hade psy-
kiska problem och missbruksproblem (den specialiserade gruppen) och tre 
undersköterskor arbetade med äldre personer med olika typer av problem 
men där även missbruk kunde ingå i bilden (den allmänna hemtjänstgrup-
pen). Under två halvdagar följde jag även två undersköterskor från den 
specialiserade gruppen i deras arbete hos olika brukare.

I intervjuerna berättade hemtjänstpersonalen om sin vardag i hemtjäns-
ten. Fyra teman framstod som centrala: att skapa relationer, kompetens och 
utbildning, att hantera alkoholfrågan och att klara sig själv. Alkoholfrågan 
ges här särskilt stort utrymme. Dessa teman synliggör flera dilemman. 
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Om brukarna och det dagliga arbetet

Vilka är brukarna?

Personer med missbruksproblem överlever idag längre än tidigare. Grup-
pen har därför blivit allt mer synlig både inom Individ- och familjeomsor-
gen och inom Äldreomsorgen. Där finns de som har haft ett långvarigt 
missbruk sedan tidigare och de som har utvecklat ett missbruk senare i 
livet. Det är via sin socialsekreterare som personer som har en långvarig 
missbruksproblematik, ibland parad med hemlöshet, blir aktuell hos en 
biståndshandläggare. De är i första hand äldre män och biståndshandläg-
garna påpekade att de endast hade haft ett par äldre kvinnor med lång-
varigt missbruk.

Äldre med missbruksproblem som inte tidigare har haft kontakt med 
socialtjänsten kan bli aktuella hos äldreomsorgen på olika sätt. ”Det kan 
vara grannar som ringer, anhöriga som ringer, dom själva ringer knappast, 
det händer nästan aldrig. Eller om dom blivit uppmärksammade på stan. 
Hyresvärdar kan också höra av sig”. En biståndshandläggare menade att det 
har blivit allt fler äldre som har missbruksproblem och att det bland dessa 
även förekom många kvinnor. ”Kvinnorna är många, jag vet inte hur det 
sett ut, men dom är många. Dom lullar omkring hemma när man kommer 
på hembesök, det är inget ovanligt”. Det är emellertid inte alltid som det 
kommer fram att en äldre kvinna har missbruksproblem:

Man får ju inte fram det att dom missbrukar, utan jag dricker bara lite öl 
då och då… men det finns absolut… Det är mer hysch, hysch. Även bland 
anhöriga skulle jag vilja påstå. Pappa kan nog supa, men inte gärna mamma 
på samma sätt, det är svårare att acceptera. Dom som har anhöriga, det är 
ju inte alla som har det.

Om biståndsbedömningen: äldreomsorg kontra missbruksvård 

I intervjuerna med biståndshandläggarna framkommer att ”när man fyller 
65 år så förväntas alla tillhöra oss i äldreomsorgen och förväntas kunna 
bli hjälpta med hemtjänst”. Vid 65 betraktas den äldre personen med 
missbruksproblem enbart som äldre. För biståndshandläggarna består en 
hel del av arbetet i att förklara äldreomsorgens uppdrag och vad som är 
möjligt att göra när det rör äldre personer med missbruksproblem. ”När 
dom kommer till oss då blir det omsorg.” Frågan är alltid vilket problem 
som dominerar, missbruket eller omsorgsbehovet. För att få hemtjänst 
eller plats på särskilt boende är det omsorgsbehovet som ska vara domi-
nerande. 

Biståndsbedömningen av personer i gruppen äldre med missbruks-
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problem sker på samma sätt som för dem som behöver hemtjänst eller 
särskilt boende på grund av skröplighet. Svårigheten kan ibland vara att 
till exempel hitta ett lämpligt boende där man kan ta emot personer med 
missbruksproblem. Ibland när det blev akut fick biståndshandläggarna åka 
ut för att försöka lösa situationen på plats. Har en utförare åtagit sig att ta 
emot en person får de se till att ta fram kompetens att klara av det, menade 
en av biståndshandläggarna. 

