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1 INLEDNING

1.1 Problemformulering

I Sverige finns liksom i många andra länder narkotikarelaterade problem. Många engagerar

sig i detta då det ses som ett potentiellt hot mot våra ungdomar. Samhället ser som sin uppgift

att bekämpa narkotikans framfart och gör det genom en rad olika politiska åtgärder. Den

svenska narkotikapolitiken består i grova drag av tre komponenter: förebyggande arbete, vård

och behandling samt kontrollåtgärder. Kontrollen ligger i att det finns lagar som reglerar

narkotikahanteringen i Sverige. All ickemedicinsk hantering av narkotika är förbjuden och

regleras i Narkotikastrafflagen.

Sveriges målsättning med den förda narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Trots

alla försök att stävja narkotikaproblemet har narkotikabruket i Sverige ökat. På senare år har

procenten skolungdomar med erfarenheter av narkotika varit i nivå med den i början av 1970–

talet då andelen elever i årskurs nio som någon gång prövat narkotika var som störst

(Folkhälsoinstitutet & CAN 2000). Det finns alltså både ett växande utbud av och en

efterfrågan på narkotika i Sverige.

Vi har valt att titta närmare på två omstridda ändringar av narkotikastrafflagen som satt fart på

debatten kring narkotikafrågan. Den första lagen kom 1988 och innebar att bruk av narkotika

blev förbjudet. Tidigare hade lagstiftningen riktats mot all annan hantering men själva

brukarna ansågs vara i behov av vård och inte straff. 1993 gjordes en skärpning av lagen och

fängelse infördes i straffskalan. Den första lagen var mest menad som en kraftfull markering

från samhällets sida att all befattning med narkotika ansågs oacceptabel och den senare skulle

öka trycket på missbrukarna i och med att polisen fick rätt att ta urin- och blodprov på

misstänkta narkotikaanvändare.

De två lagarna föregicks av en offentlig debatt vilken med olika intensitet förts ända fram till

idag. Det finns andra narkotikapolitiska insatser vars omgivande diskussioner skulle vara

intressanta titta närmare på men i och med att kriminaliseringen av narkotikabruk och den

efterföljande straffskärpningen varit och är fortfarande föremål för en intensiv debatt har vi

valt att titta närmare på dessa och vilka åsikter som presenteras kring dem. Det faktum att

debatten kring lagändringarna pågått under en så lång tidsperiod antyder något om dess
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problematik. Människors värderingar är ju som bekant inte statiska utan kan förändras då de

omgivande förutsättningarna ändras på olika sätt och därför ser vi det även intressant att

undersöka hur ståndpunkterna i den aktuella debatten eventuellt förändrats över tid.

1.2 Syfte

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka innehållet i debatten kring kriminaliseringen

av narkotikabruk under åren 1982 – 2002 och dessutom vill vi se på vilket sätt narkotikabruk

presenteras som socialt problem i debatten.

1.3 Frågeställningar

De centrala frågeställningarna utifrån uppsatsens syfte är:

- Vilka huvudsakliga ståndpunkter presenteras i debatten?

- Finns det några förändringar i debatten över tid och i så fall vilka?

1.4 Centralt begrepp

1.4.1 Kriminalisering

I och med att uppsatsen behandlar debatten kring en kriminalisering är det på sin plats att lite

närmare beskriva vad begreppet kriminalisering innebär samt vilka syften det kan ha, det skall

vi göra här.

Kriminalisering innebär att man belägger vissa gärningar med straff (Jareborg 2001). Det här

innefattar ett politiskt beslut, samhället väljer ut vilka som skall vara brottslingar de finns inte

där av naturen. Kriminaliseringens väsen kan sägas vara att folk hotas med straff om de väljer

att handla på ett visst sätt. Det är en slags formell social kontroll. Ofta betonas att

kriminalisering bör utgöra den sista utvägen för att komma tillrätta med ett problem eftersom

straff är en kraftig och ganska primitiv samhällsreaktion (ibid.).

Kriminaliseringens syfte är att förhindra vissa gärningar som inte är önskvärda och frammana

andra som är det (Jareborg 2001). Hotet om att bli straffad skall alltså påverka människors

handlingar i en viss riktning och motverka de eventuella skäl någon kan ha att vilja handla på

ett sätt som är skadligt antingen för andra eller för samhället. Man vill helt enkelt avskräcka

människor från ett visst beteende ur ett allmänpreventivt syfte.
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Straffhotets existens har ibland även en moralbildande inverkan på människor. Normerna

angående vad som är ett förkastligt beteende internaliseras och blir till medborgarnas privata

(Jareborg 2001). Jareborg (2001) menar dock att om man vill inplantera viss moral och vissa

vanor hos allmänheten finns betydligt bättre metoder än straffhot att använda sig av. Straffhot

som metod kan enbart motiveras genom att den vill avskräcka människor från vissa gärningar

(ibid.).

Kriminaliseringen har även en symbolfunktion, d v s att genom att kriminalisera en handling

så pekar man ut den som socialt förkastlig. På så sätt kan statsmakten tala om för folk vad

som är önskvärt och inte (Jareborg 2001).

Ytterligare ett syfte är motverkandet av att den som begått brott inte skall begå brott igen (s.k.

individualprevention). Jareborg (2001) hävdar att detta inte legitimerar själva metoden att

använda straffhot utan har större betydelse då straffet skall verkställas.

Slutligen bör nämnas att lagstiftarens intentioner kan vara andra än att undertrycka ett visst

beteende till exempel att framstå som handlingskraftiga och bli omvalda som ledamöter

(ibid.).

1.5 Fortsatt framställning

Här beskriver vi kortfattat innehållet i uppsatsens olika avsnitt.

I kapitlet bakgrund presenteras tidigare forskning som gjorts kring kriminaliseringen av

narkotikabruk samt en kort redogörelse för den svenska narkotikapolitiken. Här vill vi dels

sätta in vår uppsats i ett forskningssammanhang och dels beskriva den historiska och politiska

bakgrunden till den nuvarande narkotikalagstiftningen. Syftet med lagändringarna beskrivs.

Kapitel tre behandlar de metoder vi valt att använda i undersökningen. Här beskriver vi hur vi

gått tillväga med att välja ut vårt material, behandla det och avgränsa det. I avsnittet förs även

en diskussion om tillförlitligheten i resultaten samt en motivering till den valda metoden.

I teoriavsnittet diskuteras ett par betraktelsesätt som präglat synen på sociala problem varav

det ena ser sociala problem som yttringar av ett objektivt missförhållande (objektivistisk syn)
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och det andra betonar att sociala problem skapas genom kollektiva definitionsprocesser

(konstruktivistisk syn).

Därefter följer en presentation av våra insamlade data. Kapitlet innehåller två avsnitt varav det

ena är en presentation av ståndpunkterna i debatten som delats in i olika teman och det andra

behandlar debatten utifrån ett tidsperspektiv.

Analysen kopplar sedan samman två tänkta positioner i debatten med teorier kring vad som är

ett socialt problem och visar att debatten präglats av synen på narkotika som ett objektivt

problem. Debatten i sin helhet kan sägas följa ett antal stadier som ett fenomen går igenom då

det konstrueras som ett socialt problem via en kollektiv definitionsprocess.

I slutdiskussionen resonerar vi kring en del problem vi kan se att den narkotikapolitiska

debatten innehåller samt kring olika antaganden debattörerna gör.

2 BAKGRUND

2.1 Svensk narkotikapolitik

Nedan skall vi försöka ge en bild av den svenska narkotikapolitikens utveckling från

narkotikans inträde på 1960 – talet fram till idag. Framställningens tyngdpunkt ligger på

ändringarna i narkotikastrafflagen 1988 då bruket av narkotika kriminaliserades och 1993 då

fängelse infördes i straffskalan för eget bruk. Stycket börjar dock med en presentation av

dagens svenska narkotikapolitik.

