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“I believe that drugs have destroyed many lives, but wrong government policies have 

destroyed many more.” – Kofi Annan 

  



ABSTRACT 

Bachelor thesis in Political Science by Philip Nilsson, st-19. Supervisor: Magnus Lindh. 

”Wind of change. An analysis of the Swedish drug policy.” 

 

In Sweden, the restrictive drug policy has dominated for almost half a century. Despite the 

restrictive line, more and more harm-reduction efforts have been implemented in the last ten 

years. In order to look at how the drug policy discourse change was embodied in Sweden, 

government bill 2005/06: 30 and written communication 2015/16: 86 are analyzed. The policy 

documents contain procedures, laws and rules for how Sweden should become a drug-free 

society. 

 

The research question for the thesis is: How is the change of the drug disorder depicted? The 

method used is Carol Lee Bacchis "What's the problem represented?" The thesis's theoretical 

framework consists of Euchner et al. research report where the researchers have identified 

four types of frameworks regarding drug consumption in society. 

 

The result shows that it is mainly in the health and social-oriented field and in the moral field, 

the discourse change is most clearly manifested. In a more contemporary context, the drug 

user is treated more like an individual with a medical condition and in need of care. 

Something that they had little tendencies in the government bill, but not as clear as in the 

written communication. 

 

My conclusion is that the change in discourse is influenced by the high number of drug-

related deaths in Sweden and pressure from the outside world, where more and more countries 

are following the harm-reduction drug policy. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 INLEDNING 

Få politiska områden väcker så starka känslor som narkotikapolitiken. Under en lång tid har det 

uppstått stora strider om hur narkotikaproblemen ska lösas i samhället, så än idag. War on 

Drugs, Opiumkrigen, Pablo Escobar är några av de stora synonymerna till narkotika som dyker 

upp när det görs en Google-sökning på narkotika. Vad alla tre har gemensamt är att staten har 

ställt sig emot narkotikan och försöker bekämpa den med alla typer av medel. Några försök har 

visat sig vara mindre framgångsrika än andra.    

 

I Sverige har den narkotikapolitiska diskursen varit relativt entydig under flera decennier. Det 

har förts en restriktiv narkotikapolitik med den tydliga målsättningen att Sverige ska vara ett 

narkotikafritt samhälle och där det ska råda nolltolerans mot all form av narkotika. Den 

moderna svenska narkotikapolitikens ”födelse” uppkom på mitten av 60-talet. Då kunde det 

tydligt uppdagas hur uppfattningen om narkotikan som ett individuellt problem alltmer 

tenderade till att bli ett samhälleligt problem av rättslig och social natur.1 Fadern till den 

svenskan repressiva modell är Nils Bejerot. 1974 presenterade Bejerot en avhandling 

”Narkotikamissbruk och narkotikapolitik”. I avhandlingen lyfter Bejerot fram narkotikan som 

en smittsam sjukdom som kommer utifrån och riskerar förpesta hela det svenska samhället. 

Narkotika är inte svenskt, och svenskar håller inte på med sådant, samtidigt som den hotar den 

svenska kulturen och välfärdsstaten. 2 Bejerots avhandling fick stor spridning och starkt fäste i 

samhället, vilket hjälpte förespråkarna till ett narkotikafritt samhälle avsevärt mycket i 

opinionsbildandet. 

 

Samtidigt finns det narkotikapolitik som strider mot den restriktiva narkotikapolitiken som 

Sverige uppvisat i närmare ett halvt sekel. Skadereduktion (harm-reduction), avkriminalisering 

och legalisering av narkotika är narkotikapolitiska modeller som går att finna i olika delar av 

världen. Norge har följt Portugals narkotikamodell och avkriminaliserat eget bruk av narkotika 

med syftet att behandla och vårda narkotikabrukare istället för att kriminalisera dem. 

Avkriminalisering av eget bruk och skadereducerande insatser är två typer av narkotikapolitik 

som oftast går gängse med varandra. Med en avkriminalisering önskar staten, att med hjälp av 

reducerade straff, få människor att söka vård för sitt missbruk. Den skademinimerade modellen 

används i stora delar av Europa samt i Kanada och Australien. Kanada, Uruguay samt närmare 

                                                 
1Olsson, B. (red), Dogmer som dödar, s. 27. 
2Linton, M., Knark – en svensk historia, s. 36. 
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hälften av USA:s delstater har legaliserat cannabis, med syftet att förstatliga försäljningen av 

cannabis, skydda människors hälsa och säkerhet samt slå undan benen för den illegala 

cannabismarknaden. 3 Narkotikans legala status i olika länder påverkar även värderingar och 

normer kring narkotikan i Sverige. Narkotikans legala status gör det också enklare att skaffa 

vetenskaplig kunskap om narkotikan vilket i sin tur kan hjälpa en del brukare att få en bättre 

vård. 

 

Samhällens normer, attityder och värderingar till narkotikan och dess problematik skiljer sig 

runt om i världen. Sverige som har en av den hårdaste narkotikalagstiftningen i Europa, 

samtidigt som många andra länder i Europa har valt en annan väg när det kommer till hur de 

tacklar narkotikaproblemen. 

 

I Sverige har det under närmare ett halvt sekel varit en relativt entydig syn på 

narkotikaproblemet: ett narkotikafritt samhälle. Även om målet har varit detsamma har synen 

på hur samhället ska nå målet ändrats påtagligt under de senaste åren. Vänsterpartiet är för en 

avkriminalisering av eget bruk, samtidigt som allt fler riksdagspartier har mjukat upp i sin 

narkotikapolitik och fler i det offentliga rummet talar om skademinimerande insatser.4 Nyligen 

genomfördes en lagändring med syftet att förbättra tillgången till sprutbyte för personer med 

injektionsmissbruk. Socialstyrelsen vill öka tillgång till överdosmotgiftet naloxon och SKL vill 

att narkotikalagstiftningen som gör det olagligt att använda narkotika ska utvärderas. 5 

 

Med detta i åtanke är det intressant att titta närmare på den förändring som skett inom den 

svenska narkotikapolitiken mellan 2006 och 2016. Politiken fasthåller att målet ska vara ett 

samhälle fritt från narkotika, men politiken har förändrats. 

 

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att studera den svenska narkotikapolitikens diskursförändring mellan år 

2006 och år 2016. Diskursförändringen studeras genom problemrepresentationer som är 

utformade efter Carol Lee Bacchis What’s the problem represented be. Jag har således inte för 

avsikt att studera den svenska narkotikapolitiken i sin helhet. Jag använder mig av två 

policydokument, 2005/06:30 och 2015/16:86, från Regeringen där ambitionen är att kunna 

                                                 
3Wicklén, J., SVT Nyheter. Nu legaliserar Kanada cannabis 
4Kudo, P., Svenska Dagbladet. Majoritet av partierna har mjukat upp sin drogpolitik 
5Wicklén, J., SVT Nyheter. SKL: Utred om det ska vara lagligt att använda narkotika. 
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besvara mitt syfte på ett användbart sätt. Vardera policydokument studeras var för sig där 

ambitionen är att titta på hur narkotikaproblemet representeras. Till syftet har en övergripande 

frågeställning formulerats och för att betrakta diskursförändringens problemrepresentationer 

konstruerat fyra (4) frågeställningen utefter Bacchis WPR-metod.  

 

Vad som främst symboliserar början av den narkotikapolitiska diskursförändringen är den lag 

om sprututbytesverksamhet som trädde i kraft 2006. Svensk narkotikapolitik har länge präglats 

av en restriktiv linjen och denna implementering är en ändrad diskurs från den restriktiva 

hållningen. För att undersöka diskursförändringen utvärderas regeringens proposition 

2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner och regeringens skrivelse 

2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken. Dessa två 

policydokument jämförs sedan med varandra. För att analysera den narkotikapolitiska 

diskursförändringen används Euchner et al. fyra grundläggande förståelseramar om 

narkotikapolicy som teori. 

 

- Moraliska ramen. 

- Hälso- och socialinriktade ramen. 

- Säkerhetsramen. 

- Ekonomiska och skattemässiga ramen. 

 

Som analysmetod används Carol Lee Bacchis “What's the problem represented to be?”. Valet 

av metod grundar sig i att jag med hjälp av metoden fångar upp de underliggande 

problemrepresentationerna som finns i policydokumenten. Metoden bidrar till att analysera 

förändringens karaktär. I metoden är fyra problemrepresentationer utformade som finns latent 

med i analysen. Dessa fyra frågor är problemrepresentationer som bidrar till att ge sken på 

diskursförändringen. Frågorna återges nedanför efter den övergripande frågeställningen. 

Frågorna återges även i metodkapitlet för att påminna läsaren. 

 

Den övergripande frågeställningen som undersöks i studien lyder: 

 

- Hur presenteras den svenska narkotikapolitikens diskursförändring i de angivna 

policydokumenten?   
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Fyra frågeställningar utformade efter Bacchis WPR-metod, dessa återges även i 

metodkapitlet: 

- Hur representeras det specifika narkotikaproblemet i regeringens policydokument? 

- På vilket sätt representeras de underminerade narkotikaproblemen och hur presenteras 

lösningarna i policydokumenten? 

- Hur presenteras de lösningar staten ska ta till för att ta hand om narkotikaproblemet? 

Hur presenteras de hjälpinsatser narkotikamissbrukaren kan ta del av?  

- Vilka effekter orsakar narkotikaproblemets representation samhället? 

 

1.3 OMVÄRLDEN 

En stor del droger som brukades förr i tiden klassas idag som illegala och är kriminaliserade att 

använda. Även om nationer har valt att kriminalisera eget bruk av narkotika så har inte det 

stoppat människan från att jaga det. Detta har skapat en enorm illegal drogmarknad som 

påverkar hela världen. 

 

Hur ett land tar sig an narkotikaproblematiken varierar stort. Vissa nationer, så som Malaysia, 

Filippinerna och Kina, kan narkotikaanvändning leda till dödsstraff. Portugal och Norge har 

valt en annan väg och avkriminaliserat allt eget bruk av narkotika, medan Uruguay blev det 

första landet i världen att legalisera eget bruk av marijuana i slutet av 2013.6  

 

År 1961 deklareras FN:s allmänna narkotikakonvention. Konventionen syftar till att främja 

mänsklighetens hälsa och välfärd, samtidigt som narkotikan lyfts fram som nödvändig vid 

medicinsk och vetenskaplig användning och bör således vara tillgänglig vid bestämda 

sammanhang. Narkotikan skildras även som en allvarlig fara för individen och för med sig 

sociala och ekonomiska risker för samhället och det är samhällets plikt att förebygga och 

bekämpa narkotikan, eller det onda som konventionen benämner narkotika. För att komma åt 

narkotikans missbruk krävs effektiva åtgärder som en samordnad och världsomfattande aktion 

står bakom.7 Konventionen lägger grund för den narkotikapolitik som anammas av nationer 

runt om i världen. 

 

                                                 
6Drugpolicy. Drug Laws and Drug Enforcement Around the Worl, u.å. DPA. 

7FN:s Narkotikakonvention 1961 
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Den 17:e juni 1971 förklarade USA:s dåvarande president Richard Nixon ”War on Drugs”. 

Nixon tillkännagav en ny offensiv mot narkotikan och förklarade narkotikan som samhällets 

fiende nummer ett. Med detta lanserade USA början på det moderna drogkriget. Sedan 1971 

har USA spenderat miljarder dollar i sina försöka att bekämpa narkotikaanvändning och 

narkotikamissbruk.8 1982 myntade Nancy Reagan den kända frasen ”Just say no”. Frasen blev 

vida känd och skulle hjälpa amerikanska medborgare att avstå från droger.  I princip varje 

presidentadministration, oavsett partitillhörighet, har fortsatt kriget mot droger. USA:s ”War on 

Drugs” har haft en enorm inverkan på narkotikapolitiken runt om i världen. 