En del av de äldre placerades på HVB-hem (hem för vård och boende) 
som är behandlingshem för personer med olika typer av sociala problem. 
Dessa placeringar var inte tänkta som permanenta lösningar men kunde 
trots det bli långvariga. En av biståndshandläggarna säger så här:

Dom bor där permanent ofta, så länge det går men sedan blir dom så pass 
skröpliga fysiskt och då måste dom flytta på sig oftast. Dom har inte perso-
nal kanske heller som är vakna på nätterna. Jag har en sådan just nu som är 
ute och går i trapporna och det går inte så bra och han vill inte flytta därifrån, 
han trivs som fisken men dom vågar inte ha honom kvar. Dom är rädda för 
att det ska hända någonting och att han ska ramla, så det är inte lätt”.

Det var mer sällan som det uppstod problem i relation till hemtjänsten. 
Inom hemtjänsten försöker personalen lösa situationen på ett eller annat 
sätt, vilket också framgår av intervjuerna med hemtjänstpersonalen. En 
skillnad är att de äldre då har sitt eget boende och kontrakt och det är 
äldreomsorgens policy om autonomi och självbestämmande som gäller. 
Men biståndshandläggarna uppfattade inte att det var några större pro-
blem att få hemtjänstpersonal att till exempel gå hem till personer som 
bodde på hotellhem eller på andra egna boenden där det fanns missbruk 
med i bilden. 

Det kunde däremot vara svårt att veta exakt vilka insatser personer 
med missbruksproblem behöver. ”Förhålla sig på vanligt sätt, det går inte. 
Det funkar inte som för alla andra där man verkligen specificerar vad som 
ska göras exakt. Det är svårt, så man måste vara lite luddig där, som hjälp 
hemma med maten och det kan då innefatta ganska mycket.”

De insatser som hemtjänsten kan bistå med är inte alltid avpassade för 
brukare med missbruksproblem. Dessa personer kan periodvis behöva mer 
omfattande insatser och under andra perioder mindre insatser. Då gäller 
det för biståndshandläggaren att få ihop detta inom ramen för de insatser 
som finns reglerade. 

Ibland krockar olika synsätt vad gäller äldreomsorgens uppdrag och 
missbruksvårdens förhållningssätt. Äldreomsorgens olika verksamheter 
utgår från självbestämmande och autonomi. De äldre har antingen sin 
egen lägenhet eller sitt eget rum på ett boende. Det betyder att hemtjänst-
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personal inte går in till någon utan att ha lov till det. På olika typer av 
hotellhem eller vid placeringar på HVB-hem för personer med missbruks-
problematik sker däremot detta ofta. Hotellhemmen är numera en form 
av omvårdnadsboende. De flesta boende är äldre män som har missbruks-
problem och/eller psykiska problem (se Jansson, Palm, Wånell 2004). Från 
ett HVB-hem kan man bli utestängd omedelbart om en incident inträffar. 
Både på hotellhem och i HVB-hem är det missbruksvårdens regler som 
gäller. En biståndsbedömare menar att: 

Om vi placerar inom äldreomsorgen då åker dom inte ut på dagen, det 
händer ju inte som det kan bli inom socialtjänstens andra boenden, HVB 
och så, att det händer en incident och så får personen lämna på dagen. Det 
är väldigt skönt att vi slipper det. Så man har ju ändå lite tid att sätta sig ner 
och göra något. Man har oftast inte någon som ränner runt på stan och… 
det har hänt men det är inte så ofta. 

Anledningen till att personalen inom äldreomsorgen agerar mindre bryskt, 
trodde biståndsbedömarna, beror på att ”man har insikt om att personen 
kanske inte har förmåga, att man kan inte kräva lika mycket av alla män-
niskor”. Inom äldreomsorgen finns större respekt för det medicinska och 
att det kan finnas en allvarlig problematik om en person till exempel har 
diabetes och behöver insulin flera gånger per dag. 