2.1.1 Dagens narkotikapolitik

Riksdagens uttalade huvudmål för den Svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt

samhälle:

Ett narkotikafritt samhälle är ett högt ställt mål som ger uttryck för samhällets

hållning till narkotika; att vi inte accepterar att narkotika integreras i samhället

och att vi strävar efter ett samhälle där narkotikamissbruk förblir ett socialt

oaccepterat beteende, ett samhälle där narkotikamissbruk förblir en marginell

företeelse (Folkhälsoinstitutet 1993:3, s. 11).
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Detta har varit ett uttalat politiskt mål ända sedan socialdemokraterna utlovade det under valet

1982 (Tops 2001). Efter valet tillsattes en narkotikakommission med uppgift att föreslå

åtgärder mot narkotikamissbruket och de frågor som behandlades var kriminalisering av

narkotikabruk samt gradindelning och straffskalor (Solartz 1987).

Avsikten med narkotikapolitiken är att minska nyrekryteringen av narkotikamissbrukare, få

fler missbrukare att sluta med sitt missbruk samt minska utbudet av narkotiska preparat (BRÅ

2000: 21). Rättsväsendet har över tid fått ta ett allt större ansvar i strävan att uppfylla dessa

mål. Karaktäristiskt för narkotikapolitiken är vidare att den inte gör någon skillnad på åtgärder

som begränsar tillgången och de som begränsar efterfrågan på narkotika. Polisens insatser mot

gatulangningen syftar primärt till att begränsa handeln men detta anses samtidigt få effekt på

efterfrågan. Tydliga markeringar från polisen (och samhället i övrigt) tros bidra till att flertalet

ungdomar avhåller sig från att pröva narkotika (Folkhälsoinstitutet 1993:3).

Narkotikapolitiken är en del av socialpolitiken och syftar till att motverka narkotikans hot mot

individers hälsa, livskvalitet och trygghet. Narkotikan anses dessutom på sikt utgöra en fara

för den allmänna välfärden och demokratins utveckling (SOU 2000:126).

2.1.2 Narkotikapolitisk bakgrund

Narkotikakonsumtionen i Sverige tog fart under 1960-talet och antalet narkotikaanvändare

ökade från cirka 100 till flera tusen (Thorgren 1994). Vid den här tiden fanns ingen samlad

narkotikapolitik och osäkerheten om vad som borde göras var stor (Folkhälsoinstitutet 1993).

Prohibition (förbud) har länge varit ett paradigm (den ram och de allmänna regler inom vilken

forskning i en viss vetenskap bedrivs) för Sveriges narkotikapolitik. Men på grund av

kontrollskadorna som sätts i samband med prohibitionistiska åtgärder har det vuxit fram ett

ökande motstånd runtom i världen. Ett konkurrerande paradigm, harm reduction

(skadereduktion) har varit under utveckling sedan 1960-talet. Prohibition och harm reduction

representerar motpoler i en alltmer polariserad internationell narkotikadebatt (Goldberg

2000).

En del av svensk förbudspolitik är så kallad restriktiv kontrollpolitik vilket innebär att försöka

begränsa förekomsten av en icke-önskvärd företeelse med hjälp av juridiska åtgärder
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(Goldberg 2000). Goldberg (2000) menar att antagandet bakom den restriktiva

narkotikapolitiken är att om man lägger stor tonvikt vid användningen av lagstiftningen,

polisen och domstolarna är det möjligt att drastiskt reducera narkotikakonsumtionen.

2.1.3 Narkotikapolitikens tre ben

1968 presenterade narkomanvårdskommittén ett tiopunktsprogram för att komma tillrätta med

narkotikan. De viktigaste förslagen var att utveckla drogfri behandling, informera om

narkotika, utöka polisen och tullen samt avsevärt öka straffsatserna för grovt narkotikabrott.

Programmets bestod alltså av förebyggande åtgärder, kontrollpolitik samt vård och

behandling av narkotikamissbrukare. Dessa tre ben har sedan dess legat till grund för Sveriges

narkotikapolitik (Thorgren 1994).

2.1.4 Narkotikastrafflagen

Narkotikastrafflagen infördes 1968 och ersatte då den tidigare Narkotikaförordningen. Enligt

narkotikastrafflagen var gärningar såsom framställning, saluhållande, överlåtelse och innehav

av narkotiska preparat straffbara. Åtal kunde underlåtas i de fall då en person endast innehaft

en ringa mängd narkotika för eget bruk (Folkhälsoinstitutet & CAN 2000). Åtalsunderlåtelse

innebär att åklagare kan låta bli att åtala om det kan antas att det endast kommer att utdömas

böter och det inte finns skäl för rättegång ”ur allmän synpunkt” (Olsson 1994).

Narkotikastrafflagen har sedan den stiftades reformerats vid ett flertal tillfällen i syfte att

tydligt markera att narkotikabruk inte är acceptabelt. 1972 höjdes maxstraffet för grov

narkotikabrottslighet till tio år, vilket är narkotikastrafflagens strängaste tidsbestämda straff

(Kassman 1998). Efter att bruket kriminaliserades 1988 blev all icke-medicinsk befattning

med narkotika kriminell i Sverige (BRÅ 2000:21). Brotten enligt narkotikastrafflagen är

indelade i tre grader; ringa narkotikabrott, narkotikabrott och grovt narkotikabrott.

Straffskalan spänner mellan böter och fängelse i högst tio år (Folkhälsoinstitutet 1993).

Preparaten som regleras via narkotikalagstiftningen är de som numera finns upptagna i

läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika. Den omfattar främst sådana

medel som är föremål för kontroll enligt internationella överenskommelser men även några

medel som Sverige beslutat skall betraktas som narkotika (Folkhälsoinstitutet & CAN 2000).
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2.1.5 Kriminalisering av narkotikabruk

Vi skall här beskriva syftet med de två lagändringar vår debatt handlar om och även

presentera de huvudsakliga invändningarna som gjordes mot dem. Kriminaliseringen av

bruket av narkotika 1988 och den straffskärpning som skedde 1993 då fängelse infördes i

straffskalan är de kanske mest omdiskuterade ändringarna i narkotikastrafflagen. Båda

lagändringarna tog sikte på konsumtionen av narkotika. I huvudsak var det dock den

allmänpreventiva tanken som låg bakom kriminaliseringen 1988 medan straffskärpningen

1993 framförallt syftade till att göra det möjligt för polisen att ingripa och även förbättra

behandlingen av missbrukare (BRÅ 2000: 21).

Syftet med lagändringen 1988 var främst att från samhällets sida signalera ett kraftigt

avståndstagande mot all hantering av narkotika. Markeringen var tänkt att fylla en viktig

preventiv funktion bland ungdomar och därmed minska nyrekryteringen till missbruk. I

förarbetena diskuterade man i huvudsak tre invändningar mot en kriminalisering av

narkotikabruk. Först och främst handlade det om huruvida det var riktigt eller inte att

straffbelägga en handling som riktades mot den egna personen. Somliga ansåg detta vara ett

avsteg från den straffrättsliga traditionen i Sverige (ibid.).

Den andra invändningen rörde polisens möjligheter att tillämpa lagstiftningen. Om straffet

blir böter kan inte urin- och blodprov användas vilket innebär en stor osäkerhet i bevis. Å

andra sidan ansågs proverna vara osäkra testmetoder och själva provtagningen skulle kunna

vara kränkande för den enskilde individen (BRÅ 2000: 21).

Slutligen befarade man att missbrukare skulle undvika att söka vård av rädsla att bli straffade.

Detta löstes dock genom en särskild ansvarsfrihetsregel som innebar att en missbrukare kunde

undgå straff om han underkastade sig vård (ibid.).