   

Som tidigare nämnt har inte alla länder gått hårt med juridiska konsekvenser för 

narkotikaanvändning. Portugal, Nederländerna och Tjeckien har en officiell politik där 

avkriminalisering av eget bruk av narkotika är ett faktum. Utvärderingen för 

avkriminaliseringen i Portugal poängterades genom att innehav och konsumtion av illegala 

droger inte nödvändigtvis leder till fler drogrelaterade skador, samtidigt så är man medvetna 

om att det inte heller tar bort alla de drogrelaterade problemen som finns i samhället.9 Länderna 

är tydliga med att de inte uppmuntrar narkotikaanvändning bland samhällets invånare. Dock 

lyfter länderna fram att det är närmast en utopi med ett samhälle fritt från narkotika och då bör 

samhället hjälpa de individer som har narkotikaproblem genom att erbjuda hjälp och inte ge 

dessa individer juridiska påföljder.  

 

Några av världens hårdaste narkotikalagstiftningar återfinns i asiatiska länder. Rodrigo Duterte 

tillträdde som Filipinernas president 2016. Dueterte vann valet gjorde han det med flertalet 

kontroversiella löften där han bland annat uppmanade polisen och civila att mörda misstänkta 

langare och missbrukare, skjuta först fråga sen. Sedan sommaren 2016 beräknas närmare 5000 

ha mördats i Duetertes krig mot narkotikan.10 I Kina, som är det land i världen som avrättar 

flest människor, är många av avrättningarna kopplade till narkotikasmuggling.11 Kinas regering 

önskar social ordning i samhället vilket är vanskligt med den utbreda narkotikaanvändningen 

bland kineserna. Flertalet länder i Asien har någon form av narkotikarelaterade dödsstraff. 

Länder som Thailand, Malaysia, Iran, Indonesien, Sri Lanka, Myanmar, Saudiarabien med flera 

har narkotikarelaterade dödsstraff.12 

                                                 
8FN:s Narkotikakonvention 1961 
9Goldberg, T., Vad händer om vi legaliserar narkotika? s.62. 
10Ellis-Petersen, Duterte's Philippines drug war death toll rises above 5,000, The Guardian, 2018-12-19. 
11T.W., Which countries have the death penalty for drug smuggling?, The Economist, 2015-04-29.   
12Girelli, G., The Death Penalty for drug offences: Global Overview 2018. HRI, s. 24. 



6 

 

 

Den narkotikapolitiska situationen ter sig annorlunda mellan de skandinaviska länderna. Det 

går att hitta skademinimerade insatser i alla de skandinaviska länderna, men länderna skiljer sig 

åt när det kommer till hur mycket av narkotikapolitiken som influeras av dessa insatser. 

Både Danmark, Norge och Sverige introducerade sprututbytesprogram redan i slutet av 80-

talet, men sedan införandet har alla tre länder anammat sprututbytesprogrammen annorlunda. I 

Danmark finns det inga uppgifter på hur många sprututbytesprogram det finns. Däremot finns 

det tillgängliga kostnadsfria kanyler och sprutor på drop-in center, apotek och 

utdelningsautomater. Det erbjuds också härbärgen eller tillfälliga boenden för människor som 

injicerar narkotika.13 Norge har likt Danmark ett väletablerat sprututbytesprogram där kanyler 

och sprutor delas ut till de som anser sig behöva. I Norge finns det även tillgång till motgiftet 

naloxon som är ett effektivt motmedel mot dödliga överdoser av opiater.14 Sverige införde ett 

sprututbytesprogram 1986, men det dröjde till 2006 innan det kom en lag som gjorde det möjligt 

med sprututbyte i hela landet. År 2016 fanns det nio platser i Sverige där sprututbyte är möjligt. 

Trots att det är ungefär lika många personer som injicerar narkotika i Sverige som i Norge 

delades det ut tio gånger fler sprutor och nålar i Norge än i Sverige.15 

 

Den 2 juni 2011, femtio år efter FN:s narkotikakonvention och fyrtio år efter att president Nixon 

förklarade ”war on drugs”, släppte Global Commission on Drug Policy (GCDP) en rapport som 

påvisade de konsekvenser och misslyckanden som kriget mot narkotikan har föranlett. I 

publikationen lyfter GCDP fram att med tanke på de enormt stora statliga utgifterna som lagts 

på ”War on Drugs” har inte konsumtion eller utbudet av narkotikan minskat.16 

Kriminaliseringen och de repressiva åtgärderna mot narkotikan har istället resulterat i en rad 

avrättningar, frihetsberövanden, tortyr och diskriminering. 

 

År 2016 beslutade FN:s medlemsstater om en ny narkotikadeklaration. Deklarationen innebär 

att medlemsstaterna fortsättningsvis förbinder sig att fortsätta arbeta för att minska tillgången 

och efterfrågan på narkotika, men är också en omsvängning från de senaste 50 årens 

narkotikadeklarationer. Medlemsstaternas narkotikapolitik ska präglas mer av vård och 

förebyggande arbete, samtidigt som det ska ges större utrymme åt mänskliga rättigheter. Detta 

                                                 
13 Eklund, N. (red), Dogmer som dödar, s. 128. 
14 Ibid s. 131.  
15 Ibid s. 129. 
16Global Commission on Drug Policy. Report: War on Drugs. 2011 s.2 
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är ett avstamp från de tidigare narkotikadeklarationerna där fokus har varit på förbud och 

kontroll av narkotika.    

 

1.4 AVGRÄNSNING 

Arbetet avgränsas till att omfatta två policydokument vid två tidpunkter, 2006 och 2016. Detta 

innebär en jämförelse mellan olika regeringar där Socialdemokraterna har varit i 

regeringsställning bägge gångerna, men med två olika statsministrar. År 2006 var Göran 

Persson statsminister och 2016 var Stefan Löfven statsminister. Regeringen skapar underlag för 

beslut som implementeras i samhället.  Anledningen till dessa två olika tidsepoker är av 

relevanta skäl. Trots att tidsperioden mellan dessa policydokument är kort, och pekar det på 

spännande distinktioner inom den svenska narkotikapolitiken. 

 

Valet av Regeringens proposition 2005/06:30 motiveras genom att denna proposition innefattar 

en restriktiv narkotikapolitik där det går att finna moraliska inslag i narkotikapolitiken. Denna 

proposition innefattar även en omfattande nationell handlingsplan mot narkotika. De moraliska 

inslagen går att hitta i tidigare liknande policydokument från regeringen där bland annat 

missbrukaren konstrueras på ett nedsättande vis.17 Ett exempel i proposition 2005/06:30, som 

skiljer sig från tidigare narkotikapolitiska policydokument, är det sprututbytesprogram som 

lyfts upp i propositionen. Detta kan ses som en avvikelse från den tidigare restriktiva politiken, 

där ett större fokus lades på missbrukarens avvikande beteende och dennes hälsoproblem. 

Motiveringen till Regeringens skrivelse 2015/16:86 är det är det senaste policydokument från 

regeringen som innefattar narkotikapolitiken i sin helhet. Detta policydokument ger ett underlag 

åt författaren att undersöka om narkotikapolitiken ändrats ur en mer nutida kontext. 

 

1.5 MATERIAL 

De policydokument som uppsatsen avses analysera är dokument hämtade från regeringens 

hemsida. Policydokumenten är två till antalet och är en proposition och en skrivelse. Båda 

dokumenten behandlar narkotikapolitiken och har som syfte att verka under en längre tid i 

samhället.  

 

Det policydokument som analysen först behandlar är propositionen 2005/06:30 ”Nationella 

alkohol- och narkotikahandlingsplaner”. Dokumentet läses i sin helhet och begränsas sen till 

att bara avse de delar som behandlar narkotikapolitiken. Propositionen arbetades fram under 

                                                 
17Prop. 1984/85:19: Om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik 
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Socialdemokraternas regering 2006 med hjälp av MP (miljöpartiet) och V (vänsterpartiet). 

Policydokumentet arbetades fram med syftet att lyfta fram de narkotikapolitiska problem som 

finns i samhället och hur problemen kan bearbetas och lösas. Dokumentet avser perioden 2006 

– 2010.18  

 

Även om propositionen är relativt sent behandlad, år 2006, har det hänt mycket inom de 

narkotikapolitiska fälten i det svenska samhället och runt om i världen. Därför är det av intresse 

att titta på ett av de senast framtagna policydokumenten som berör det narkotikapolitiska fältet.  

Skrivelsen 2015/16:86 ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken” är för perioden 2016–2020 och togs fram med syftet att öka aktiviteten och 

engagemanget inom området och för att påverka de hälsoklyftor som finns i samhället.19 

Skrivelsen bygger vidare på proposition 2010/11:47 ”En samlad strategi för alkohol-, 

narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken”. 

 

1.6 DISPOSITION 

Efter det inledande första kapitlet där uppsatsen introduceras följer en genomgång av den 

svenska narkotikapolitiken. Kapitlet avser att ge läsaren en djupare förståelse över den svenska 

narkotikapolitiken ur ett historiskt perspektiv och även hur politiken ter sig i samtiden. Kapitel 

2 avslutas med en genomgång av en diskussion som råder bland forskare i Sverige idag med 

syftet att ge läsaren en bredare förståelse för de beslut och riktningar som finns i 

policydokumenten. Kapitel 3 behandlar de teoriramar som uppsatsen vilar på. Kapitlet 

innehåller Eva-Maria Euchner m.fl. forskning om de fyra grundläggande ramar som behandlar 

narkotika- och spelpolicy samt Vivien A. Schmidts definition av diskursförändring inom 

politiken. Kapitel 4 fokuserar på den metod som arbetet använder sig av. I kapitlet förklaras 

Carol Bacchi’s ”What’s the problem” analys. Kapitel 5 behandlar analysen av de bägge 

policydokumenten där de presenteras i kronologisk ordning. Proposition 2005/06:30 analyseras 

först, och där efter Skrivelsen 2015/16:86. Avsnittet avslutas med en jämförelse mellan de 

bägge policydokumenten för att titta på de skillnader och likheter som råder mellan dessa. I 

kapitel 6 lyfts en slutdiskussion med egna tankar och reflektioner. Även eventuell framtida 

forskning tas upp i detta avsnittet.   

                                                 
18Proposition 2006/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner.  
19Skrivelse 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings och tobakspolitiken. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med att återge tidigare forskning är att placera uppsatsen i en vidare forskningskontext. 

Samtidigt ska kapitlet ge läsaren en bättre förståelse för den svenska narkotikapolitiken och hur 

utvecklingen kring den svenska narkotikapolitiken har sett ut historiskt och hur 

narkotikapolitiken uttrycks idag. Dessutom är tanken att lyfta fram den klassiska 

narkotikapolitiska hållningen som finns, samtidigt som nya politiska hållningar och idéer lyfts 

fram ur en mer aktuell kontext.  

 

2.1 ETT HALVT SEKEL MED DEN SVENSKA NARKOTIKAPOLITIKEN 

En gång i tiden existerade inte knarkare. Det som idag klassas som en olaglig substans var för 

50, 100 eller 150 år sen något människor använde sig av i vardagen. Att olika substanser blir 

klassade som illegal narkotika är inget konstigt i sig, men enligt Börje Olsson så hänger 

problemdefinitionen samman med vilka grupper som brukar narkotikan. Han menar på att ända 

fram till mitten av 60-talet var läkarkåren starkt kritisk mot att kriminalisera bruket av narkotika 

med motivationen ”att det är fel att kriminalisera en sjukdom”.20   

 

Tidigare forskning ger en ganska otvetydig bild av narkotikaproblematiken i Sverige.  I början 

av 60-talet var synen på narkotika relativt liberal.  I takt med de negativa aspekter narkotikan 

förde med sig, så som missbruk och social utslagning, lades grunden för en mer restriktiv politik 

som har förts av svenska regeringar sedan dess. Det var först i slutet av 60-talet som politiker 

lyfte upp narkotika på agendan på allvar för första gången. Tidigare sågs narkotikan främst som 

ett ungdomsproblem där ungdomarna skulle växa ifrån narkotikaanvändandet.21 När 

Narkomanvårdskommittén tillsattes 1965 lyftes narkotikafrågan fram i den offentliga 

diskussionen och blev därmed en uppgift att lösa för politiker och institutioner. 