Biståndsbedömarna menade att de är vana att arbeta utifrån äldre-
omsorgens kriterier där valfrihet och självbestämmande är ledstjärnan 
och att en person ska kunna klaga om något inte går rätt till. Personalen 
på hotellhemmen kan emellertid ha en helt annan inställning till vad som 
kan göras eller inte. ”Dom låser ut dom och dom får inte komma in och jag 
liksom hu…så där kan man inte göra. Jo det kan man visst”. Hon fortsatte 
”jag kan förstå ibland att dom behöver sätta hårt mot hårt men jag har 
särskilt en där nere, han blev så kränkt. Där hade dom bara gått in när han 
stod i duschen och han blev så jäkla förbannad. Så det är mycket sådant 
jag har att jobba med.”

Hemtjänstens vardag

Inom hemtjänsten är uppdraget att hjälpa äldre personer att bo hemma 
och leva under trygga förhållanden. ”Vi ska kunna ta hand om vilka per-
soner som helst, med vilka bekymmer som helst” säger en enhetschef i 
en intervju i Alkohol & Narkotika (2006). Det innebär, enligt henne, att 
även den som är onykter har rätt till samma omsorg men att hemtjänsten 
däremot inte bedriver någon nykterhetsvård. 

Samma inställning hade de som intervjuats för denna studie. Hemtjäns-
ten ger omsorg och omsorg handlar, förutom om det praktiska som att 
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städa, handla och laga mat, om att utveckla förtroendefulla relationer. Det 
såg hemtjänstpersonalen som en förutsättning för att tillsammans med de 
äldre, med eller utan missbruksproblem, skapa en bättre vardag.

Skapa relationer – kontinuitet

Att skapa relationer handlar om att se vad som är möjligt i den speciella 
situation en person med hemtjänst befinner sig i. ”Men det är svårt, fram 
till dess man hittar nyckeln till rätt dörr”, sade en av omsorgsarbetarna i 
hemtjänstgruppen. Hon menade att hon brukade komma överens med 
de äldre som hade svåra problem på något sätt och hon ger inte upp utan 
menade att man får ta det successivt. Vidare berättade hon att ibland så 
svor de och ville kanske inte komma upp ur en blöt säng. ”Då krävs det 
övertalning och att få personen att lyssna på dig, det tar tid, det tar tid 
och det tar kraft också.”

”De här människorna som vi träffar”, sade en omsorgsarbetare i den 
specialiserade gruppen, ”behöver ha något lite speciellt”. När det gäller 
personer med missbruksproblem så måste man våga ställa krav, påpekade 
hon. Det beskrevs också som en utmaning i arbetet att kunna komma i 
kontakt med personer som är avvaktande. ”Man är ju jätteglad när man 
kommer in till någon som de säger är jättesvår och så kommer man in och 
får ett förtroende” berättade ytterligare en omsorgsarbetare i den specia-
liserade gruppen. 

Att skapa relationer bygger på kontinuitet och att samma personer 
återkommer och vet vilka rutiner som gäller. En av omsorgsarbetarna i 
hemtjänstgruppen sade om en person med missbruksproblem att ”hon vet 
vem jag är och jag vet vem hon är” och ”ibland när någon annan går, när 
saker och ting inte blir gjort som hon vill, då blir det lite problem”.

Personalen i båda de intervjuade grupperna hade personer som det gick 
hos sedan lång tid tillbaka, ofta flera gånger per dag, vilket innebar att de 
kunnat skapa förtroendefulla relationer. En förutsättning för detta var att 
även omsorgspersonalen hade ett intresse för de personer de skulle hjälpa. 
”Jobba med människor, att göra gott det du kan. Man försöker tänka, att 
vad behövs här, hur mycket klarar hon eller han själv. Det är det som gör 
mig glad”, sade en omsorgsarbetare i hemtjänstgruppen. En omsorgsarbe-
tare i den specialiserade gruppen menade att ”Jag känner väl att jag förstår 
dom och att många inte tycker om dom, men jag tycker där är spännande 
människor ofta… jag har då känt det som ett kall mer eller mindre”.