Vid lagändringen 1993 infördes fängelse i straffskalan för eget bruk. Detta möjliggjorde för

polisen att vid skälig misstanke använda sig av urin- och blodprov för att påvisa bruk av

narkotika (Folkhälsoinstitutet & CAN 2000). Personen som skall testas måste dock vara

straffmyndig, alltså över 15 år. När polisen upptäcker minderåriga ungdomar som antingen

misstänks ha ett pågående missbruk eller är narkotikapåverkade skall det anmälas till

socialtjänsten (ibid.).
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Syftet med straffskärpningen var dels att skapa möjligheter för tidiga ingripanden och på så

sätt hindra unga människor från att fastna i missbruk och dels att förbättra behandlingen av de

missbrukare som avtjänar straff (Prop. 1992/93: 142). Det senare genom att det blev möjligt

att utdöma vårdinriktade påföljder för narkotikabruk (kontraktsvård) (BRÅ 2000: 21).

2.2 Tidigare forskning

Vi skall här genom att titta på tidigare forskning kring både debatter och kriminaliseringen av

narkotikabruk försöka placera in vår undersökning i ett forskningssammanhang.

Den forskning som gjorts angående de två lagändringarna berör i huvudsak hur polisens

arbete påverkats på olika sätt. Brottsförebyggande rådet (2000: 21) har undersökt vilka

konsekvenser kriminaliseringen av bruk av narkotika år 1988, och den efterföljande

straffskärpningen år 1993, har haft när det gäller rättsväsendets arbete mot narkotikamissbruk.

Man kom fram till att polisens förändrade arbetssätt har lett till att fler unga personer som inte

tidigare varit kända för narkotikabruk lagförts. Den största gruppen är dock äldre redan kända

missbrukare. I undersökningen menar man att det krävs åtgärder på andra samhällsplan för att

förmå denna grupp att upphöra med sitt missbruk. Den övergripande frågan

Brottsförebyggande rådet undersökte var om lagändringarna bidragit till att

narkotikamissbruket i samhället har minskat. Man konstaterar att det inte finns några entydiga

tecken på att kriminaliseringen och straffskärpningen skulle ha haft någon avskräckande

effekt på ungdomars drogvanor och därmed minskat nyrekryteringen till missbruk. Det går

dock inte att utesluta att bruket bland ungdomar hade ökat ännu mer om inte denna

lagstiftning kommit till stånd (BRÅ 2000: 21).

Anders Kassman (1998) har i sin doktorsavhandling på Sociologiska institutionen vid

Stockholms universitet skrivit om polisen och narkotikaproblemet. Han har undersökt hur

polisens uppdrag och arbetsinsats gentemot narkotikaproblemet förändrats från förstatligandet

av polisväsendet 1965 fram till 1993 års införande av fängelse i straffskalan för eget bruk. De

huvudsakliga frågeställningarna som belyses avseende lagstiftningen är hur narkotikapolisens

roll formuleras, hur denna förändras över tid samt i vilken utsträckning förändringar inom

narkotikapolisen föregås av ändrad lagstiftning. Andra frågor har varit vilka andra grupper

som konkurrerat om handhavandet av problemet, till exempel var gränsen går mellan

vårdande inslag och repressiva åtgärder.
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Lise-Lotte Rytterbro (1996) vid Kriminologiska institutionen på Stockholms Universitet har

gjort en undersökning i syfte att utröna om lagändringen 1993 lett till att fler

narkotikamissbrukare fått vård genom att deras missbruk upptäckts med hjälp av urin- eller

blodprov på ett tidigt stadium. Studien var baserad på anmälningar till tre socialdistrikt i

Stockholm. Resultatet visade att polisens ökade befogenheter ledde till fler anmälningar om

narkotikabruk men att bara två procent av anmälningarna till socialtjänsten ledde fram till

någon vårdande insats. Dessutom visade den precis som BRÅs rapport att polisen sällan

lyckades nå ungdomar utan att det rörde sig om redan kända äldre missbrukare. Vi har inte för

avsikt att i vår undersökning värdera vilken effekt lagändringarna kan tänkas ha haft på olika

grupper utan vi vill enbart ge en bild av de argument som förts fram i debatten kring de båda

ändringarna av lagen och undersöka den syn på narkotikabruk som presenteras i debatten.

Karin Säfström (2000) har i sin C-uppsats vid Socialhögskolan gjort en undersökning av

mediadebatten kring tvångsvård av missbrukare. Hon har tittat på hur skillnader i synen på

missbruket, missbrukaren, individen och samhället påverkat hur olika debattörer ställer sig till

frågan om tvångsvård. Hennes metod gick ut på att sortera in debattörerna i två pooler för att

därigenom se vilka antaganden de grundar sina åsikter på. Även i debatten kring

kriminaliseringen av narkotikabruk finns möjlighet att göra en polarisering av åsikter men vi

har valt att inte använda detta som utgångspunkt för att ge alla ståndpunkter en så

förutsättningslös presentation som möjligt. I vår analys ligger fokus på hur narkotikabruk på

olika sätt presenteras som socialt problem inom och genom debatten.

3 METOD

3.1 Metodval

Här beskrivs den metod vi använt då vi utfört vår undersökning. Utgångspunkten för vårt

uppsatsarbete är som sagt att undersöka debatten kring kriminaliseringen av narkotikabruk

under åren 1982 – 2002 och även se på vilket sätt narkotikabruk presenteras som socialt

problem i debatten. Vi har valt att göra detta genom att titta på debatten i tre dagstidningar.

Valet att använda debatten i just media som underlag för vår undersökning gjordes utifrån

intresset att titta på hur diskussionen sett ut på den offentliga arenan. Vi har arbetat utifrån en

induktiv metod vilket innebär att man börjar med att samla in data för att därefter (ofta

samtidigt) formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier (Backman 1998). Det hade varit
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möjligt att redan från början formulera någon hypotes eller teori för att sedan pröva dess

riktighet men vi hade ingen sådan klar för oss och ville gå in i materialet med så öppna ögon

som möjligt.

Starrin (Svensson & Starrin 1996) beskriver en metod som går ut på att man i sin forskning

inte har någon bestämd teori som styr datainsamlingen. Idén är istället att utgå från så få

förutfattade meningar som möjligt. De data man samlar in får styra vilka teorier som sedan

används i analysen. Teorierna som växer fram allteftersom kunskapen inom ämnet ökar

används som vägledning. Detta innebär att man använder de ledtrådar och mönster man

tycker sig se när man kodar sina data. Problempreciseringen är då snarare en slutprodukt än

en förutsättning för datainsamlingen (ibid.).

Bearbetningen av artiklarna gav idéer om olika slutsatser vilka i sin tur gav uppslag till

teoretiska ansatser för den slutliga analysen. De avgränsningar vi gjort under arbetets gång

kommer presenteras längre fram i metoddelen. Vi vill i detta sammanhang nämna att eftersom

bearbetningen och presentationen av materialet var en förutsättning för att teori och

perspektiv skulle kunna väljas var vi tvungna att göra en ganska allmän presentation av

materialet där vi snarare beskriver helheten i debatten än fokuserar på vårt valda perspektiv.

Uppsatsen är av kvalitativ karaktär på så sätt att vi intresserat oss för de åsikter och

ståndpunkter vi sett i debattartiklarna. Om vi i stället valt att göra en kvantitativ studie hade vi

intresserat oss för antalet artiklar som står för vissa åsikter, alltså vad man kan mäta med

siffror och tal. Backman (1998) beskriver skillnaden mellan kvantitativ respektive kvalitativ

metod just genom att man i den kvantitativa metoden mäter resultat i siffror och tal.

3.2 Empiriskt material

Vår ursprungliga tanke var att utgå från artiklar om kriminaliseringen av narkotikabruk både i

dagstidningar och i tidskrifter. Detta visade sig dock innebära ett alltför omfattande arbete. Vi

valde då att koncentrera oss på artiklar som skrivits i dagstidningarna Dagens Nyheter (DN),

Svenska Dagbladet (SVD) och Göteborgs – Posten (GP) under åren 1982-2002. Valet av just

dessa dagstidningar grundades på att de var de mest frekvent förekommande då vi gjorde

artikelsökningar. Att de dagstidningar vi valt dessutom haft störst antal upplagor av samtliga

dagstidningar i Sverige gav oss ett material som nått ut till många människor. Vi hade för

avsikt att även hämta material från Sydsvenska Dagbladet men då det visade sig att vi endast
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fick två för ämnet aktuella artiklar därifrån uteslöts dessa ur materialet. Materialet som ligger

till grund för undersökningen består av 58 artiklar varav åtta stycken är hämtade från GP, 23

från DN och 27 från SVD.