Narkomanvårdskommittén arbetade med att utreda narkotikafrågan, vilket bidrog till att brukets 

omfattning och orsaker till problemet fick en stor roll i samhället, något det inte hade fått 

tidigare. Uppfattningen om narkotikan som ett samhällsproblem grundade sig i vem som 

brukade narkotikan. När det uppdagades att kriminella brukade amfetamin i sina subkulturella 

livsstilar utvecklades det tämligen snabbt ett ovanligt starkt moraliskt fördömande mot all 

narkotika i samhället.22 I andra västerländska länder var heroin den dominerande tunga 

narkotikan och det tunga missbruket kopplades till psykiatrisk problematik och inte till 

kriminella grupper som i Sverige. Därför fick läkarna, i flertalet västerländska länder, en 

                                                 
20Olsson, B. (red), Narkotika - Om problem och politik, s. 240. 
21Ibid, s. 31. 
22Ibid, s. 241. 
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framträdande roll när det kom till narkotikapolitiska åtgärdsplaner. Vilket kan vara en 

förklaring till att andra västerländska länder anammar en mer skademinimerande politik och 

inte har en lika moralisk syn som Sverige har på narkotikapolitiken.23 

 

Debatten om narkotika intensifierades och var stundtals väldigt hetsiga under 70- och 80-talet. 

Narkotikapolitiken blev genast mer intensiv och moralisk där narkotikan inte längre var ett 

problem bland ungdomarna; narkotika var ett hot mot hela samhället.24 Samhället ville med 

tydliga signaler visa att Sverige inte tolererar narkotika. Det skulle skickas ut tydliga signaler 

från ett samhälle där samtliga skulle ta avstånd från all form av droger. År 1978 fastställde 

regeringen ett mål som innebar att eliminera all narkotika innanför Sveriges gränser. Narkotikan 

lyftes fram som något osvenskt och att den aldrig skulle bli en del av den svenska kulturen, 

vilket fick stort genomslag hemma i folkhemmen. Runt 1980 drevs en kampanj av 

Riksförbundet Narkotikafritt Sverige (RNS) och forskaren Nils Bejerot där de ville ändra på 

polisens sätt att arbeta vid sin narkotikabekämpning. RNS och Bejerot menade om tillgången 

på narkotika ska minskas i samhället är det inte de stora ”narkotikahajarna” och den 

organiserade narkotikabrottsligheten som ska jagas. Greps en ”haj” och lagfördes skulle ”hajen” 

ändock ersättas med en ny. Istället skulle fokus riktas mot den enskilde brukaren då ”den enda 

oersättliga länken i langarkedjan är den enskilde missbrukaren”.25 Detta fick gehör och redan 

samma år omdirigerades de polisiära insatserna där fokus nu riktades mot att lagföra 

missbrukare på gatunivå. Avsikten var att störa missbrukaren i så pass stor grad att de till sist 

inte orkade missbruka narkotika mer och insåg att ett drogfritt liv är ett bättre alternativ. 

Narkotikabrukare målades upp som det största hotet mot vad som då ansågs vara ett ordentligt 

och normalt samhällsliv. Politiker slog även fast tre grundvalar; ”bruk är missbruk”, ”kampen 

mot drogen måste syfta till att eliminera missbruket” och ”narkotika kan aldrig accepteras 

som en del av vår kultur”.26 Ett enat svenskt folk skulle bekämpa den ondska som kom utifrån 

och 1984 fastslog Ingvar Carlsson ”att det enda godtagbara målet var ett narkotikafritt 

samhälle”.27 

 

År 1988 kriminaliserades narkotika för eget bruk. Lagen innebar att brukare kan åka på rättsliga 

påföljder om narkotika upptäckts i kroppen, en lag som aldrig tidigare hade funnits i det svenska 

                                                 
23Olsson, B. (red), Narkotika - Om problem och politik, s. 241. 
24Eklund, N. (red), Dogmer som dödar, s. 35. 
25Olsson, B. (red), Narkotika – Om problem och politik, s. 244. 
26Linton, M., Knark – En svensk historia, s. 47. 
27Prop. 1984/85:19, Om en samlad och intensifierad narkotikapolitik, s. 19. 
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samhället. Till en början innehöll lagen en paragraf om ”ansvarsfrihet för sjukvårdspersonalen”. 

Denna paragraf togs bort 1993 då fängelse infördes i straffskalan om en brukare ertappas med 

narkotika i kroppen.28 1990-talet kännetecknas av hårdare tag på narkotikaområdet. 

Straffsatserna skärptes kontinuerligt och fokus på att beslagta narkotika och de som brukade 

narkotika ökade hos polisen. Politikerna menade på att den ”ultimata narkotikapolitiken” har 

kommit på plats, då få ungdomar provade narkotika och andelen tunga narkotikamissbrukare 

ansågs liten. Senare har det framkommit att andelen tunga narkotikamissbrukare var högre än 

vad man trodde samtidigt som effekterna av den narkotikapolitiska modellen inte stod på något 

erkänt forskningsunderlag utan var mer moralisk driven.29 Stora delar av den narkotikapolitik 

som arbetades fram under 80- och 90-talet återfinns än idag. 

 

År 2006 stiftades lagen om sprutbyte.30 Denna lagstiftning innebar att landstingen gavs 

möjlighet att starta sprututbytesprogram dit missbrukare kunde gå och byta använda kanyler 

mot nya. Politikerna hoppades att med hjälp av programmet skulle spridningen av HIV och 

hepatit C minska bland de missbrukare som injicerar narkotika. 

 

På Almedalsveckan år 2011 lanserades en uppmärksammad kampanj – ”Statligt knark är också 

knark”.31 Lobbykampanjens riktade sitt missnöje mot utbyggnaden av LARO32 där heroinister 

erbjuds en vetenskapsbaserad behandlingsform som tydligt minskar sjuklighet och dödlighet 

hos heroinisterna. Denna typ av konflikt går i symbios med den narkotikapolitik som 

genomsyrat den svenska politiken under ett halvt sekel; ideologiska värderingar mot 

vetenskapsbaserad forskning.   

 

2.2 SPRICKOR I DEN RESTRIKTIVA MUREN 

Vad tidigare segmentet visar är att den svenska narkotikapolitiken har varit relativt stringent 

under en längre period. Narkotikapolitiken är ett av få moment inom politiken där alla 

riksdagspartier varit eniga; den restriktiva narkotikapolitiken är den narkotikapolitik som 

lämpar sig bäst för det svenska samhället. På senare tid har allt fler forskare, läkare och politiker 

opponerat sig mot den restriktiva linjen. Idag är den restriktiva linjen inte lika självklar och 

konflikter har börjat hopa sig på det narkotikapolitiska området. Sverige befinner sig idag i en 

                                                 
28Linton, M., Knark – En svensk historia, s. 25. 
29Olsson, B. (red), Narkotika – Om problem och politik, s. 247. 
30Prop. 2005/06:30, Nationella alkohol- och handlingsplaner, s. 30. 
31Linton, M., Knark – En svensk historia, s. 131. 
32Läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende 
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situation där målet om ett narkotikafritt samhälle inte finns inom räckhåll. 

Narkotikaproblematiken är värre än någonsin och den narkotikarelaterade dödligheten är bland 

de högsta i Europa.   

 

Börje Olsson är professor inom alkohol- och narkotikapolitik vid SoRAD33. Han menar på att 

den traditionella narkotikapolitiken har misslyckats på flera väsentliga punkter. Hur kan det 

komma sig att det tunga missbruket ökar, den narkotikarelaterade dödligheten är högre än 

någonsin och en politik där humanismen mot missbrukarna är bristfällig?34 Olsson är tydlig 

med att poängtera att det inte finns några enkla lösningar på problemet, men faktum är att 

missbruket beror på en rad faktorer som ligger utanför den snäva narkotikapolitiken.35 Härifrån 

bör utvecklingen vara att ta tillvara på de fasta problem som finns inom den traditionella 

politiken. Några exempel som lyfts upp är den stigmatiseringen missbrukaren utsätts för och 

avsaknaden av skadereducerande insatser så som sprututbyte och kriminaliseringen av själva 

bruket. Olsson menar att narkotikapolitiken måste anamma fler socialpolitiska dimensioner där 

bland annat missbrukarens egna önskemål och behov ska vara centrala i den hjälp som erbjuds. 

Detta går i symbios med den skadereducerande narkotikapolitiken, något som Olsson tycks 

förespråka.   

 

Ted Goldberg är en forskare som har sitt huvudsakliga forskningsområde inom svensk 

narkotikapolitik. Goldberg förespråkar en experimentering av narkotikapolitiken i Sverige då 

detta är det enda sättet att ta reda på vilken politik som lämpar sig bäst i Sverige.36 

Avkriminalisering för eget bruk och legalisering med restriktioner har fungerat bra i de länder 

som har implementerat det inom det narkotikapolitiska fältet.  Goldberg hänvisar till forskning 

och pekar på att det inte går att förutspå att en legalisering av narkotikabruk per automatik ökar 

användandet och narkotikarelaterade skador. I dessa länder har de skadereducerande insatserna 

fått stort genomslag och fått flera missbrukare att ta del av de vårdinsatser som finns etablerade. 

Avslutningsvis lyfter Goldberg fram att tiden är mogen för en rejäl omprövning av 

narkotikapolitiken och hela vårt tänkande angående narkotika.37 Goldberg är enig med Olsson 

och menar också på att den narkotikapolitik som råder i dag är ohållbar och räknar upp samma 

negativa faktorer. 

                                                 
33Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet 
34Olsson, B. (red), Narkotika - Om problem och politik, s. 250. 
35Ibid, s. 252. 
36Goldberg, T., Vad händer om vi legaliserar narkotika?, s. 63. 
37Ibid, s. 63. 
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Johan Kakko är narkomanvårdsforskare och psykiatriker. Kakko förespråkar en 

underhållsbehandling med ”låga trösklar”, där innehållet bibehåller en högkvalificerad 

behandling. Lågtröskelbehandling innebär att patienter med blandmissbruk kan tas in i 

behandling eller att den beroende inte alltid behöver uppvisa ett negativt urinprov. Denna typ 

av behandling går in under skadereducerande insatser, eller harm-reduction som det benämns 

internationellt. Kakko lyfter fram flera forskningsrapporter som han själv har varit en del av 

och påvisar positiva resultat i behandlingen av missbrukare.38 Trots positiva resultat, som även 

tillämpats internationellt, vittnar Kakko om ett starkt politiskt motstånd om att börja använda 

sig av evidensbaserad forskning.39 De ideologiska och moraliska strömmarna är starka och det 

finns ett tankesätt som grundar sig i 80-talets moraliska narkotikapolitik. Det är först när den 

moraliska och ideologiska aspekten inom narkotikapolitiken försvinner som Sverige kan 

utvärdera en narkotikapolitik värdig missbrukarna och det svenska samhället.   

 

Den repressiva hållningen bidrar till att narkotikamissbrukarens möjlighet att ta sig ur 

missbruket minskar avsevärt. Den generella uppfattningen bland dessa tre forskare är att 

samtliga anser att den nuvarande narkotikapolitiken bör luckras upp och ändras. Samtidigt är 

alla eniga om att de narkotikarelaterade problemen inte kommer försvinna. 

  

 

  

                                                 
38Eklund, N. (red), Dogmer som dödar, s. 70. 
39Ibid, S.74. 
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3. TEORIRAM 

3.1 FYRA OLIKA PROBLEMFÖRSTÅELSER INOM NARKOTIKAPOLICY, 

EUCHNER ET AL. 

Euchner et al. identifierar fyra typer av ramar i forskningsrapporten rörande drug consumption 

and gambling in Germany and Netherlands. Analysen innefattar, som rapporten uttrycker det, 

en moralisk ram och tre omoraliska ramar. Den moraliska ramen, den hälso- och socialinriktade 

ramen, säkerhetsramen och den ekonomiska & skattemässiga ramen. 40 Till skillnad från den 

moraliska ramen kännetecknas de omoraliska ramarna av negativ hälsa och sociala 

konsekvenser såväl som de effekter narkotika och spel har på den allmänna säkerheten och på 

den nationella ekonomin. Ramarna redovisas i sin korthet nedanför och går att utforska i bilaga 

1 som återfinns på sista sidan i uppsatsen. 