När personalen lyckades skapa goda relationer till de brukare de be-
sökte ledde det också ofta till att den äldre personen fick en mer ordnad 
situation och därmed minskade sitt intag av alkohol.
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Kompetens – utbildning

Utbildning och rätt kompetens hålls fram i båda de intervjuade grupperna. 
”Jag tycker att de som går ut och jobbar med gamla ska veta vad dom gör 
och varför. Det är en trygghet för personalen och det är en trygghet för mig 
också som chef att veta att man inte hittar på egna lösningar utan dom vet 
varför dom ska göra vad”, ansåg enhetschefen för hemtjänstgruppen.

Även hos omsorgsarbetarna själva poängterades utbildningens betydelse. 
En omsorgsarbetare i hemtjänstgruppen sade att om man har utbildning 
”då vet man vad man ska göra och varför man är här. När man kommer 
och öppnar dörren då måste man veta vad man ska göra”.

I den specialiserade gruppen menade en av omsorgsarbetarna att yr-
keskompetens handlade om att kunna göra ett bra jobb även om man inte 
alltid visste vem man gick till. I den specialiserade gruppen påpekades 
även att det saknades bra utbildningar både om psykiska problem och om 
missbruk men eftersom de var ett specialiserat team var det viktigt att det 
fanns kunskap i gruppen. Ingen av grupperna hade således någon specifik 
utbildning kring missbruk och det hade heller inte varit möjligt att finna 
den typen av kurser eller utbildningar.

I arbetet med äldre personer med missbruksproblem fick man inte vara 
rädd. Omsorgspersonal i den specialiserade gruppen ansåg att många i den 
”vanliga” hemtjänsten kunde vara rädda för att gå hem till personer som 
var högljudda, bullriga och påverkade. Även i hemtjänstgruppen påpekade 
intervjupersonerna att man behövde kompetens för att möta olika män-
niskor med olika typer av problem, även de med missbruksproblem.

Till frågan om alkohol

Det uppstår ett dilemma kring alkohol inom hemtjänsten vars arbete utgår 
ifrån de äldres självbestämmande och integritet. Om detta etiska dilemma 
har Socialstyrelsens etikråd (2008) yttrat sig. De menar å ena sidan att de 
äldre har självbestämmanderätt och ska ha möjlighet att få alkohol inköpt 
på samma sätt som andra varor. Det påpekas att människor som bor i sina 
egna hem själva har ansvar för sin hälsa. Å andra sidan får hemtjänsten 
inte medverka till att upprätthålla ett missbruk och hemtjänstpersonalen 
förväntas göra individuella bedömningar. Socialstyrelsen skriver vidare att 
om det uppstår misär kring den gamle och personen far illa ”borde vård-
personalen kunna försöka minska ner på kvantiteten med hänvisning till 
vad som är bäst för den enskilde”. Hemtjänsten bedriver dock inte vård och 
behandling av missbrukare, vilket framkommit tidigare. De arbetar med 
omsorg om äldre vilket inte automatiskt innebär att de har kompetens att 
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göra bedömningar inom missbruksområdet. De ger omsorg oavsett graden 
av en persons missbruk. 

I den specialiserade gruppen hade personalen en gemensam policy som 
innebar att personalen inte köpte ut alkohol till någon av de brukare de 
hade hand om. Endast en person hade under årens lopp valt en annan 
utförare på grund av detta. ”Vi går ju hem till dom när dom är fulla men 
däremot handlar vi inte alkohol till dom. Det är inte vårt… det får dom 
stå för själva. Vi kan ju inte neka dom att ta hem det men däremot kan vi 
neka att gå och handla”.