Tidsperioden för vår undersökning (1982-2002) valdes utifrån syftet att titta på debatten kring

ändringarna i narkotikastrafflagen år 1988 (då bruket kriminaliserades) och 1993 (då fängelse

infördes i straffskalan). Genom att titta på antalet artikelträffar från 1980 och framåt fann vi

att debatten kring kriminaliseringen av narkotikabruk startade redan 1982 och har fortsatt

ända fram till idag med varierad intensitet. Om vi valt en kortare tidsperiod hade det varit

möjligt att exempelvis ha fler tidningar eller tidskrifter som underlag för undersökningen

vilket kanske fångat in fler ståndpunkter i debatten. Det längre tidsperspektivet ger oss dock

en ytterligare dimension av undersökningen som föreföll relevant då vi kunde skönja

förändringar i argumenteringen över tid.

3.2.1 Debattartiklar

Enligt Svenska Journalistförbundets regler för press, radio och tv (www.sjf.se) finns ett antal

motton för god journalistik. Angående debattartiklar står det att de inte har några objektiva

krav på sig utan inläggen är skrivna ”ur hjärtat” med den subjektivitet man själv väljer lägga

in i sin text. Många debattinlägg i studien kommer från politiska företrädare och

representanter från olika intresseorganisationer och är skrivna utifrån deras respektive

perspektiv. Somliga inlägg var repliker på tidigare inlägg och präglas av ”motståndarsidans”

argument då det är dessa man svarar på. Andra hade karaktären av att man höll med en person

eller grupp och genom sin artikel gav sitt stöd till den gruppen. Vissa debattartiklar var

skrivna av forskare och hade därför en vetenskaplig tyngd medan andra var mer inriktade på

att problemet var ett politiskt problem där det viktigaste var att ge ett tydligt budskap till

allmänheten.

3.3 Datainsamling

Datainsamlingen har gjorts via sökningar på universitetsbibliotekets databaser för

artikelsökningar. Den databas vi använt mest är Artikelsök men även Presstext och

artikelarkivet på Dagens Nyheters hemsida har nyttjats. På grund av en viss fördröjning i

arbetet på bibliotekets tidningsarkiv med att överföra dagstidningar till mikrofilm så sträcker

sig materialet endast fram till och med september år 2002.
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Vi använde oss primärt av sökordet narkotika* (* är ett kommando som innebär att även

sammansatta ord som till exempel ”narkotikamissbruk” inkluderas i träfflistan) vilket gav ett

stort antal träffar. Genom att använda ett relativt ”brett” sökord försökte vi minska risken att

gå miste om någon för ämnet aktuell artikel. Samtliga titlar på träfflistan gicks igenom och de

artiklar som på något vis berörde kriminaliseringen av narkotikabruk plockades ut för en

ytterligare granskning. Vid sökningar med andra sökord och artikeldatabaser kunde vi

konstatera att samma artiklar återkom. Vi avslutade sökandet då vi tyckte oss se tydliga

återkommande mönster i materialet. Svensson & Starrin (1996) nämner att då man vid

upprepade tillfällen i den fortsatta datainsamlingen får data som är utbytbara mot tidigare

insamlade data så har man uppnått mättnad. I slutändan är det upp till författaren att bedöma

när man nått detta mättnadsläge menar han.

3.4 Förförståelse

När vi började vårt arbete hade vi svårt att se att man genom att kriminalisera narkotikabruket

skulle kunna komma tillrätta med narkotikaproblemet. Våra föreställningar om var man kan

spåra orsakerna till varför vissa individer blir narkotikamissbrukare är främst psykologiska

och sociala. I och med det anser vi inte narkotikan primärt vara en fråga för rättsväsendet utan

snarare ett socialpolitiskt problem. Vår syn på narkotikamissbrukets orsaker kan ha påverkat

undersökningen såtillvida att både ståndpunkter som stämmer överens med våra egna samt

ståndpunkter som står i stark motsats till detta kan ha fått mer utrymme. Vi har dock försökt

att hela tiden hålla i minnet att våra egna värderingar påverkar vad vi fastnar för i de artiklar

vi läser.

3.5 Datahantering

Vår bearbetning av artiklarna gick till så att vi först läste alla insamlade artiklar översiktligt

för att göra en bedömning om de verkligen behandlade det ämnesområde vi avsett att

undersöka. De artiklar som föll utanför undersökningens ramar sorterades bort. Efter en

grundlig genomgång av artikelmaterialet skrev vi kortare referat på varje artikel för att på så

sätt få en överblick över debattens innehåll. Efterhand när vi läste vårt material såg vi vissa

mönster i det vilket öppnade upp möjligheten att dela in det i olika teman. Starrin (Svensson

& Starrin 1996) kallar detta för att man gör en öppen kodning. Det innebär att man jämför

företeelser med varandra och med föreslagna begrepp. Syftet är att se vad materialet uttrycker

i fråga om företeelser och i förlängningen vilka begrepp som bäst beskriver dem.
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Vi satte rubriker för olika teman under vilka vi förklarade innehållet och stöttade det med citat

från artiklarna. Vi har medvetet valt att använda oss av relativt många citat i presentationen då

vi tycker att de på ett tydligt sätt för fram olika tankar i debatten och det möjliggör för läsaren

att själv skapa sig en bild av innehållet.

Datahanteringen har styrts av syftet med undersökningen medan vi har låtit tolkningsidéerna

komma efter hand. Detta ligger i linje med att man gör en öppen kodning för att därigenom se

mönster och idéer för analysen.

3.6 Avgränsningar

Datamaterialet som vi arbetat med innehåller givetvis en mängd annan information än den vi

valt att fokusera på. Debattartiklarna kan mer eller mindre placeras in i en större allmän

narkotikapolitisk debatt och möjligheten att presentera andra delar av materialet för att lyfta

fram andra aspekter av problemet finns också.

Vi har inte för avsikt att på något sätt värdera lagändringarnas utfall i förhållande till deras

syften utan endast att titta på den debatt som omgivit dem. Avsikten är inte heller att värdera

de olika ställningstagandena som görs i debatten utan endast att presentera dem och se hur de

eventuellt förändrats över tid. Undersökningen gör inte anspråk på att säga något generellt om

hela debatten som förts kring kriminaliseringen av narkotikabruk utan avser endast att

undersöka debatten så som den sett ut i DN, GP och SVD under 1982 – 2002.

4 TEORI

4.1 Inledning

Det här avsnittet kommer att behandla några olika teoretiska tankegångar som försöker

förklara dels hur sociala problem uppstår men också den process som leder till att vissa

fenomen blir uppmärksammade som problem och blir föremål för olika åtgärder. Syftet med

att redogöra för detta är att vi i analysen skall se på vilket sätt narkotikabruk presenteras som

socialt problem i debatten.
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4.2 Två utgå ngspunkter

Vad är ett socialt problem, hur kan det förstås och förklaras? Vad som uppfattas som ett

socialt problem varierar över tid och mellan olika kulturer (Lindgren 1993). Begreppet är

problematiskt eftersom en företeelse kan uppfattas som besvärlig av somliga men inte av

andra. Människor i samhället har olika ekonomiska och politiska intressen samt skilda åsikter

om vad som är bra och dåligt. Detta påverkar synen på vad som är ett problem och inte

(Goldberg 2000).