 

Den moraliska ramen lyfter fram samhällets normer och principer och att narkotikaanvändning 

går emot dessa. Narkotikaanvändning förknippas med odugligt beteende samtidigt som det är 

ett hot mot samhället. Dessutom argumenteras det för att beteendet äventyrar individen på ett 

grundläggande och existentiellt sätt eftersom det begränsar en persons personlighet och 

värdighet. Det centrala målet med den värdebaserade moraliska ramen är att skydda individen 

från sina egna gärningar. 41 Hur samhället betraktar missbrukaren och vilka förutsättningar som 

en missbrukare går miste om i samhället är två exempel som kan betraktas inom den moraliska 

ramen. 

 

Den hälso- och socialinriktade ramen kanaliserar individens och samhällets risker med 

narkotikaanvändning. Narkotikaanvändning föranleder sämre hälsa och oroväckande sociala 

konsekvenser, samtidigt som risken för ett missbruk är stor. Missbruk benämns som ett 

sjukdomstillstånd och brukare som patienter. Centrala aspekter med ramen är det förebyggande 

och behandling mot missbruk och narkotikaanvändning.42 Skadereducerande insatser är ett 

exempel på en insats som går inom ramen. Även det preventiva arbetet med att förhindra 

individer från att utveckla ett missbruk går inom ramen. 

 

Säkerhetsramen inriktar sig på hot från kriminell verksamhet, då framförallt den nationella och 

transnationella narkotikahandeln, penningtvätt samt spelbedrägeri. Dessa risker för narkotikan 

                                                 
40Euchner et al. From ’morality’ policy to ’normal’ policy: framing of drug consumption and gambling in 
Germany and the Netherlands and their regulatory consequences, 377. 
41Ibid, s. 377. 
42Ibid, s. 377. 
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med sig och är ett hot mot samhället. Ramen ska bidra till att garantera en allmän säkerhet i 

samhället. Det centrala målet med ramen är att skydda samhällets invånare från att komma i 

kontakt med narkotika.43 Detta görs bland annat genom att stärka upp tullens verksamhet och 

strikta polisiära insatser mot narkotikaförsäljning. Ramen innefattar bland annat åtgärder om 

hur invånare i samhället ska skyddas mot narkotikan. 

 

Den fjärde ramen i ordningen är den ekonomiska & skattemässiga. Ramen är till större delen 

inriktad på spelpolicys eftersom spelande genererar skatteintäkter till staten, då spelandet är en 

statlig och accepterad aktivitet. Teoretiskt sett är detta även relevant för viss narkotika i 

samhället, eftersom staten skulle kunna extrahera skatteintäkter genom att beskatta narkotika 

efter en legalisering.44 Denna ramen täcker in de kostnader som narkotikan kostar samhället. 

 

3.2 DISKURSFÖRÄNDRING 

Enligt Vivien A. Schmidts definition av diskursförändring finns det två olika nivåer som 

påverkar förändringen. Dessa två nivåer berör interaktion med världen utanför samhället och 

hur politiker agera själva i samhället.45 Schmidt lyfter sedan fram tre områden inom 

statsvetenskapen som består av idéer; dessa är politik, filosofi och allmänna program. Nivåerna 

behandlar lösningar på politiska problem, normer och värderingar i samhället och vilket 

tillvägagångssätt som ska appliceras för att nå målen.46 Varje nivå innehåller en normativ samt 

en kognitiv idé. Där den normativa idén är en värdering eller norm över hur det borde vara, och 

den kognitiva idén belyser vad som är och vad som ska göras.47 För att politiken ska få 

förankring i samhället behövs normativa och kognitiva idéer. Normativa idéer vävs in i 

samhällets normer som på så sätt övertygar invånarna om att denna politiska lösning är bäst för 

samhället. Den normativa idéen måste lyckas för att politikerna ska få samhället på sin sida. De 

kognitiva idéerna övertygar politikerna om att denna idéen är bäst för samhället.48 Mycket utgår 

från att vinna legitimitet hos allmänheten och politiker. En diskurs är oftast av en normativ 

karaktär där mycket handlar om att motivera tillräckligt många innan en diskursändring börjar 

ta form. 

                                                 
43Euchner et al. From ’morality’ policy to ’normal’ policy: framing of drug consumption and gambling in 
Germany and the Netherlands and their regulatory consequences, s. 377. 
44Ibid, s.  377. 
45 Schmidt, V. A. Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. s. 314. 
46 Ibid, s. 306. 
47 Ibid, s. 306. 
48 Ibid, s. 308. 
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4. METOD 

När policydokument ska analyseras är den kvalitativa metoden att föredra. Uppsatsen använder 

sig av Carol Bacchis ”What’s the problem represented to be?”- metod. Metoden lämpar sig när 

underliggande föreställningar i ett policydokument ska lyftas fram och förklaras. Med hjälp av 

metoden kan uppsatsens syfte uppfyllas och besvara problemrepresentationerna. Samtidigt som 

Bacchis metod utgår från problemlösningsansatser i policy och utifrån det skapar en bild av 

vilket problem en specifik policy representerar. Vilket metoden knyter an till i analysen när 

kopplingen till Euchner et al. fyra problemföreståelser.  Bacchi har hämtat mycket inspiration 

från Foucaults arbete om diskursbegreppet där Foucault, i korta drag, fokuserar på hur 

individers syn på vad som är falskt och sant påverkar diskursens form.  

 

4.1 ATT ANALYSERA POLICYDOKUMENT 

När policydokument analyseras ligger det allt som oftast i forskarens intresse att fånga upp de 

underförstådda och outsagda meningarna som policydokumentet innehåller. Genom 

policyanalyser lyftes de problemrepresentationer dokumentet besitter fram, ökar förståelsen 

kring varför dessa problemrepresentationer finns samt vilket utfall problemrepresentationer kan 

resultera i. För att utforska implicita budskap i policydokument använder forskaren sig utav 

Carol Lee Bacchis What’s the problem represented to be? (WPR) WPR-metoden härstammar 

från Foucalts teorier om governmentality och makt, dock lämpar sig metoden bäst som 

textanalys för policydokument så som propositioner och lagförslag. Bacchis policyanalytiska 

approach hjälper mig i arbetet att lyfta fram implicita budskap i propositionen och skrivelsen. 

Bacchis policyanalys skiljer sig från andra policyanalyser då dessa kan vara mer deskriptiva i 

sin framtoning.49  

 

Bacchis policyanalytiska approach erbjuder ett annorlunda sätt att se och tänka på policy. Hon 

utgår från problemlösningsansatser i policy och utifrån det skapar en bild av vilket problem en 

specifik policy representerar. I politiska beslut finns det i princip alltid en 

problemrepresentation som besluten utgår från. Dessa beslut grundar sig i mer eller mindre en 

implicit förståelse av att det finns ett problem som behöver lösas.50 WPR hjälper mig att granska 

dokumenten på ett djupgående plan för att lyfta fram de problemrepresentationer som 

konstrueras samtidigt som det lyfter fram det sätt problemen framställs. För att bättre förstå 

                                                 
49Bacchi, C., s. 1. 
50Ibid, s. IX. 
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samhället och de politiska beslut som tas bör jag tolka det inom sin kontext. Görs detta ger det 

en tydligare bild av olika funktioner i samhället.51 

 

Det berörda materialet som ska analyseras i uppsatsen skaffas från Regeringens hemsida. 

Materialet är två policydokument, en proposition samt en skrivelse, där ambitionen är att 

studera hur narkotikapolitiken representeras i vardera policydokument. Således är Bacchis 

angreppssätt lämpligt då hennes metodik pekar på att problematiseringar är centrala och vitala 

inom offentliga aktörers processer.52 Termen ”policy” är i allmänhet associerad med ett 

program, en handlingsplan. I termen finns det en underliggande antagande att policy är en bra 

handling, där utfallet leder till något gott. Det ska dock påminnas om att en policy innehåller en 

problemlösningsansats som formas av politiska perspektiv. Således är det som kan tolkas som 

en ”bra” policy subjektivt, där andra ser det som en ”dålig” policy. Policy från offentliga 

aktörers handlingsplaner är således något som kan vara både gott och negativt som ska åtgärda 

olika problem i samhället, menar Bacchi. Problemen med handlingsplanerna är att det bygger 

på tolkningar och representeras på sådant vis att det ska råda bot på det beskrivna problemet. 

Samtidigt som offentliga aktörers handlingsplaner ska åtgärda problem i samhället kommer det 

antaganden från samhället att det finns något som behöver åtgärdas. Vilket i sin tur leder till en 

förmodan om att det finns ett problem i samhället till att börja med.53 Bacchi lyfter fram att 

människors liv styrs av hur problemen i samhället framställs, vilket leder till konsekvenser för 

hur problemet beskrivs i samhällsdiskursen. Förståelsen för själva problemet blir snedfördelat 

då problemen som framställs egentligen inte behöver vara allvarliga, men det är politikernas 

handlingsplan som lyfter fram det som allvarliga problem. Det är inte problemet i sig som ska 

undersökas, utan det är problematiseringen som bör undersökas.54 

 

Rent krasst utgår WPR-metoden från att det inte går att prata om sociala fenomen utan att lägga 

in egna värderingar. Bacchis WPR inspireras till stor del av Foucaults tankegångar om 

maktperspektiv och maktrelationer. Foucaults anser att det individer som lever i samhället kan 

ses som subjekt, och att subjektet påverkas av de omgivna diskurserna. Det vill säga att 

diskurserna styr subjektet i samhället och som kontrolleras av det som betraktas var sant.55 

Bacchis influeras av Foucault och menar att varje individ har sin egen ”verklighet” och 

                                                 
51Bacchi, C., s. XI. 
52Ibid, s. XII. 
53Ibid, s. IX. 
54Ibid, s. XII. 
55Ibid, s. 41-42 



18 

 

uppfattar verkligheten olika. Individen använder sin egen verklighet till att rama in problem, 

och om tillräckligt många anser det vara ett problem kan det realiseras och kan då bli ett problem 

utifrån hur samhället ser på det. WPR ger mig ett verktyg att analysera 

problemrepresentationerna av policydokumenten, och hur dessa förändras över tid. 

 

Bacchi redogör förslag på ett antal frågeställningar som är möjliga att ställa till en text och dessa 

frågor hjälper forskaren att analysera policydokument och lyfta fram underliggande budskap i 

texten. I syftet att studera policydokumentens problemrepresentation kommer utgångspunkten 

finnas i Bacchis förslag till frågeställningar men dessa kommer revideras något så de passar 

bättre in till uppsatsens arbete. Frågeställningarna utformade efter Bacchis 

problemrepresentationer lyder som följande;  

  

- Hur representeras det specifika narkotikaproblemet i regeringens policydokument? 

- På vilket sätt representeras de underminerade narkotikaproblemen och hur 

representeras lösningarna enligt regeringen? 

- Hur representeras de lösningar staten ska ta till för att ta hand om narkotikaproblemet? 

Hur presenteras de hjälpinsatser narkotikamissbrukaren kan ta del av?  

- Vilka effekter orsakar narkotikaproblemets representation samhället? 
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5. ANALYS 

I analysen presenteras policydokumentet var för sig. Analysen är strukturerad efter Euchner et 

al. policyramar. Det ger analysdelen en tydlig struktur. De frågeställningar som presenterats 

tidigare i arbetet finns med latent i analysdelen och lyfts fram tydligare i den avslutande 

analysdelen där bägge policydokumenten jämförs.   