En av omsorgsarbetarna i den specialiserade gruppen berättade om en 
brukare som drack periodvis. När han missbrukade gick personalen till 
honom flera gånger per dag. Annars hade han hjälp en gång per dag. Bi-
ståndsbeslutet anpassades till om personen hade ett aktivt missbruk eller 
inte. Personen hade larm och larmade ibland: 

Men ibland kan man inte göra så mycket för han kommer inte ihåg att han 
larmat. Man går dit och tittar till honom och gör i ordning frukost och mat. 
Och han ramlar ju många gånger och ska tas upp. Ibland tar vi ner madras-
sen så att han får ligga kvar på golvet för man kan inte hålla på att dra upp 
honom hela tiden. Han är mer verbalt aggressiv men inte fysiskt. Han har 
varit med i många år.

I hemtjänstgruppen gällde i princip de äldres självbestämmande, oavsett 
om det handlade om missbruk eller ej. En av omsorgsarbetarna berät-
tade att han köpte ut vin till en kvinna som han hjälpte. Han visste redan 
att hon drack innan han började hjälpa henne. En kollega hade tidigare 
försökt sluta att handla till henne men hon mådde inte bra av det. ”För 
henne är det en livsglädje att dricka några glas om dagen så det kan jag 
inte ta ifrån henne”. Denna kvinna höll sig till en flaska per dag eftersom 
hon inte själv kunde öppna flaskan utan måste få hjälp. De har sitt eget 
hem och de bestämmer själva och man kan inte stoppa dem, menade en 
annan omsorgsarbetare. Det var genom att få kontakt och kunna prata om 
problemet som man så småningom kunde få till stånd en annan situation. 
Det gällde att successivt hjälpa till att få det hela på rätt spår. ”Nu har jag 
en som säger åt mig att handla (bara) en gång i veckan och hon har blivit 
piggare”.

Men åsikterna om hur personalen skulle förhålla sig till att köpa alkohol 
kunde också gå isär. ”Jag köper inte ut. Det finns inga riktiga [riktlinjer], 
våra lokala rutiner är att vi inte köper, hoppas jag, men det är alltid någon 
som köper”, menade en av omsorgsarbetarna i hemtjänstgruppen.
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Jag köper inte sprit till någon som har alkoholproblem… Jag har varit i 
situationer där dom har frågat mig och jag har sagt nej, att jag inte kan göra 
det. Men det beror på också vad man ska köpa, om jag ska köpa till exempel 
en flaska whiskey till en person som har alkoholproblem, då köper jag inte 
den. Men det har hänt att jag har köpt folköl till pensionärer som jag vet 
har alkoholproblem men också lite så där motvilligt.

Tydligt är att det rådde oklarhet om hur omsorgspersonalen borde förhålla 
sig och i mångt och mycket föreföll det vara upp till dem själva att skapa 
sitt eget förhållningssätt.

Jag är inte säker på om man ska göra det eller om man inte ska göra det. 
Det finns inga tydliga linjer där. Man får bestämma själv. Sedan brukar vi 
också be om råd bland kollegor… men om man har kontinuitet då hittar 
man bättre lösningar, då är man där varje dag… Kontinuitet gör att man har 
lite mer koll i sådana fall.

Lösningarna blev från fall till fall. Målet var emellertid att skapa relatio-
ner till de äldre så att de fick ett så bra liv som möjligt vilket ofta kunde 
innebära att få till stånd en reducering av drickandet. En omsorgsarbetare 
berättade att 

för några år sedan hade jag en gubbe och han var alldeles hopplös, han låg 
redlös och det var jättesvårt och han gjorde allt i sängen och man var så trött 
på det där. Och ibland när man kom dit låg han och sov och så hade han 
ett par flaskor. Men jag tog flaskorna och gömde dom högst upp i skåpet. 
Så när han dog hade han ett stort förråd men han märkte ju aldrig det. Det 
gjorde han ju inte men jag fick ju egentligen inte göra så. Men han mådde 
ju inte dåligt av det, det gjorde han inte. 

Det finns många lösningar för att få de äldre att dricka mindre. ”Vi hade en 
dam och hon kunde verkligen dricka whisky. Där hade vi småflaskor som 
vi hade hos oss och tog en varje dag och det fungerade jättebra”. 