Här skall vi översiktligt presentera två betraktelsesätt som präglat synen på sociala problem

vid olika tidpunkter. Lindgren (1993) urskiljer två huvudlinjer bland perspektiven på sociala

problem varav den ena ser sociala problem som yttringar eller funktioner av objektiva

missförhållanden i samhället och den andra betonar att sociala problem skapas genom

kollektiva definitionsprocesser. Det förstnämnda perspektivet kallas ibland för ett

objektivistiskt synsätt och det andra för ett konstruktivistiskt.

4.2.1 Objektiva problem

Begreppet sociala problem är mångtydigt och används vanligen för att beskriva många olika

typer av förhållanden, situationer och beteenden. Det objektivistiska perspektivet utgår från

vad som menas vara objektiva förhållanden. Sociala problem klassas då som problem på

grund av sina inneboende problematiska egenskaper. Problemen förklaras med hänvisning till

sin inneboende natur. Fenomenen upplevs skadliga, riskabla, kostsamma och hotfulla och

därmed oönskade i samhället (Lindgren 1993).

4.2.2 En kollektiv definitionsprocess

Det konstruktivistiska perspektivet domineras av sociologen Herbert Blumer som hävdar att

sociala problem är fenomen som är bundna till en historisk och kulturell kontext och

framträder genom en process av kollektiva definitioner (Meeuwisse & Swärd 2002). Ett

problem existerar framförallt på det sätt som det uppfattas och definieras i ett visst samhälle

och inte för att det är ett objektivt fenomen med problematiska egenskaper. Det är den sociala

definitionen (och inte den objektiva sammansättningen) som bestämmer huruvida ett visst

förhållande framstår som ett socialt problem eller inte menar han (Lindgren 1993).

Enligt detta synsätt är inga förhållanden eller tillstånd sociala problem i sig men att de kan bli

det. För att ett fenomen skall bli ett socialt problem krävs att en grupp med inflytande i
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samhället identifierar och pekar ut dem som sociala problem. De är alltså en social

konstruktion, skapad av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden där olika aktörer och

grupperingar har en aktiv roll (Meeuwisse & Swärd 2002).

Spector och Kitsuse (Rubington & Weinberg 1995) nämner några faktorer som inverkar i

processen då ett socialt problem konstrueras. En faktor är att det finns många samhällsgrupper

som tar del i processen i syfte att skydda sina egna sociala, ekonomiska eller politiska

intressen. En annan anledning är moralisk indignation, vilket innebär att ett fenomen kan stöta

eller provocera en grupp som då reagerar genom att gå med i kampen mot det som uppfattas

som oönskat.

4.3 Fyra faser i utvecklingen

Spektor och Kitsuse (i Rubington & Weinberg 1995) identifierar fyra faser i den process som

äger rum då ett upplevt missförhållande etableras som socialt problem. Faserna beskriver hur

sociala problem initieras och implementeras samt hur problemets vidare utveckling sker. Vi

skall här kort presentera de fyra stadierna i den ordning de uppstår i processen.

1. Definition och debattskapande

Den första fasen i skapandet av sociala problem enligt denna modell är definition av sociala

problem och skapandet av debatt. Det innebär att en grupp uppmärksammar ett

fenomen/beteende och identifierar det som oönskat och problematiskt. Gruppen försöker

sedan få igång en offentlig debatt i syfte att skapa opinion för sina åsikters riktighet. I den

fasen är det viktigt att kunna komma ut i media och få stöd av andra grupper för sin sak.

Gruppen kan även försöka få statsmakterna att förhindra att frågan kvävs i sin linda. Om man

kan få regeringen att föra upp frågan på den politiska dagordningen har man en stark

plattform för att sedan driva frågan vidare (Rubington & Weinberg 1995).

Alla försök att driva upp frågor på dagordningen och göra dem till allmänna problem lyckas

naturligtvis inte och där ligger den kritiska punkten i denna fas. Ett framgångsrikt utfall är

framförallt beroende av tre faktorer: makten hos de grupper som reser krav och anspråk,

kravens natur samt de strategier och metoder man använder för att lyfta fram kraven

(Lindgren 1993).
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2. Officiell uppmärksamhet

I den andra fasen strävas det efter att problemet skall uppmärksammas officiellt. Genom att få

makthavarna att uppmärksamma problemet kan gruppen öka legitimiteten i sina krav. Genom

detta kan de få till stånd en officiell utredning av frågan. Sådan uppmärksamhet kan fås till

exempel genom demonstrationer, namninsamlingar och andra kampanjer. Frågor som är av

intresse för de styrande och de ser som en del av deras eget uppdrag kräver ingen sådan

lobbyverksamhet utan får utrymme på arenan ändå (Rubington & Weinberg 1995).

För att statsmakterna skall starta en utredning krävs omfattande dokumenterade krav med

tillhörande empiriskt stöd. Eftersom sådan bakgrundsforskning är dyr förhåller det sig ofta så

att forskningen styrs av dem som håller i börsen. Trots att kunskap är en nyckel till makt så är

det också så att politisk och ekonomisk makt kan kontrollera forskningen efter kunskap

(ibid.).

När den officiella utredningen startat tappar den initierande gruppen ofta kontrollen över

frågan. Utredningen kan i vissa fall vara utformad så att den dämpar frågans aktualitet. De

grupper som är väl organiserade kan i större utsträckning påverka frågan efter att en utredning

startats. Utredningen karaktäriseras av ett köpslående mellan olika motstridiga krav på

lösningar av problemet (Rubington & Weinberg 1995).

Vid slutet av den här fasen befinner sig frågan oftast vid höjden av sin

uppmärksamhetskarriär. Här kan problemet ha blivit löst eller så har det lösts på ett för

intressegrupperna otillfredsställande sätt vilket kan få det att gå in i ett tredje steg (Lindgren

1993).

3. Otillfredsställelse

Den tredje fasen handlar om att grupper av olika orsaker kan finna lösningarna på ett officiellt

problem vara otillfredsställande. Starka grupper kan själva påverka förfarandet och svagare

grupper kan tvingas betrakta en otillfredsställande lösning utan att för den skull kunna

påverka den vidare. Uppmärksamheten under den här fasen riktas mot de enheter som har till

uppgift att övervinna eller förändra sociala problem (Rubington & Weinberg 1995).
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4. Avståndstagande

Den fjärde och sista fasen rör avståndstagande av etablerade tillvägagångssätt. De klagande

aktörerna tar avstånd från de officiella instansernas hantering av deras krav och anspråk

(Lindgren 1993). Otillfredsställelsen med en problems lösning kan leda till att den

frågedrivande gruppen söker alternativa lösningar på sina krav. En sådan manöver kräver

dock starkt ledarskap och en trogen grupp. Annars riskerar gruppen att falla sönder när

etablissemanget attackerar för att försöka försvaga den. Kan gruppen vara disciplinerade och

väl sammanhållen kan den däremot fortsätta att kämpa för sina krav. Aktionsgruppernas fokus

flyttas här från missnöje och klagomål till att skapa alternativ (Rubington & Weinberg 1995).

4.4 Arenamodell

Sociala problem existerar i förhållande till andra sociala problem och är dessutom inbakade i

ett komplext system av problemformulering och utspridning.  Hilgartner och Bosk (i Lindgren

1993) presenterar en arenamodell för analysen av sociala problems etablering. Graden av

uppmärksamhet som ett problem får beror inte bara på hur problemet är beskaffat utan

bestäms genom en kollektiv definition. Konstruktionen av sociala problem äger rum inom

offentliga arenor och omfattningen av problemet kan mätas i graden av uppmärksamhet det

får inom dessa arenor. Varje arena har en bestämd kapacitet som begränsar antalet sociala

probelm som kan få plats under en viss period. Problemen måste konkurrera om utrymmet.

Med det här synsättet är antalet sociala problem inte en funktion av mängden skadliga

förhållanden som samhället ställs inför utan snarare ett resultat av de offentiliga arenornas

begränsade utrymme.

Anledningen till att intresset för kriminaliseringsfrågan skiftar en del över tid kan med

hänvisning till Hilgartner och Bosks arenamodell för analys av sociala problems etablering

bero på att det stundtals funnits andra problem som krävt mer utrymme på den offentliga

arenan.