 

5.1 POLICYANALYS RIKSDAGSPROPOSITION 2005/06:30 

Proposition 2005/06:30, Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner, är den proposition 

den socialdemokratiska regeringen författade tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

för att göra en handlingsplan till det förebyggande arbetet mot alkoholskador och en 

handlingsplan mot narkotikan. Syftet med propositionen är att ange inriktning för hur en 

förstärkning av samhällets insatser under åren 2006 – 2010 ska genomföras, och hur insatserna 

ska följas upp. Målet med propositionen är ett narkotikafritt samhälle.56 

 

Den moraliska ramen lyfter fram samhällets normer och principer. Enligt svensk lag är all 

narkotikaanvändning olaglig, trots det förekommer narkotika i enskilda subkulturer eller olika 

drogkulturer som uttrycks i propositionen.57 Slutsatsen är att gemene man är emot all typ av 

narkotikaanvändning, vilket då leder till att bruka narkotika går emot samhällets normer och 

principer. 

 

Missbrukaren är en person som haft en tuff uppväxtmiljö, lever i utanförskap och bristande 

delaktighet i samhället så som arbete eller föreningsliv.58 Hur regeringen vill komma åt 

problemet och integrera människor mer i samhället framställs inte i propositionen. Istället är 

det genom förebyggande insatser som individer ska lära sig att inte missbruka.  Skolan har en 

vital del i att fånga upp framtida narkotikaanvändare. Elever som skolkar mycket, har en otrygg 

uppväxtmiljö och/eller lever i utanförskap bör fångas upp så tidigt som möjligt och ges särskilt 

stöd och hjälp efter en individanpassad plan. 

 

Genom frivilligorganisationer och folkrörelsen ska opinionen för ett narkotikafritt samhälle 

stärkas och det är viktigt att föra ett normbildande arbete bland landets barn och ungdomar så 

de kan utveckla en stark drogfri identitet.59   

                                                 
56Prop. 2005/06:30, Nationella alkohol- och handlingsplaner, s. 1. 
57Ibid, s. 89. 
58Ibid, s. 92. 
59Ibid, s. 49. 
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” När det gäller narkotikaområdet är narkotikamissbruk bestämningsfaktorn. All konsumtion 

är missbruk. Detta eftersom all hantering av narkotika är förbjuden enligt svensk lag. 

Narkotikamissbruket är därför inte enbart en folkhälsofråga, utan även ett kriminal- och 

socialpolitiskt problemområde.”60 

 

Citatet får anses återge missbrukaren med en värderande inställning. Samtidigt som det på sina 

håll i propositionen beskrivs narkotikaanvändning på ett mer nyanserat sätt, då genom att 

benämna det som ”experimentell användning” av narkotika eller att minska 

”narkotikaanvändandet”.  I propositionen benämns det att samhället ska förmå personer med 

missbruksproblem att sluta använda narkotika. En tolkning kan göras att istället för att benämna 

alla som brukar narkotika för missbrukare, vilket kan skapa en negativ syn hos gemene man i 

samhället, borde de som har problem med narkotika och vill ta sig ur narkotikaanvändandet ges 

en annan benämning. Detta för att få en mer nyanserad bild av narkotikaanvändaren. Individer 

som brukar narkotika kallas oftast personer med missbruksproblem. 

 

Regeringen uttrycker det något slentrianmässigt att det finns ”olika drogkulturer” i samhället 

där narkotikaanvändning är normaliserat.61 Genom en stark opinion från samhället ska olika 

drogkulturer motverkas och samtidigt bidra till att stärka individers motståndskraft mot lockelse 

in i drogkulturer. Regeringen menar på att genom att främja integration och delaktighet 

bekämpas drogkulturer.   

 

Det krävs ett långsiktigt och tålmodigt arbete för att nå ett samhälle fritt från narkotika. Genom 

att generera ny kunskap och på så sätt öka kompetensen kan samhället utveckla alla delar inom 

narkotikapolitiken.62 I propositionen går det att urskilja att incitamenten finns på plats och dessa 

behöver utvecklas för att ett samhälle fritt från narkotika kan uppnås. Problemet skall lösas dels 

genom att utveckla och stödja det lokala föreningslivet, polisens och tullens insatser, skolans 

roll och föräldraansvaret.63 Det förebyggande arbetet lyfts fram flertalet gång i propositionen. 

Således kan slutsatsen dras att skolan bär det största ansvaret att utbilda barn och ungdomar i 

förbyggande syfte att motstå narkotikan i nutid och i en framtida kontext. Extra resurser ska ges 

                                                 
60Prop. 2005/06:30, Nationella alkohol- och handlingsplaner, s. 30. 
61Ibid. s. 89. 
62Ibid. s. 90. 
63Ibid. s. 91. 
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till lobbyverksamheter som ska hjälpa till att upprätthålla den starka opinion som finns för ett 

narkotikafritt samhälle, då i synnerhet bland barn och ungdomar. 

 

Den hälso- och socialinriktade ramen kanaliserar individens och samhällets risker med 

narkotikaanvändning. Återigen ger propositionen en anvisning om att det är genom opinion 

som samhället ska ta del av de negativa aspekter narkotikan medför. De skador narkotikan 

skapar samhället i allmänhet, och individen i synnerhet. Viktigt att ungdomar tar del av de 

negativa aspekter och risker som kan uppstå vid narkotikaanvändning.64 Opinionen ska gå i 

frammarsch för kampen mot ungdomars missbruk, trots att narkotikaanvändandet bland unga 

avtar är det en outtröttlig kamp som hela tiden ska värnas. 

 

Regeringen anser att narkotikamissbruk kan även orsaka framtida sociala problem, så som en 

dålig relation med familj och vänner, ekonomisk utsatthet och en otrygg vardag.65 Regeringen 

benämner flertalet gånger i propositionen vilken viktig del i narkotikabekämpning som 

opinionsbildande organisationer och instanser har. Det är viktigt att opinionsbildaren får gehör 

i samhället och ger sken på alla de negativa risker narkotikan medför och den sociala misär som 

kan drabba individen. Helst ska opinionsbildningen ske så tidigt som möjligt bland barn och 

ungdomar då de är mer mottagliga för opinionsbildning än vad vuxna är. Lite märkligt kan 

tyckas är det att det inte görs någon distinktion mellan olika narkotikapreparat. Cannabis- och 

heroinmissbruk likställs som narkotikamissbruk och ska behandlas därefter. 

 

”Narkotikapolitiken skall ses som en del av folkhälso- och socialpolitiken och har som 

utgångspunkt att människor har rätt till ett värdigt liv i ett samhälle som slår vakt om den 

enskildes behov av trygghet och säkerhet. En utveckling som innebär att narkotikan hotar 

individers hälsa, livskvalitet och trygghet som på sikt också den allmänna välfärden och 

demokratins utveckling är inte acceptabel.”66 

 

Utdraget ur propositionen lyfter tydligt fram den problemformulering som råder kring 

narkotikan. Narkotikaproblemet är ett svårt problem att lösa och det krävs omfattande insatser 

för att lösa problemet innan det blir ett stort problem för den allmänna välfärden. Framförallt är 

det narkotikan som hotar individerna och att narkotikaanvändning inte är systematiskt med ett 

                                                 
64Prop. 2005/06:30, Nationella alkohol- och handlingsplaner, s. 30. 
65Ibid, s. 88. 
66Ibid, s. 88. 
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värdigt liv och försämrar individers trygghet. Om det är tryggheten för de som missbrukar eller 

för de som inte missbrukar framgår inte. Detta går även att tolka in under den moraliska ramen 

med motiveringen att samhället inte anser att narkotikaanvändning är systematiska med ett 

värdigt liv. Klart är att ur sociala och hälsomässiga perspektiv framställs narkotikaanvändning 

som ett stort hot mot individers mänskliga rättigheter, samtidigt som välfärden försvagas då det 

går åt stora resurser att bekämpa missbrukares problem och användningen av narkotika. 

 

Säkerhetsramen inriktar sig på hot från kriminell verksamhet, då framförallt den nationella 

och transnationella narkotikahandeln, penningtvätt samt spelbedrägeri. I propositionen läggs 

det fram en rad förslag på hur samhället ska skydda medborgarna mot att komma i kontakt med 

narkotika. 

 

Kriminalvården är en organisation som kommer i kontakt med missbrukare dagligen. Hos 

kriminalvården önskar regeringen att de som är missbrukare ska skiljas från icke-missbrukare 

och inte sättas på samma avdelning. Samtidigt ska kriminalvården placera de intagna efter 

behov och missbruksproblematik, men att de ska skiljas från individer som aldrig varit i kontakt 

med narkotika. 67 Detta är en säkerhetsaspekt som ska motverka att fler individer ska komma i 

kontakt med narkotika. 

 

Narkotikapolitiken undermineras även av den stora införseln av illegal narkotika som når 

Sverige. Den stora mängden narkotika som når Sverige måste ses som ett av de största hoten 

mot den svenska narkotikapolitiken. 

 

Den största mängden narkotika kommer in i landet via båtar och transportfordon. Den stora 

narkotikainförseln ska motverkas genom ett bättre transnationellt samarbete inom EU. Inom 

EU är syftet med narkotikabekämpningen att bara minska produktionen och utbudet av 

narkotika, något som går emot den svenska politiken där narkotikan ska bort från samhället. 

Det är vanskligt för Sverige att stänga ute all narkotika om EU:s narkotikabekämpning inte är 

densamma som den svenska. Därför vill regeringen att gränskontrollen ska ges större medel för 

att på så sätt komma åt de smugglare som för in narkotikan i Sverige. Samtidigt som regeringen 

lyfter fram att den mesta narkotikan som finns i Sverige kommer ifrån utlandet, och då i 

synnerhet utanför Europa. 

                                                 
67Prop. 2005/06:30, Nationella alkohol- och handlingsplaner, s. 110. 
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”…att assistera tredje länder i prioriterade områden att minska efterfrågan på narkotika som 

en integrerad del i biståndssamarbetet”68 

 

Regeringen önskar att narkotikan ska bekämpas på plats i de länder som har stora problem med 

narkotikatillverkning. Till följd av det ska öronmärkta bidrag ges till länder som till exempel 

Colombia och Afghanistan för att bekämpa narkotikatillverkningen. I propositionen föreslår 

regeringen att extra resurser ska ges till tullen för deras arbete med att säkerställa så att inga 

transporter från utlandet innehåller narkotika. 

 

Alla som brukar någon form av narkotika är kriminella enligt propositionen. Detta då all 

narkotika är olaglig enligt svensk lag.69 Därför bör inte en missbrukare enkom ses som en 

folkhälsofråga utan måste även ses utifrån kriminalvårdens perspektiv. Utifrån det här behöver 

omfattande insatser inte bara göras ute i samhället, utan stora resurser måste ges till 

kriminalvården så de kan utveckla och ges kunskap i hur de kan motivera missbrukaren till att 

avstå narkotikaanvändning.70 Genom individanpassade program ska missbrukaren ges 

möjlighet att komma i kontakt med vård som erbjuder narkotikafri behandling. Individanpassad 

behandling sätts i fokus, samtidigt som vården måste vara narkotikafri. Det tummas mycket på 

den narkotikafria individanpassade vården som erbjuds för den med narkotikamissbruk. 

Missbrukaren skriver ett kontrakt som säger att denne måste vara narkotikafri under 

behandlingen, annars upphör kontraktet och missbrukaren får inte stanna i programmet. Det ges 

ingen möjlighet till nedtrappning av narkotikaanvändandet utan det ska upphöra abrupt. Något 

som kan uppfattas som lite märkligt då missbrukaren löper stor risk att återfalla in i missbruket 

om de ”kastas” ut från programmet. 

 

I propositionen antas det att tunga missbrukare inte har arbete, det framkommer inte riktigt om 

en missbrukare har ett jobb eller ej.71 Detta kan även tolkas in under den moraliska ramen med 

motiveringen att man förutsätter att tunga missbrukare inte har arbete. Tunga missbrukare 

förekommer flitigt hos kriminalvården samtidigt som kriminalvården har stora problem med att 

                                                 
68 Prop. 2005/06:30, Nationella alkohol- och handlingsplaner, s. 28. 
69Ibid, s. 30. 
70Ibid, s. 19. 
71Ibid, s. 2. 
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en stor andel narkotika kommer in på anstalterna. Samhället ska vara kapabelt till att få 

missbrukaren att sluta använda narkotika. 