I och med åldrandet och tilltagande skröplighet ändras ofta dryckes-
mönstret, menade omsorgspersonalen. ”Sedan är det ju många gånger att 
dom kan bli lite dementa och många glömmer sedan helt bort att dricka, 
att det är därför dom slutar och trappar ner”. 

Flera av de personer som den specialiserade gruppen gick till hade slutat 
att dricka på grund av demens eller på grund av andra ålderskrämpor och 
de var märkta av sitt tidigare missbruk. De hade hjälp flera gånger per dag 
för att klara sin vardag. Ett exempel var en kvinna som fick lunchlådor 
varje dag. Hon satt mest i sin säng och gick inte ut. Hon bodde i en mycket 
nersliten lägenhet med trasiga möbler. Hon var glad och pratsam och 
berättade om sin födelsestad vid mitt besök tillsammans med personalen. 
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Ett annat exempel är en man som var dement och hade slutat dricka helt. 
Han hade hjälp flera gånger om dagen med lunchlådor och allmän tillsyn. 
Även han bodde i en nersliten liten etta. Hans humör varierade mycket 
och av de tre gånger jag var med personalen hos honom, var det bara en 
gång han tyckte det var trevligt att någon kom. De övriga gångerna var 
han arg över allt spring. 

Eftersom den specialiserade gruppen inriktade sig på personer med 
bland annat missbruksproblem så kände personalen till om de fick en 
brukare som hade dessa problem. I hemtjänstgruppen var det mer oklart 
huruvida de kände till att en person missbrukade. I många fall kunde det 
röra sig om ett mer dolt missbruk som kanske inte heller biståndsbedö-
maren kände till utan det visade sig så småningom.

En omsorgsarbetare i hemtjänstgruppen menade att på vissa personer 
kunde man se att de hade druckit. Men hon gick nu hos en kvinna där 
det inte alls märktes. Hon upptäckte av en tillfällighet att kvinnan drack 
mycket när hon skulle hämta något i en låda. I lådan låg ett stort antal 
tomma vodkaflaskor.

Förutsättningarna för personalens arbete såg olika ut beroende på om 
missbruket var uttalat eller om det var mera dolt. Det dolda missbru-
ket kunde vara betydligt svårare att hantera eftersom det kunde dölja sig 
bakom andra symtom.

Klara det själva – samarbete

I båda grupperna framkom under intervjuerna att personalen i hemtjäns-
ten var vana att klara av olika problem själva och mer sällan hade direkt 
samarbete med till exempel någon missbruksenhet. ”Vi klarar oss själva” 
sade en av omsorgsarbetarna i den specialiserade gruppen.

Samarbetet med vårdcentraler och psykiatrin var inte systematiserat. 
Av och till fanns det svårigheter i samarbetet med biståndshandläggarna. 
”Primärvården jobbar man ju mer eller mindre ihop med och arbetstera-
peuter och sjukgymnaster i vissa fall men i mångt och mycket så jobbar vi 
ganska ensamma”, menade enhetschefen för hemtjänstgruppen. Det fram-
gick inte heller alltid om det fanns missbruk med i bilden när hemtjänst-
gruppen fick biståndsbesluten för sina brukare. Detta kan ha flera orsaker, 
dels att biståndsbedömaren inte kände till det, dels att man kanske inte 
ville skriva ut problematiken eftersom anhöriga och brukaren själv läste 
samma beslut. I den specialiserade gruppen var missbruket ett kriterium 
så därför visste de alltid om så var fallet.

Samarbete och kontakter med anhöriga och gode män var en annan 
del av vardagen. Personer med missbruksproblem hade dock inte alltid 
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anhöriga som var intresserade av kontakt och ibland ville de äldre själva, 
av olika skäl, inte ha kontakt. 