4.5 Sammanfattning

Se två skilda perspektiven i synen på sociala problem, det objektivistiska och det

konstruktivistiska, kommer i analysen att kopplas till två positioner som vi kunnat urskilja i

debatten med avseende på skillnader i synen på narkotika och narkotikabruk. Den ena

positionen betraktar narkotikan som ett problem i sig och den andra ser narkotikabruket mer
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som symtom på andra problematiska omständigheter. Vår tanke är att se på vilket sätt man via

debatten presenterar narkotika som ett socialt problem.

5 DEBATTEN

5.1 Ståndpunkterna i debatten

Här följer en presentation av de huvudsakliga ståndpunkter som redovisats i debatten kring

kriminaliseringen av narkotikabruk under åren 1982 – 2002. Materialet består av 58 artiklar

som är hämtade från Sveriges tre största (i upplagor räknat) dagstidningar: Dagens Nyheter

(DN), Svenska Dagbladet (SVD) och Göteborgs – Posten (GP). Artiklarna kommer

huvudsakligen från tidningarnas debattsidor.

För att göra materialet så överskådligt som möjligt har det delats in under några centrala

teman som gemensamt kan sägas utgöra debattens huvudsakliga argument. Varje tema

kommer att inledas med ett kortare resonemang om innehållet för att sedan illustreras med

hjälp av ett antal exempel från det artikelmaterial som delats in under respektive kategori.

Samtliga artiklar som legat till grund för undersökningen kommer av utrymmesskäl inte att

direkt omnämnas i presentationen men deras ståndpunkter kommer att finnas representerade.

De teman vi fått fram är: samhällets avståndstagande, individens autonomi, rättssäkerhet,

allmänprevention genom lag, vård och behandling, polisens roll, konsumtionen motor,

straffpåföljd, narkotikabrukaren, marginalisering samt nyrekrytering/tidiga ingripanden.

Dessa kommer här att presenteras i ovanstående ordning för att sedan följas av en kort

sammanfattning.

5.1.1 Samhällets avståndstagande

Det kanske mest frekvent förekommande uttalandet i debatten kring kriminaliseringen av

narkotikabruk var vikten av att samhället tydligt markerar för människor att all befattning med

narkotika är oacceptabel. Den narkotikapolitiska målsättningen att nå ett narkotikafritt

samhälle kräver kraftiga markeringar och lagstiftningen anses av många ha en viktig

normbildande funktion på det här området. När konsumtion av narkotika är tillåten enligt lag

är det inte ett tillräckligt tydligt ställningstagande. Det finns en utbredd rädsla för att
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normbildningen skall luckras upp och narkotikan bli en socialt accepterad del av kulturen.

Många av artikelförfattarna hävdar att ungdomar och andra i riskzonen för narkotikamissbruk

måste få klart för sig att all hantering med narkotiska preparat är något förkastligt. Vikten av

själva avståndstagandet betonas av nästintill samtliga artikelförfattare.

Samhället måste konsekvent understryka, att all icke-medicinsk befattning med narkotika är

olaglig, d v s kriminell (GP 1989: 0201).

Den största sociala förändringen sedan 60 – talet; kan beskrivas som ett uppbrytande av ’det

sociala tabut’ kring nyttjande av narkotika för icke – medicinska ändamål, alltså som

rusmedel /…/ Normbildningen kring narkotika vacklar numera. Vida kretsar anser det

godtagbart att röka cannabis /…/ Missbruket går inte längre att avgränsa till traditionella

riskgrupper, som kriminella och andra avvikare (GP 1989: 0104).

Bland de sociala missbrukarna (bland de människor som lärt sig ’hantera drogen’ där

missbruket fått fäste i socialt väletablerade kretsar och man hellre kallar missbruket för

’bruk’) där narkotikamissbruket används i mindre uppseendeväckande former ser jag en

farlig tendens till att narkotikan blir socialt accepterad och en del av vår kultur (GP 1992:

0322).

Ungdomar som får undervisning om knarkets skadlighet vet alla att det inte är förbjudet. Att

förbjuda vore ett tydligare språk (DN 1984: 0930).

Samhällets signaler [måste] vara entydiga till den unga generationen. Det är här vi vuxna

måste ta vårt ansvar och göra allt vi kan för att inte fler unga ska fastna i missbruk och

utslagning /…/ Det är därför än mer angeläget att politiker, föräldrar, lärare och andra som

arbetar och umgås med tonåringar ger tydliga budskap om narkotikans skadeverkningar och

att den är oacceptabel (SVD 1992: 1116).

Samhällets budskap är entydigt: Vi accepterar inte narkotika. Vi ser den inte som ett

ofrånkomligt inslag i samhället. Vi vill ha ett samhälle fritt från narkotika (DN 1995: 0626).
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5.1.2 Individens autonomi

En annan stor del av debatten har rört sig kring huruvida det är rätt eller inte att kriminalisera

en handlig som riktar sig mot den egna personen. Hur stora ingrepp har samhället rätt att göra

i den enskildes liv? Diskussionen här handlar i grunden om människans självbestämmanderätt

i förhållande till samhället hon lever i. Utifrån artikelmaterialet kan man skönja två falanger,

en mer liberal som menar att varje människa har rätten att bestämma över sin egen kropp och

bör få göra vad hon vill med den utan att riskera repressalier från samhällets sida samt en som

betonar det ansvar man som samhällsmedborgare har gentemot andra att exempelvis inte begå

kriminella handlingar och slösa med de gemensamma resurserna.

Det liberala argumentet säger att den enskilda har rätten till sin egen kropp, och därmed rätt

att göra vad hon eller han vill med den egna kroppen även om det är självförstörande (DN

1993: 0526).

Enbart bruk eller missbruk av narkotika skall inte straffbeläggas! Skälet är helt enkelt att det

inte är straffvärt. /…/ Vad intag av narkotika innebär är en varierande risk för skada för

individen själv. Ingen annan utsätts alltså för skada eller fara, vilket är ett centralt villkor för

en brottslig handling. /…/ Att kriminalisera missbruk eller enbart innehav av narkotika på

grund av att man påverkar andra är i dag främmande för straffrätten (DN 1984: 0930).

Effekterna av kriminalisering måste vägas mot priset för kontroll och lagföring,

integritetskränkning, möjlighet att använda andra instrument för social kontroll m.m. Det är

dessutom mycket ovanligt att tillgripa straffrättsliga åtgärder för att skydda individen från ett

beteende som inte är bra för honom själv (SVD 1985: 1106).

Men narkomanen är inte herre över sig själv. Han förstör, inte bara för sig själv utan också

för omgivningen. Narkomanen stjäl, misshandlar, arbetar inte och lever på bidrag av andras

tvångsuttaxerade pengar. Frihet att använda narkotika kränker därmed andras frihet (DN

1993: 0526).

Vi lever i ett välfärdssamhälle, där stat, landsting, kommun och i sista hand skattebetalande

medborgare måste ta konsekvenserna av att en del missbrukar illegala droger intill

utslagning och social invaliditet. I ett samhälle av vår typ kan ruskulturen aldrig bli

missbrukarens ensak (SVD 1987: 1126).
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Narkotikamissbruk drabbar oomtvistat tredje man – om inte som anhörig eller brottsoffer så

som skattebetalare till stat, kommun och landsting (SVD 1992: 1116).

5.1.3 Rättssäkerhet

Några tar upp den bristande rättssäkerheten som skäl att inte genomföra kriminaliseringen.

Om urin- och blodanalyser inte får användas måste bedömningen ske utifrån enbart

iakttagelser vilket anses godtyckligt och osäkert men även analys av kroppsvätskor kan vara

problematiskt då preparaten har olika nedbrytningstid i kroppen.