 

Det är kriminalvården som har störst erfarenhet av att möta narkotikamissbrukare och därför 

ska kriminalvårdens organisation utvecklas och anpassas till att i högre grad motivera och 

behandla missbrukare till ett narkotikafritt liv.72 

 

Den fjärde ramen i ordningen är den ekonomiska & skattemässiga. Propositionen är inte tydlig 

med den ekonomiska delen och det får läsas mellan raderna för att reda ut vilka ekonomiska 

påföljder narkotikaproblemet för med sig. Det citat som går att finna i propositionen har tidigare 

benämnts i uppsatsen men tåls att nämnas igen. Citatet uttrycker följande: 

 

”Narkotikan hotar inte bara den enskilde missbrukarens hälsa och sociala situation utan 

påverkar även de närståendes liv på ett smärtsamt sätt. Förutom det stora mänskliga lidande 

som missbruket medför uppstår stora kostnader för samhället i form av bl.a. sociala 

stödåtgärder, vård och behandling och insatser inom ramen för rättsväsendet. Den som 

missbrukar narkotika utgör i många fall dessutom en fysisk fara för andra människor, t.ex. 

genom att köra bil narkotikapåverkad.”73 

 

Det kan tolkas som att när individer i samhället har ett narkotikaproblem genererar det en högre 

belastning på välfärden, samtidigt som staten går miste om skatteintäkter. Då missbrukaren 

lägger största delen av sin energi och fokus på narkotikan har inte denne tid att arbeta. De flesta 

tyngre missbrukare74  har inte någon större inkomst och måste på så sätt utföra kriminella 

handlingar för att finansiera sitt missbruk. 

 

Inte bara kostar missbrukare samhället pengar i form av behandling, vård, rättegångskostnader 

och ersättning till brottsoffren, utan även de skatteintäkter som staten hade kunnat generera om 

missbrukaren istället hade varit i arbete. Missbrukarens närmast anhöriga kan drabbas av att ha 

en i sin närmaste krets som missbrukar och kan på grund av det utveckla psykiskt lidande. Det 

går att utläsa det underliggande argumentet som att det inte går att uppnå en perfekt stat med 

                                                 
72Prop. 2005/06:30, Nationella alkohol- och handlingsplaner, s. 18. 
73Ibid, s. 90. 
74Individ som brukar narkotika varje dag och / eller injicerar narkotika 
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narkotika i samhället då narkotikaanvändning konsekvent leder till fara för andra människor, 

en sämre välfärd och ökad kriminalitet.75 

 

5.2 POLICYANALYS RIKSDAGSSKRIVELSE 2015/16:86 

Skrivelsen 2015/16:86, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobakspolitiken (ANDT-politiken) 2016 – 2020 är den skrivelse den socialdemokratiska 

regeringen författade tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Skrivelsen är en 

uppföljning av proposition 2010/11:47. Syftet med skrivelsen är att förnya och stärka upp den 

fortsatta strategin för hur samhället ska begränsa alkohol- och tobaksskadorna, samt att arbeta 

för ett dopnings- och narkotikafritt samhälle. Detta ska genomföras under åren 2016 – 2020. 

Målet med skrivelsen är ett narkotikafritt samhälle. 

 

Den moraliska ramen lyfter fram samhällets normer och principer. Enligt svensk lag är all 

narkotikaanvändning olaglig, och således borde det finnas stark opinion i samhället om att 

bibehålla den restriktiva narkotikapolitiken. 

 

I skrivelsen lyfts missbrukaren fram som en individ vars utbildningsnivå är låg, där 

levnadsvillkoren är undermåliga och tillhör den svagare socioekonomiska gruppen. I Sverige 

är det olagligt att bruka narkotika och därför ska alla narkotikaanvändning ses som kriminellt. 

Således går det att utröna att alla som brukar narkotika är kriminella.  Narkotikamissbruket 

leder oftast till annan brottslighet och en kriminell livsstil.76 Mellan raderna går det att uttyda 

att nästan alla tyngre missbrukare lever en kriminell livsstil då dessa individer hela tiden är på 

jakt efter medel att finansiera sitt omåttliga missbruk. Samtidigt så anses den tyngre 

missbrukaren tillhöra de mest utsatta i samhället då en hög andel har Hepatit C77 och andra 

sjukdomar som kräver behandling. Detta går att tolka till den hälso- och socialinriktade ramen 

då regeringen lyfter fram de stora problem som tyngre missbrukare utsätts för och att de är i 

stort behov av behandling. I skrivelsen görs det ingen större distinktion mellan heroin och 

cannabis, dock får cannabis allt större plats, och regeringen ser bekymmersamt på den 

utveckling som några delstater och länder har tagit i att avreglera cannabis för eget bruk.78 

Ett större moraliskt dilemma som regeringen ser bekymmersamt på är den internationella 

narkotikapolitiska utvecklingen. Den polarisering som råder har blivit allt tydligare, och 

                                                 
75Prop. 2005/06:30, Nationella alkohol- och handlingsplaner, s. 108. 
76Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 10. 
77Leverinflammation som orsakas av ett virus. Sjukdomen överförs framför allt genom blod 
78Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 28. 
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polariseringen innefattar hur man ska se på konsumtionen av narkotika. Ska det vara kriminellt 

att bruka narkotika, ska länder främja skadereducerande insatser och hur kan narkotikapolitiken 

främja de mänskliga rättigheterna? Detta hotar den svenska restriktiva hållning som regeringen 

har vurmat för nationellt och även proklamerat på andra länder internationellt. 

 

”Regeringen anser att det är av yttersta vikt att nationellt och internationellt agerande vad 

gäller narkotikapolitiken är överensstämmande”79 

 

Sveriges narkotikapolitiska hållning har länge vilat på FN:s narkotikakonventioner. När det nu 

råder en polarisering inom FN:s generalförsamling över hur den nya narkotikakonventionen ska 

utformas kan det bli problematiskt för hur regeringen ska fortsätta bedriva den svenska 

narkotikapolitiken.80 Samtidigt vill regeringen ta bort ordet restriktiv från den 

narkotikapolitiska målformuleringen då man menar på att en restriktiv linje ofta möter 

internationellt motstånd och kan misstolkas och förknippas med en repressiv81 narkotikapolitik. 

Följaktligen vill regeringen att Sverige representerar en narkotikapolitik som är baserad på den 

folkhälsobaserade politiken, med inslag av restriktivitet.82 Det framkommer inte vilka 

restriktiva inslag narkotikapolitiken kommer innehålla. Tolkningen görs att i och med att det 

fortfarande är kriminellt att bruka narkotika så finns det fortfarande inslag av restriktivitet i den 

folkhälsobaserade politiken. 

 

Allt detta mynnar till sist ut i hur narkotikamissbrukaren ska uppfattas av samhället, är bruk av 

narkotika kriminellt och således är individen kriminell eller ses narkotikamissbrukaren som en 

individ i behov av vård. 

  

Den hälso- och socialramen kanaliserar individens risker med narkotikaanvändning.  

Problemformuleringen är taget ifrån Proposition 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, 

narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. I skrivelsen står det att regeringen ska bibehålla 

samma mål som i den föregående ANDT-rapporten: 

 

                                                 
79Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 57. 
80Ibid, s. 27. 
81Förtryckande politik 
82Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 28. 
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” Målet betonar regeringens viljeinriktning att komma till rätta med de samlade problem som 

bruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak orsakar både individ och 

samhälle.” 83 84 

 

Citat belyser den huvudsakliga problemformuleringen som skrivelsen inrymmer. 

Narkotikaproblemet är ett hot mot individen och samhället och med hjälp av regeringens vilja 

ska narkotikaproblematiken lösas. Argumenten för den viljeinriktningen grundar sig i det breda 

och politiska stöd som narkotikapolitiken har om en politisk vision där individer med 

narkotikaberoende har tillgång till effektiv sjukvårdsbehandling.85 Det är med hjälp av en 

samlad narkotikapolitik som samhället kan uppnå en jämlik folkhälsa. En välmående 

befolkning är bättre för samhället och bidrar till att stärka upp landet ekonomiskt. Det är också 

viktigt att de som är i behov av rehabiliteringen ska få den hjälp de behöver. 

 

I skrivelsen finns det flera tecken på att regeringen har prioriterat de hälso- och socialriktade 

områdena. Inramningen får stort utrymme i skrivelsen där missbrukaren flertalet gånger 

omnämns som en ”patient” i behov av vård. 

 

” Det övergripande folkhälsomålet förtydligar samhällets ansvar för människors hälsa genom 

att lyfta fram sambandet mellan samhälleliga förutsättningar, som kan påverkas genom politiska 

beslut, och den sammantagna hälsoutvecklingen i befolkningen. För att nå målet krävs ett 

strukturerat, långsiktigt, målinriktat, tvärprofessionellt och sektorsövergripande arbete på 

samhällets alla nivåer.”86 

 

Det övergripande målet kanaliserar den utvidgade vård som utvecklats och som 

narkotikamissbrukare kan ta del av. Större fokus ska läggas på att ge missbrukaren en så pass 

bra individanpassad vård och rehabilitering som är möjlig.   

 

Regeringen vill upprätta sprututbytesverksamheter i varje kommun där det finns behov och öka 

tillgången till så kallade lågtröskelmottagningar87. Missbrukare som injicerar narkotika ses som 

                                                 
83Prop. 2010/11:47 En samlad strategi för ANDT-politiken, s. 1. 
84Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politiken, s. 10. 
85Ibid, s. 11. 
86Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 7. 
87

En lågtröskelmottagning för sprututbyte har två huvudsakliga syften. Det ena är att förebygga och begränsa spridning av 

blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Det andra syftet är att skapa en kontaktyta och på så sätt kunna stötta 

individer med insatser som på sikt kan leda till ett liv utan droger. 
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några av de mest utsatta i samhället och behöver få alla incitament för att komma ur sitt 

missbruk. Goda behandlingsresultat ska även nås via läkemedelsassisterade behandling av 

opiatberoende (LARO) där patienten erbjuds socialt stöd, psykosociala och medicinska 

behandlingar.88  De behandlingar som erbjuds framstår som frivilliga för missbrukaren och i 

skrivelsen är det bara vid två tillfällen som målet med behandling är att få individen drogfri. 

Vårdbehovet och det förebyggande arbetet lyfts fram som viktigare. 

Det finns också planer på att göra naloxon tillgängligt för personer med opiatmissbruk och 

inte bara sjukvårdspersonal.89 

 

Hela ANDT-strategin syftar till att minska hälsomässiga och sociala skador till följd av bruk 

eller missbruk av ANDT. Dessa negativa konsekvenser drabbar inte bara den som själv brukar 

eller missbrukar ANDT utan även närstående och andra personer i omgivningen. Det kan handla 

om fysisk eller psykisk ohälsa, skador till följd av våld eller olyckor. 

 

De utmaningar som samhället står inför är tydlig i skrivelsen: 

 

” Den narkotikarelaterade dödligheten är hög i Sverige jämfört med andra länder inom EU. Den 

höga dödligheten är oroande och måste tas på stort allvar. Antal dödsfall där metadon eller 

buprenorfin och andra narkotikaklassade läkemedel nämns på dödsorsaksintygen har ökat 

kraftigt från 2006 och framåt samtidigt som antalet dödsfall där heroin nämns på 

dödsorsaksintyget minskat.”90  

 

Den narkotikarelaterade dödligheten är hög i Sverige och kunskapen om de som drabbas är 

bristfällig.91 Den höga dödligheten är fyra gångers högre än snittet i EU och den är 

anmärkningsvärd i ett land med målsättningen om ett samhälle fritt från narkotika. Regeringen 

nämner i skrivelsen att kunskapen om de som drabbas av narkotikarelaterad dödlighet är 

bristfällig och behöver utredas. Något som påvisar den ideologiska förankring som har haft stort 

inflytande på narkotikapolitiken i flera decennier. En följdeffekt av den höga 

narkotikarelaterade dödligheten är de samhällskostnader som drabbar både individ och 

samhälle. Problematiken går att känna igen från proposition 2005/06:30 där narkotikan skapar 

                                                 
88Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 51. 
89Ibid, s. 55. 
90Ibid, s. 54. 
91Ibid, s. 55. 
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stora kostnader för både individ och samhälle. Detta går även in under den ekonomiska och 

skattemässiga ramen. En individ med en utvecklad narkotikaproblematik särskiljer sig från 

gemene mans hälsostatus och där missbruk är en bidragande orsak till de hälso- och 

socioekonomiska klyftor en missbrukare oftast hamnar i. I skrivelsen poängteras det att med en 

så jämlikt fördelad folkhälsa ökar förutsättningarna för högre tillväxt i samhället. 