Diskussion: tre dilemman

Organisation: äldreomsorg eller missbruksvård

Genom att kategorisera grupper och personer väljer vi vilka sociala kate-
gorier som ska göras synliga och vilka som ska osynliggöras. På samma sätt 
sker en kategorisering när vi beslutar vem som ska få del av samhälleliga 
insatser och vem som inte ska få det. Som framgått av intervjuerna har 
äldre över 65 år inte tillgång till missbruksvård och behandling i samma ut-
sträckning som andra åldersgrupper. Omsorg anses ofta som tillräckligt. De 
äldre sorteras bort organisatoriskt via en ålderskategorisering. Detta kan 
tolkas i termer av åldersdiskriminering där äldre med sociala problem inte 
tas på samma allvar som yngre åldersgrupper (Gunnarsson 2008b, Anders-
son & Minell 2002). Individen betraktas som antingen äldre eller missbru-
kare. Det finns både fördomar och stereotypa föreställningar som i första 
hand baseras på kronologisk ålder. Detta trots att skillnaden mellan äldre 
personer är minst lika stor som mellan personer inom andra åldersgrupper 
i samhället. Forskningen visar att man i praktiken inte alltid ser äldre som 
behandlingsbara (O'Connell m.fl. 2003). De äldres alkoholmissbruk blir 
då ett problem för äldreomsorgen och inte för missbruksvården.

Äldreomsorgens arbete med äldre med missbruksproblem ser olika ut 
beroende på var i organisationen personalen befinner sig; som bistånds-
handläggare eller personal inom hemtjänsten. Biståndshandläggarna ska 
hitta lämpliga insatser. De får ofta även informera om vad äldreomsorgen 
kan bistå med. Den kunskapen finns inte alltid inom missbruksvården. 
Det finns en motsättning i synsätt mellan äldreomsorg och missbruksvård. 
Äldreomsorgen bygger på självbestämmande och autonomi och insatserna 
ska ges utifrån en behovsbedömning. Missbruket måste vara sekundärt 
till omsorgsbehovet. Inom missbruksvården är det krav på nykterhet och 
behandling som inte lämnar samma utrymme för individens självbestäm-
mande. Hemtjänsten har som uppdrag att ge omsorg till de brukare som 
biståndshandläggarna beslutar ska ha olika insatser oavsett problematik. 
Hemtjänstpersonalen beskriver sitt arbete som att ge god omsorg utifrån 
individens förutsättningar och utifrån självbestämmande och autonomi. 
Det är ett arbete som beskrivs som ensamt i den bemärkelsen att hem-
tjänsten har ett begränsat samarbete med till exempel socialpsykiatri eller 
missbruksenheter. Personalen är van att klara ut olika situationer själva. 

Hemtjänstpersonalen som har intervjuats för denna studie har kompe-
tens när det gäller omsorg och omsorgens villkor. De har grundläggande 
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omsorgsutbildning och vidareutbildning genom olika kurser relevanta 
för området. De har lång erfarenhet av att ha arbetat inom hemtjänsten 
med olika brukare och de har erfarenhet av att arbeta med äldre som har 
missbruksproblem. Däremot har de ingen specifik utbildning när det gäl-
ler äldre och missbruk därför att den typen av utbildning inte existerar i 
dagsläget.

Alkohol: Handla eller inte handla

Socialstyrelsens etiska råd skriver att de äldres självbestämmande ska gälla 
inom hemtjänsten och alkohol ska inhandlas på samma sätt som andra 
varor. Däremot ska hemtjänsten inte medverka till att upprätthålla ett 
missbruk. I den konkreta situationen kan det emellertid vara mer kompli-
cerat. Det framkommer i intervjuerna att hemtjänstpersonalen försöker 
skapa relationer till sina brukare för att brukarna på sikt kan få en bättre 
situation och även reducera sitt drickande. Det gäller oavsett om grup-
perna har policyn att köpa ut eller inte. 