Men det finns starka skäl som talar mot att utvidga det kriminaliserade området. En

kriminalisering är förbunden med svåra bevisproblem. Polisen måste använda urin- och

blodanalyser för att kunna fastställa brott. Analyserna är inte särskilt tillförlitliga (SVD

1984: 1022).

Vilka effekter oviljan och rädslan att i domstol berätta vad man vet kan ha för rättsväsendet

på sikt är något som borde uppmärksammas mera. Vår rättsordning är uppbyggd på att

vittnen talar om sina iakttagelser och då säger sanningen. Om rädsla och hot om våld får

dem att undanhålla sin vetskap, kan rättsväsendet komma att lida allvarlig skada (GP 1987:

0418).

5.1.4 Allmänprevention genom lag

Ett ytterligare argument som av många ansetts tala för en kriminalisering är tanken om att

enbart lagens existens kommer att få många att avstå från att befatta sig med narkotiska

preparat. Kriminaliseringen ses här även som en form av förebyggande åtgärd när man kan

undvika nyrekrytering till missbruk. Motargumenten säger att ytterligare straff knappast

avhåller någon från narkotika i synnerhet inte redan etablerade missbrukare.

Som varningssignal till alla nyfikna ungdomar och tanklösa vuxna med experimentlusta utgör

kriminalisering av all befattning med knark den viktigaste förebyggande åtgärden (DN 1986:

0516).
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Inom narkotikaområdet finns exempel som tyder på att den allmänpreventiva verkan av

straffbestämmelser inte är så självklar, särskilt när det gäller avancerade missbrukare (SVD

1985: 1106).

När de nuvarande lagarna inte visar sig effektiva ses inte detta som ett tecken på att man

måste tänka om, utan tas för intäkt att ytterligare lagstiftning måste till (SVD 2000: 0627).

5.1.5 Vård och behandling

Många såg en risk att en kriminalisering av narkotikabruk skulle kunna försvåra

behandlingsarbetet. Det kan i värsta fall leda till att missbrukare inte längre vågar söka vård

då de riskerar att anmäla sig själva för brott. Det betonades från dessa håll att tvånget rörande

missbruk inte skall regleras i narkotikastrafflagen utan istället inom sociallagstiftningen.

Andra menade däremot att motivationen hos missbrukarna att söka vård skulle öka då de

genom lagstiftningen får en större press på sig att sluta använda narkotika.

[Det är inte önskvärt att] narkotikastrafflagen används som behandlingsinstrument.

Missbrukarens behandlingsbehov ska istället tillgodoses inom socialtjänsten. Och de

tvångsåtgärder som kan vara nödvändiga för att behandlingen skall kunna genomföras ska

regleras i sociallagstiftningen – inte i narkotikastrafflagen (SVD 1984: 1022).

Ett annat skäl [mot utvidgning av det kriminaliserade området] är att det finns risk för att

missbrukare inte söker behandling av rädsla för att anmäla sig själva för brott. /…/

Rättssystemet får inte utformas så att behandlingsarbetet försvåras (SVD 1984: 1022).

En kriminalisering av knarkkonsumtionen medför att det blir allt svårare och besvärligare att

fortsätta med missbruket. Genom ett kontinuerligt tryck på missbruksmiljöerna kan man /…/

pressa många missbrukare att söka ’frivillig’ behandling eller lägga av utan

motivationsövningar, vilket blir det vanligaste. En strikt och konsekvent narkotikapolitik blir

således en avgörande tillgång också för rehabiliteringsprocessen (DN 1986: 0516).

En restriktiv narkotikapolitik ökar dessutom motivationen för missbrukarna att upphöra med

sin illegala drogkonsumtion och vid behov söka vård (SVD 1987: 1126).
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5.1.6 Polisens roll

Flera av dem som ställer sig positiva till en kriminalisering betonar polisens roll i strävan mot

att minska missbruket i samhället. Man vill skapa bra förutsättningar för polisen att kunna

gripa narkotikabrottslingar och därigenom tänker man sig att i förlängningen minska antalet

missbrukare. Den nuvarande lagstiftningen gör det svårt för polis och tull att ta fast någon

eftersom innehav av narkotika i direkt anslutning till konsumtionen inte är straffbart (enligt

utslag i HD i december 1983) (DN 1986: 0516). Flera ser en kriminalisering av bruket som en

möjligt för polisen att gripa fler narkotikaanvändare. De som ställer sig negativa till en skärpt

narkotikapolitik menar istället att en alltför polisstyrd politik inte minskar missbruket utan

snarare marginaliserar missbrukarna ytterligare. Missbrukarna som grips antas vara de som

sedan tidigare är kända av både polis och socialtjänst.

Om konsumtionen är fridlyst och missbrukaren därmed oansvarig, är polis och tull dömda till

en evig, allt slitsammare kamp mot allt bättre organiserade internationella knarksyndikat

(DN 1986: 0516).

En av de främsta orsakerna till det ökade narkotikamissbruket är att polisens resurser

minskat kraftigt under de senaste åren. Minskade polisresurser leder ju till minskad

upptäcksrisk och därmed också bestraffningsrisk, vilket i sin tur ökar benägenheten att

missbruka narkotika och begå brott för att finansiera missbruket (SVD 1989: 0621).

När narkotikapoliser upptäcker missbruk genom urinprov hos en ungdom innebär detta att

den unge får chansen att stanna upp. Han eller hon har kanske inte reflekterat över åt vilket

håll livet är på väg. (SVD 2002: 1023).

De flesta som tas av polisen för innehav kommer att visa sig vara kända missbrukare. På dem

har uppenbarligen inte tidigare straff eller andra åtgärder verkat. /…/

Kriminaliseringstanken innebär förövrigt, som narkotikakommissionen framhäver, ’en

våldsam överskattning av den lilla straffria zon som här finns’. Bättre polisresurser för lokal

narkotikabekämpning behövs för att samhället skall kunna slå sönder marknaden underifrån

och eliminera missbrukarnas efterfrågan på narkotika (DN 1984: 0930).
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Den förda politiken har inte fungerat så som det var avsett, och nu finns snart inga hårda tag

kvar att pröva. /…/ Varken en femdubbling av antalet narkotikapoliser eller en dramatisk

skärpning av straffen för narkotikabrott har haft någon effekt på missbruket  (DN 1997: 0324).

Priset för den alltför polisstyrda politiken har blivit att våra /…/ tunga missbrukare har

uteslutits ur samhället på ett olyckligt sätt. /…/ Polisen säger uttryckligen att de ska

marginaliseras, hållas i samhällets utkanter. Men polisen kan inte göra så mycket åt de redan

aktiva missbrukarna, det hjälper inte att låsa in dem. De ska vårdas inom socialtjänsten…

(DN 1998: 1129).

5.1.7 Konsumtionen som motor

Några av dem som starkt förespråkar kriminaliseringen menar att själva bruket av narkotika är

det som håller hela narkotikahandeln igång och genom att förbjuda det kan man minska både

enskilt missbruk och storskalig narkotikahantering.

Det är konsumtionen och missbruket och det därigenom framkallade starka drogbegäret som

är drivkraften bakom hela narkotikahanteringen. Så länge missbrukarnas konsumtion och

efterfrågan lämnas oberörd och obeaktad kommer ständigt nya skrupelfria figurer att

tillhandahålla de illegala drogerna… (DN 1988: 0126).

Det är konsumtionen, d v s själva knarkandet, som är motorn bakom hela den illegala

narkotikahanteringen. Därför är knarkandet fortfarande tillåtet och fullt lagligt i Sverige och

missbrukaren betraktas inte som roten till problemet utan som ett oskyldigt offer (SVD 1988:

0427).

Det är de enskilda missbrukarna som genom sin efterfrågan skapar en lönsam

narkotikamarknad och därigenom också fungerar som motor i den internationella

narkotikabrottsligheten (SVD 1990: 1203).