 

”Inom ramen för visionen om ett narkotikafritt samhälle ska personer med narkotikamissbruk 

eller -beroende ha tillgång till en effektiv behandling, smittskyddsinsatser samt andra 

psykosociala insatser.”92 

 

Regeringen vill i första hand att missbrukaren ska få en vård anpassad efter sitt eget behov. 

Samtidigt ska ingen diskrimineras i vården och oavsett individens sociala utsatthet ska alla ha 

rätt till samma vård, oavsett missbruk eller ej. Till skillnad från propositionen från 2005 gör det 

en tydlig distinktion i skrivelsen mellan könen. Citatet nedanför ger sken på den problematik 

som framför allt missbrukande kvinnor utsätts för: 

 

” …och att manliga partners kan fungera som en inkörsport för uppkomsten av 

narkotikaproblem hos kvinnor samt att kvinnor med narkotikamissbruk ofta blir utsatta för våld 

och sexuellt utnyttjande.”93  

 

Speciella insatser måste göras för att säkerställa att specifika stöd- och behandlingsinsatser 

utformas för utsatta kvinnor. Kvinnor som injicerar narkotika exponeras i större utsträckning 

för våld, prostitution och sexuellt våld än vad män gör, samtidigt som det finns ett samband 

mellan prostitution och narkotikamissbruk bland kvinnor.94 Prostitution måste uppmärksammas 

inom missbruks- och beroendevården och personalen bör ställa frågor om erfarenheter av 

prostitution för att kunna erbjuda hjälp och stöd till personen att ta sig ur sin utsatta situation. 

Det framgår inte om frågor angående prostitution ska ställas till alla ”våldsutsatta kvinnor i 

missbruk eller beroende”. Forskningen pekar på att vården har problem med hur de ska bemöta 

kvinnor med missbruksproblem.95 Således vill regeringen att det ska ges mer resurser till 

forskning inom vården, så det skapar ett bättre underlag kring hur missbrukare ska bemötas för 

                                                 
92Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 11. 
93Ibid, s. 32. 
94Ibid, s. 51. 
95Ibid, s. 31. 
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att få en så bra vård som möjligt. Regeringen önskar främja den vetenskapligt grundade 

kunskapsunderlag och metodstöd som ska fylla igen de kunskapsluckor som finns inom 

narkotikaområdet.   

 

Likt propositionen från 2005 krävs det kontinuitet och långsiktighet för att nå målet ett samhälle 

fritt från narkotika. I skrivelsen benämns det att narkotikaproblemet ska lösas genom att 

kommuner tar sitt ansvar och ger invånarna möjligheter att få utbildning, goda uppväxtvillkor, 

socialt deltagande och ekonomisk trygghet.96 Finns dessa faktorer på plats minskar risken för 

individer med missbruksproblematik. Samtidigt vill regering ge Folkhälsomyndigheten ett 

helhetsansvar över ANDT-området så de verkar för en nationell samordning som sedan kan 

förmedlas till regional och kommunal nivå. Folkhälsomyndigheten uppdrag är att arbeta fram 

ett kunskapsbaserat och effektivt arbete inom ANDT-området då det har inkommit synpunkter 

och erfarenheter som är av vikt för att ändra det förebyggande arbetet.97 Vad dessa synpunkter 

och erfarenheter är framgår inte i skrivelsen, bara att Folkhälsomyndigheten ska verka för en 

mer effektiv och kunskapsbaserat arbete.  

 

Skolverksamheten ska fortsätta sitt förebyggande arbete med att utbilda ungdomar och barn i 

de negativa aspekter som narkotikaanvändandet orsakar. Skolan ska också fånga upp de elever 

som har hög skolfrånvaro då det finns en viss signifikans mellan missbruk och skolfrånvaro.98 

Även det civila samhällets organisationer (idrottsrörelsen, ungdoms- och 

invandrarorganisationer) ses som en unik resurs i det förebyggande arbetet och att fånga upp 

personer med beroende- och missbruksproblem. Till skillnad mot det tidigare policydokumentet 

är det inte genom opinionsbildning narkotikaanvändandet ska avta. 

 

Säkerhetsramen inriktar sig på hot från kriminell verksamhet, då framförallt den nationella 

och transnationella narkotikahandeln, penningtvätt samt spelbedrägeri. 

Säkerhetsaspekten med narkotikaproblematiken finns i texten, även om den inte är så påtaglig. 

Att bruka narkotika är olagligt enligt svenskt lag, då är alla som brukar narkotika kriminella. 

Det identifieras ett samband mellan övrig kriminalitet och narkotikaanvändande vilket 

understryker att narkotikan kan vara ett hot för andra personer i samhället. 

 

                                                 
96Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 60. 
97Ibid, s. 64. 
98Ibid, s. 46. 
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Det huvudsakliga syftet är att skydda medborgarna från att komma i kontakt med narkotika. 

Detta görs genom att de samhällsaktörer som ska bekämpa narkotikasmuggling samarbetar för 

att säkerställa att så lite narkotika som möjligt korsar den svenska gränsen. Samtidigt måste all 

narkotikabekämpning drivas internationellt då det är ett globalt problem. I producentländer är 

fattigdom allt för oftast ett problem och fattiga bönder, kvinnor och barn utnyttjas av den 

organiserade brottsligheten. Därför måste narkotikafrågan lyftas upp och bli en del av det 

globala arbetet mot fattigdom. Bekämpas fattigdomen, bekämpas tillgången och efterfrågan av 

narkotika.99 

 

Sveriges narkotikapolitik undermineras av den stora mängd narkotika som smugglas in i landet. 

Den fria rörligheten inom EU problematiserar Sverige mål om ett samhälle fritt från narkotika. 

Mängden narkotika i samhället är svårbedömd, men enligt mätningar har gatupriserna på 

flertalet narkotikaklassade preparat sjunkit vilket kan vara en fingervisning om att mängden 

narkotika har ökat i Sverige.100  Framför allt transporteras narkotikan in via båt eller lastbil. Nu 

på senare tid har det uppdagats den stora mängd nätdroger101 som cirkulerar i Sverige. Detta är 

ett stort problem då nätdrogen först marknadsförs och säljs som ett lagligt preparat även om det 

senare kan komma att bli olagligt.102 Därför är det viktigt att klassificeringsprocessen av 

psykoaktiva substanser, kallas oftast för nätdroger, snabbas på så dessa når så få som möjligt. 

 

” För att begränsa tillgängligheten till narkotika är en snabb och effektiv klassificeringsprocess 

av stor vikt för att snabbt få bort nya psykoaktiva substanser från marknaden. Under 

strategiperioden har klassificeringsprocessen effektiviserats och sammantaget klassificerades 

ca 220 substanser som narkotika eller hälsofarlig vara. Antalet substanser som klassificerats har 

ökat successivt under perioden.”103 

 

Det är av stor vikt att det internationella samarbete som finns mellan tull och polis utvecklas. 

Detta för att få större kännedom om när stora partier av narkotika är på väg att smugglas in i 

Sverige. 

 

                                                 
99Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 58. 
100Ibid, s. 18. 
101Nya psykoaktiva substanser som sprids vanligen via handel på internet och kallas därför ofta populärt för 
nätdroger 
102Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 40. 
103Ibid, s. 18. 
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Den fjärde ramen i ordningen är den ekonomiska & skattemässiga. 

 

”Folkhälsan är inte endast ett mål och resultat av välfärdspolitiken utan även ett medel för och 

investering i utveckling och tillväxt i samhället.” 

 

Retoriken känns igen från den tidigare propositionen från 2005. Missbrukare kostar staten 

pengar i vårdkostnader och uteblivna skatteintäkter samtidigt som folkhälsan blir sämre. 

Det läggs allt mer resurser på de preventiva insatserna, vilket regeringen hoppas få igen senare 

när individen kommer ut i samhället och genererar in skattemedel. Narkotikans existens i 

samhället skapar ekonomiska konsekvenser helt enkelt. Den ekonomiska tillväxten är viktig då 

den skapar resurser som förbättrar befolkningens levnadsförhållanden och leder till en generellt 

bättre folkhälsa.  

 

5.3 JÄMFÖRELSE MELLAN POLICYDOKUMENTEN  

Propositionen från 2006 och skrivelsen från 2016 distanserar såg från varandra på några 

områden. Skrivelsen från 2016 vilar på de ursprungliga narkotikapolitiska principerna; att 

Sverige ska vara ett samhälle fritt från narkotika. I skrivelsen går det att urskilja en tydlig 

diskursändring angående det övergripande målet. Regeringen uttrycker sig följande;   

 

” Inom ramen för visionen om ett narkotikafritt samhälle ska personer med narkotikamissbruk 

eller -beroende ha tillgång till en effektiv behandling, smittskyddsinsatser samt andra 

psykosociala insatser”.104 

 

Begreppet vision återges en gång i skrivelsen och ingen gång i propositionen. Detta tolkas 

såsom att regeringen inser att ett mål om ett narkotikafritt samhälle får ses som en utopi och 

dessvärre aldrig kommer uppnås genom demokratiska medel. Just visionen om ett narkotikafritt 

samhälle skiljer sig från målet om ett narkotikafritt samhälle. Därför får detta ses som ett lite 

ställningstagande av regeringen att använda ordet vision istället för målet om ett narkotikafritt 

samhälle. I över 40 år har det övergripande narkotikapolitiska målet varit ett narkotikafritt 

samhälle. 

 

Inom den moraliska ramen märks en relativt klar förändring mellan dokumenten. I 2006 års 

proposition målas missbrukaren upp som en individ med stora problem som är i behov av vård 

                                                 
104Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 11. 
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och förmodligen har kriminella intressen. I och med att missbrukaren ses som en potentiell 

kriminell ges det ett stort utrymme för kriminalvården och hur de ska ta hand om missbrukare. 

En tydlig moralisk markering från samhället hur man ser på missbrukaren; en individ med 

problem som förr eller senare hamnar i kriminalvårdens händer och gör sig bäst där då det ökar 

tryggheten i samhället. Den intagne måste bevisa drogfrihet för att kunna ta del av behandling 

och missbruket ska utredas innan behandlingen kan börja. Ordet drogfri förekommer två gånger 

i skrivelsen, där syftet med behandling är att rehabilitera missbrukaren att ”komma på fötter” 

igen. Tolkningen görs att i det senare dokumentet ses missbruket som en sjukdom som inte går 

att bli av med på en gång, utan det är en nedtrappning som behövs för att till sist bli drogfri. 

Missbrukaren konstrueras som en individ i behov av vård. Värt att notera är att i propositionen 

beskrivs inte narkotikamissbruk som en sjukdom även om det finns tendenser till att missbruk 

kan framställas som en sjukdom, något som går att uppdaga i skrivelsen. 

 

” En grupp som har sammansatta behov, och inte sällan hamnar i en särskild utsatthet, är 

personer med samsjuklighet, det vill säga både beroendesjukdom och psykisk ohälsa. 

Huvudmännen bör sträva efter att ge en jämlik och jämställd vård och stödinsatser”.105  

 

I det senare policydokumentet intar regeringen en tydligare distinktion mellan olika typer av 

narkotikamissbruk. Detta ger sken av att det finns en större förståelse för 

missbruksproblematiken och att missbruk ses mer som en sjukdomsvariant. En anledning till 

den mer pluralistiska synen på missbrukaren är den distinktion som görs till kriminalvårdens 

behandling av missbrukare och att större befogenheter ges till Folkhälsomyndigheten som är en 

uttalad huvudaktör på ANDT-arenan. 