Den specialiserade gruppen som arbetar med brukare som har psy-
kiska problem och/eller missbruksproblem har en tydligt uttalad policy 
att inte handla alkohol och den policyn omfattar alla. I den allmänna 
hemtjänstgruppen finns ingen tydligt uttalad linje utan bedömningar görs 
av omsorgspersonalen själva i det enskilda fallet. Det kan även leda till en 
osäkerhet om vad som gäller. Det kan innebära svårigheter i bedömningen 
av om hemtjänsten medverkar till att upprätthålla ett missbruk eller ej. 
Samma problematik framkommer i de få studier som finns inom området 
(Gunnarsson 1979, 2008a). Det här betyder att de äldre behandlas olika 
beroende på vilken utförare de har. Ytterligare svårigheter uppstår när 
en äldre person har ett dolt missbruk och/eller håller på att utveckla ett 
missbruk. Det kan finnas svårigheter att upptäcka detta och det finns heller 
inga strategier för hur hemtjänsten ska agera. 

Bedömning: självbestämmande eller underlåtenhet

I hemtjänsten måste personalen i självbestämmandets namn stå ut med 
att se andra människors elände och att människor gör val som är destruk-
tiva för dem själva. I frågan om alkohol och missbruk kan det vara en 
hårfin gräns mellan individens självbestämmande och underlåtenhet att 
ingripa. Eliasson (1995) beskriver detta dilemma som en evig konflikt mel-
lan ansvaret för den andra och respekten för hennes självbestämmande. 
Det är en konflikt som det inte finns någon principiell lösning på utan 
lösningen ser olika ut i olika situationer. Balansgången mellan övergrepp 
och underlåtenhet är enligt Eliasson som en dans på slak lina. Ansvaret 
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som omsorgspersonalen har och också känner för att brukarna ska leva 
ett så drägligt liv som möjligt kan ibland övergå till inskränkningar i den 
äldres självbestämmande och integritet. Respekten för de äldres självbe-
stämmande kan å andra sidan ibland leda till bristande engagemang och 
underlåtenhet att agera med hänvisning till att var och en är ansvarig för 
sitt eget liv. 

En svårighet är att det finns begränsade resurser för äldre med miss-
bruksproblem. Problematiken är dessutom olika beroende på om det är 
en person som har ett missbruk sedan länge där kanske en god omsorg är 
den mest relevanta insatsen. Rör det en person som har ett dolt missbruk 
och/eller håller på att utveckla ett missbruk krävs andra resurser. En god 
omsorg kan emellertid leda till att en person med alkoholproblem får en 
stabilare situation och därmed reducerar sitt alkoholintag. I sämsta fall 
kan hemtjänsten legitimera ett missbruk där kanske andra möjligheter till 
hjälp vore mer relevanta för att komma till rätta med orsaken till att en 
person utvecklar ett missbruk. 

Till sist

De som arbetar inom äldreomsorgen vet att problemet med missbruk 
bland äldre existerar. Vid 65 års ålder tenderar människor emellertid att 
bli osynliga i en rad avseenden. Sociala problem upphör att existera och 
ses inte som giltiga. Denna studie visar på samma typ av problem som 
kommit fram i tidigare forskning. Personalen inom äldreomsorgen har 
ingen utbildning kring missbruk hos äldre, därför att utbildning inte finns, 
inte därför att den inte efterfrågas. Det saknas en gemensam policy för hur 
personalen ska förhålla sig till inköp av alkohol men även till frågan om 
hur man ska förhålla sig till personer som har ett dolt missbruk eller håller 
på att utveckla ett missbruk. Självbestämmandeprincipen problematiseras 
inte utan blir till lag. Även om äldreforskningen visar på de stora skillnader 
som finns inom gruppen äldre så lever stereotypen av äldre som enbart 
skröpliga och vårdkrävande kvar. Frågan om äldre och alkoholmissbruk har 
inte definierats som ett problem och det finns därmed inte något större 
intresse kring detta område. Den tidigare forskningen pekar på behovet 
av ökade kunskaper inom detta område och insatser anpassade till äldres 
behov. Resurser behöver tillskapas för att möta behovet av hjälp till äldre 
med missbruksproblem. I hemtjänsten kvarstår emellertid hela tiden di-
lemmat mellan självbestämmande och underlåtenhet, en fråga som hela 
tiden måste diskuteras. Detta dilemma ställs på sin spets i arbetet med 
äldre personer med missbruksproblem.
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