 

Inom den hälso- och socialinriktade ramen är det intressant och titta på hur regeringen vill 

hjälpa missbrukaren att ta sig ur sitt missbruk i det båda dokumenten. År 2016 särskiljer sig på 

flera områden och skrivelsen har intagit en allt mer human ställning till missbrukaren. Detta går 

att urskilja i de hälso- och sociala insatser som har utvecklats sedan 2006. 

I det senare policydokumentet erbjuds missbrukare läkemedelsassisterade behandling vid 

opiatberoende (LARO), lågtröskelmottagning och regeringen vill ta bort kommuner och 

landstingens vetorätt till sprututbytesverksamhet. Detta är tydliga skadereducerande insatser 

där fokus i första hand är att rehabilitera och erbjuda patienten vård. Värt att notera är att i det 

                                                 
105Skriv. 2015/16:86 En samlad strategi för ANDT-politik, s. 49. 
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dokumentet från 2006 benämns missbrukaren som en klient inom vården, för att i det senare 

dokumentet benämnas som patient. 

 

Steg mot en mer hälso- och socialinriktad politik finns på flera ställen i skrivelsen, men benet 

finns fortfarande kvar i den moraliska synen. Detta exemplifieras när regeringen uttrycker det 

bekymmersamma läge som finns inom den internationella narkotikapolitiken där allt fler länder 

har avkriminaliserat narkotika för eget bruk. Och detta är rekommendationer från WHO106. 

Sverige har länge följt de riktlinjer som finns i FN:s narkotikakonvention och tolkningen görs 

att det kommer ta några år, men att Sverige kommer avkriminalisera narkotika för eget bruk 

förr eller senare. 

 

Den eskalerade narkotikadödligheten är med största sannolikhet en bidragande orsak till den 

generella diskursändring den svenska narkotikapolitiken går mot. Sedan 2006 har de 

narkotikarelaterade dödsfallen nästan fördubblats.107 Samtidigt som den narkotikarelaterade 

dödligheten är lägre i länder där narkotikaanvändandet har avkriminaliserats och 

skadereducerande narkotikapolitik implementerats. 

 

Säkerhetsramen återges i bägge dokumenten och skiljer sig inte något nämnvärt åt. Det bör 

dock poängteras att i skrivelsen lyfts ett nytt narkotikaproblem fram – nätdrogen. I 

propositionen har inte detta problemet intensifierats ännu, men ses i dokumentet från 2016 som 

ett hot mot samhället. Det är framförallt den långdragna klassificeringsprocessen som tar tid 

och behöver skyndas på så att nätdrogen når ut till så få som möjligt innan den blir olaglig. 

 

Annars består bägge policydokumenten övervägande av att det finns samband mellan 

narkotikaanvändning och kriminella handlingar och att detta även påverkar andra i samhället, 

inte bara missbrukaren. Internationella samarbeten är viktiga för att komma åt 

narkotikasmugglare, och framförallt narkotikatillverkningen. Båda dokumenten trycker på att 

det är viktigt att bekämpa narkotikatillverkningen på plats i länder som Colombia och 

Afghanistan. I skrivelsen understryks också vikten av att bekämpa fattigdomen runt de områden 

som har allra störst problem med narkotikatillverkningen. Bekämpas fattigdomen, bekämpas 

tillgången och efterfrågan på narkotikan påstås det. 

                                                 
106World Health Organization 
107Folkhälsomyndigheten, Narkotikarelaterad dödlighet, 2019.  
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Den ekonomiska & skattemässiga ramen återger på någorlunda liknande sätt retoriskt bägge 

policydokumenten. Det lyfts fram att det är viktigt med en jämlik folkhälsa för den ekonomiska 

utvecklingen och tillväxten i samhället. Samtidigt som missbruket kostar staten massor med 

resurser, dels i uteblivna skatteintäkter, sämre folkhälsa och i vårdkostnader. Narkotikans 

existens i samhället skapar ekonomiska negativa konsekvenser för samhället.   

 

Den ekonomiska tillväxten är viktig då den skapar resurser som förbättrar befolkningens 

levnadsförhållanden och leder till en generellt bättre folkhälsa. 
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6. SLUTDISKUSSION 

I det här avsnittet presenteras en slutdiskussion. Syftet med studien var att studera den svenska 

narkotikapolitikens diskursförändring mellan år 2006 och år 2016. Diskursförändringen 

studerades genom problemrepresentationer som var utformade efter Carol Lee Bacchis What’s 

the problem represented be. Narkotikapolitikens diskursändring har undersökts genom att 

studera problemrepresentationer. Med en övergripande frågeställningen och fyra 

frågeställningar formade efter Bacchis WPR-metod. Frågeställningarna studien har undersökt 

är:  

 

- Hur representeras den svenska narkotikapolitikens diskursförändring i de angivna 

policydokumenten?   

- Hur representeras det specifika narkotikaproblemet i regeringens policydokument? 

- På vilket sätt representeras de underminerade narkotikaproblemen och hur 

representeras lösningarna enligt regeringen? 

- Hur representeras de lösningar staten ska ta till för att ta hand om narkotikaproblemet? 

Hur presenteras de hjälpinsatser narkotikamissbrukaren kan ta del av?  

- Vilka effekter orsakar narkotikaproblemets representation samhället? 

 

Förhoppningen var att bidra till en djupare analys över den diskursförändring som gestaltats 

inom narkotikapolitiken. Med hjälp av Euchner et al. forskningsrapport strukturerades fyra 

typer av ramar i uppsatsen som rörde narkotikapolicys. Teorin gav arbetet en tydlig struktur och 

ett förhållningssätt att arbeta efter. WPR som analytisk metod gav mig möjlighet att upptäcka 

nya innebörder i policydokumenten. 

 

Uppsatsen material hämtades från Regeringens hemsida och är två policydokument som 

behandlar den svenska narkotikapolitiken under tidsperioden 2006 till 2016. Det analysen visar 

är att den rådande narkotikapolitik som uttrycktes i 2016 års policydokument gör en del avsteg 

från hur narkotikapolitiken uttrycktes i 2006 års policydokument. 

 

Vad uppsatsen har bidragit med är att studera den svenska narkotikapolitikens diskursändring 

genom problemrepresentationer. Till hjälp har jag analyserat två narkotikarelaterade 

policydokument. Vad resultatet indikerar är att de är framförallt inom hälso- och socialramen 

som de största förändringarna har skett. Det är något som Olsson, Kakko och Goldberg 

eftersträva i sina texter. Om utvecklingen fortsätter i den riktning som Olsson, Kakko och 
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Goldberg önskar är en implementering av en skadereducerande narkotikapolitiken inom 

räckhåll för Sverige. 

 

Det övergripande målet som genomsyrar bägge policydokumenten är det narkotikafria 

samhället som är detsamma i både propositionen och skrivelsen. I skrivelsen nämns visionen 

om ett narkotikafritt samhälle en gång, vilket aldrig nämns i propositionen. Det 

narkotikapolitiska målet har varit intakt i närmare 40 år där målet alltid beskrivs som att det är 

ett mål som ska uppnås, och nu används ordet vision en gång. Det kan finnas en tänkt framtida 

diskursändring hos regeringen när man använder ordet vision istället för målet. Något som då 

skulle kunna ha samma utgångspunkt som för nollvisionen inom trafiken där ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt i trafiken. 

 

Det är främst inom den hälso- och socialinriktade ramen och den moraliska ramen där 

diskursförändringen gestaltning gör sig tydligast. I en mer nutida kontext behandlas 

missbrukaren mer som en individ med ett sjukdomstillstånd och i behov av vård. Något som de 

fanns små tendenser av i propositionen, men inte lika tydliga som i skrivelsen. I 

policydokumentet från 2016 talar regeringen om en rad hjälpinsatser som missbrukare kan ta 

del av. Detta var ingenting som regeringen nämnde i dokumentet från 2006. Hjälpinsatserna 

innefattade bland annat utökad sprutbytesverksamhet, LARO-behandling och 

lågtröskelmottagningar. Dessa hjälpinsatser går in under begreppet vård och är steg mot en 

skadereducerande politik. Både Kakko och Olsson förespråkade mer vårdinsatser för 

missbrukaren, något som har införlivats. Även det att missbrukaren benämns som patient, 

istället för klient, i skrivelsen är en signal åt samhället att narkotikamissbruk borde ses som en 

sjukdom och förhoppningsvis få bort den stigmatisering som finns kring missbrukare. 

 

Den svenska narkotikapolitiska hållningen har länge varit konstant, och diskursförändringen 

har länge varit svag eller i princip obefintlig. Att den svenska narkotikapolitiken allt mer börjar 

anamma en skadereducerande politik beror förmodligen till stor del på omvärlden. När FN-

rapporten släpptes 2016 betonandes det att oavsett missbruk och sjukdomstillstånd ska alla i 

befolkningen har tillgång till rätt vård. I rapporten ställer sig FN positiva till att alla 

medlemsstater bör anamma skademinimerade åtgärder inom det narkotikapolitiska fältet.   Den 

svenska narkotikapolitiken har länge influerats av FN:s narkotikakonventioner, men ännu inte 

implementerat alla delar av den narkotikapolitik FN förslår i sin rapport. 
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Det går inte med säkerhet att dra slutsatsen att Sverige kommer anamma stora delar av den 

rapport FN släppte 2016. Men i och med att Sverige under flera decennier har hänvisat till FN:s 

narkotikakonventioner och där grunden av narkotikapolitiken har hämtats, får det ses som 

troligt att Sverige förr eller senare kommer ta efter stora delar av FN:s narkotikarapport från 

2016.   

 

Propositionen innehåller starkare inslag av säkerhetsramen och de moraliska ramarna. Detta 

exemplifieras i det stora utrymme som tilldelas kriminalvården och att opinionsbildning är ett 

viktigt inslag i det förebyggande arbetet mot det narkotikafria samhället. Dessa två ramar är 

inte lika framträdande i skrivelsen där mer plats görs, som tidigare nämnts, åt de hälso- och 

socialinriktade ramarna. 

 

Ytterligare en förändring värd att notera från skrivelsen är den forskning regeringen vill göra 

på alla de narkotikarelaterade dödsfallen. Detta är ett allvarligt problem och regeringen anser 

sig ha alldeles för lite forskningsunderlag kring alla de narkotikarelaterade dödsfallen. Det kan 

också tolkas som en känga åt tidigare regeringar där man inte utvärderat och forskat mer i 

många av de dödsfall som varit narkotikarelaterade. Samtidigt är det förvånansvärt att den höga 

narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ges så lite utrymme i samhällsdebatten. Den svenska 

dödsfallssiffran är fyra gånger så hög som snittet i EU. Hade detta hänt någon annan 

samhällsgrupp hade diskussionen förmodligen varit en helt annan. Fortfarande finns det en 

stigmatisering kring missbrukaren och det är en moralisk diskurs som inte har ändras nämnvärt 

mellan policydokumenten.   

 

Det har skett förändringar inom narkotikapolitiken och vad dessa beror på kan författaren till 

den här uppsatsen bara spekulera i. I Sverige har den moraliska och ideologiska 

narkotikapolitiken försvagat i takt med att den evidensbaserad narkotikapolitiken vuxit sig 

starkare internationellt sätt. 2015 fick Sverige kritik från FN. Kritiken grundade sig i att 

narkotikapolitiken inte lever upp till de mänskliga rättigheterna. FN:s kritik kan ha influerat 

Sverige att driva en mer skadereducerande narkotikapolitik, vars narkotikapolitik länge har vilat 

på FN:s narkotikakonventioner.  

 

Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige är som bekant hög och således vill jag 

avslutningsvis uppmuntra till framtida forskning på området. Sverige ligger i topp på ämnet 

narkotikarelaterade dödsfall inom EU och informationen kring vad som förorsakar dödsfallen 
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är bristfällig. Vilka åtgärder har implementerats för att hejda den höga dödligheten och har de 

åtgärder som återges i ANDT-rapporten givit någon effekt, är några exempel som kan realiseras 

i den framtida forskningen. 
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