5.1.8 Straffpåföljd

Ytterligare en omdiskuterad aspekt som diskuterats flitigt i debatten är vilken straffrättslig

påföljd som kan anses lämplig för någon som brukat narkotika. De röster som hörs mest är de

som anser att fängelse är det enda alternativet. Anledningen är även här vikten av att polisen
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kan utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Böter ger inte möjlighet till analys av blod- och

urinprover för bevissäkring och då menar man att lagen blir verkningslös. Missbrukarnas

begränsade benägenhet att betala böter som ålagts dem betonas också som en anledning att

sätta ett högre straff. Slutligen hävdar ett fåtal att kostnaderna för att genomföra fängelsestraff

är för höga i förhållande till de förmodade vinster man når i form av minskat missbruk.

Böter är en logisk påföljd för tillfällighetsmissbrukare. Enbart böter är däremot ett

otillräckligt ingripande mot de missbrukare som aldrig erlägger böter och som fortsätter med

massivt missbruk (SVD 1987: 1126).

Genom att narkotikastrafflagen stadgar endast böter för ’eget bruk’ av narkotika får polisen

ej använda sig av urinprov, blodprov eller liknande bevisning och ej heller göra

husrannsakan. Resultatet har blivit en helt verkningslös lag. Lagen måste därför ändras så att

det blir möjligt att skaffa bevisning för att styrka olovligt bruk av narkotika (SVD 1991:

1128).

Fängelse bör /…/ införas i straffskalan även för eget narkotikabruk. Många människor, i

synnerhet ungdomar, kan annars lätt få en uppfattning om att missbruket inte är särskilt

fördärvligt (SVD 1990: 1203).

Fängelse i straffskalan för eget bruk skulle också ha en preventiv funktion, särskilt bland

människor som befinner sig i riskzonen för att bli narkotikamissbrukare eller som överväger

att använda narkotika av okunnighet eller obetänksamhet. Vi skulle vidare få ett effektivt tryck

på missbruksmiljöerna, varigenom vi skulle kunna pressa de icke vårdbehövande, d v s

nöjesknarkarna och nybörjarna, ur narkotikamarknaden och avhålla så många som möjligt

från att över huvudtaget börja använda narkotika (SVD 1990: 1203).

För att tillgodose de repressiva vindarna verkar det inte finnas några begränsningar av

kostnadsskäl. Häkten och fängelser är överfyllda inte bara till priset av mycket mänskligt

lidande utan också till mycket stora kostnader (DN 1993: 0722).

[Det finns inte] någon rimlig proportion mellan de skyhöga straffsatserna och deras

missbruksbegränsande effekt. Utöver en viss nivå uppnår man ingenting genom att skärpa

åtgärderna ytterligare (DN 1994: 0915).
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5.1.9 Narkotikabrukaren

Kriminaliseringsmotståndare menar att det finns en tveksamhet beträffande förbudets

tilltänkta målgrupp. Vill man främst nå exempelvis etablerade missbrukare eller de som

använt narkotika vid enstaka tillfällen? Förbudet antas få olika konsekvenser för olika grupper

av narkotikaanvändare och de menar att den tilltänkta lagen inte tar hänsyn till detta. Några få

eftersträvar en mer nyanserad syn på narkotikaanvändare där det tas en hänsyn till

skillnaderna mellan de där missbruket är en del av en komplex problembild och de där

narkotikan fungerar mer som en rekreationsdrog.

Det är lätt att formulera en kriminaliseringsbestämmelse när man utgår från en förenklad

bild av narkotikamissbrukaren. Då kan man få intrycket att det finns en homogen grupp

narkotikamissbrukare mot vilka konsumtionslagen skall riktas. Men så enkelt förhåller sig

inte sociala fenomenen (SVD 1985: 1106).

Mot vem skall då lagen användas? Mot dem som någon gånga har provat narkotika och som

utan någon kriminaliseringsbestämmelse ändå inte tänker fortsätta? Mot dem som redan har

utvecklat ett starkt beroende eller mot dem som har utvecklat ett missbruk som komplikation

till medicinsk behandling? (SVD 1985: 1106).

Samhället borde /…/ skilja på bruk och missbruk. /…/ Det är fullt möjligt att bruka narkotika

under ett helt liv utan att falla ur ramen och bli missbrukare, precis som man kan ha ett

livslångt socialt bruka av alkohol utan att bli alkoholist (DN 1999: 0604).

Det finns en överdriven rädsla för att missbruket kommer att spridas som pesten om man inte

angriper missbrukarna med hårdhandskarna. /…/  Alla människor är inte potentiella

missbrukare. Men det finns i varje samhälle en grupp av varierande storlek som är svagare

eller mer sårbar än resten (SVD 1988: 0513).

Det finns ett växande glapp mellan myndighetssynen på narkotika och de ungas inställning till

droger. Nolltoleransprincipen, som ansetts som mycket lyckad och marknadsförts världen

över, har inte samma effekt som tidigare. Allt fler unga skiljer mellan socialt bruk och

missbruk och avfärdar myndigheternas varningsoffensiv som skräckpropaganda (DN 1999:

0604).
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5.1.10 Marginalisering

Några ser en fara i att missbrukarna marginaliseras ytterligare om bruket kriminaliseras. De

menar att detta kan få långtgående negativa konsekvenser för den enskildes syn på sig själv.

Aktiva narkomaner drivs ännu längre från samhällets mittfåra når de utgör ständiga villebråd

för polisen. Hos unga skapas en negativ brottsmentalitet som kan fungera som en ond spiral.

Dödsfallen av heroinister följer beslagen av heroin; ju fler beslag desto, fler överdoser (DN

2002: 0407).

Jag [vill] att själva bruket av droger åter skall avkriminaliseras för att ge samhället en chans

att komma i kontakt med missbrukarna. Kriminaliserade drar sig undan – och

utstötningsprocessen fullbordas (DN 1995: 0426).

Kriminaliseringen kan göra drogbruket mer intressant och spännande för en viss grupp. /…/

[Det finns] också en fara i att man stämplar och marginaliserar individer som därmed kanske

inte vågar söka hjälp på samma sätt som de annars skulle ha gjort (DN 1999: 0604).

5.1.11 Nyrekrytering/ Tidiga ingripanden

I debatten presenteras även resonemang kring vikten av att ingripa tidigt i missbrukarens
”karriär” för att på så sätt lättare kunna förhindra både att beroende uppstår samt att
missbruket sprids till flera personer. Man ser kriminaliseringen av bruket som ett effektivt
verktyg i denna process.

Genom att försöka spåra unga missbrukare och narkotikaanvändare bekämpar vi även

nyrekryteringen. Ungdomar introduceras i missbruk av andra ungdomar och inte av äldre

etablerade missbrukare (SVD 2002: 1023).

Det främsta syftet med en effektiv kriminalisering är /…/ att få bättre möjlighet till tidiga

ingripanden mot narkotikamissbrukarna. För det första är möjligheten att hejda ett påbörjat

missbruk med åtföljande brottslighet störst innan ett drogberoende hunnit utvecklats och ett

missbruksberoende befästs. För det andra kan narkotikans vidare utbredning begränsas

genom tidigt uppdagande och ingripande mot det enskilda missbruket (SVD 1989: 0621).
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Motivationen hos en missbrukare att själv söka hjälp och vård är beroende av de negativa

följderna av missbruket. Dessa infinner sig ofta efter en längre tids missbruk, ibland först

efter flera år, varför tidiga ingripanden är nödvändiga. Man har då möjlighet att varaktigt

bryta ett missbruk och samt att begränsa spridning av missbruk (G-P 1992: 0322).

5.1.12 Sammanfattning

Ett av huvudargumenten för att kriminalisera bruket av narkotika var att samhället ville visa

sitt kraftiga avståndstagande mot narkotika. Genom lagstiftningen ville man förebygga att

människor testade och/eller brukade narkotika, så kallad allmänprevention. Efter att

kriminaliseringen trätt i kraft 1988 var somliga debattörer missnöjda med straffpåföljden

(böter) vilken man menade var verkningslös. Genom skärpningen av straffpåföljden 1993 då

fängelse infördes i straffskalan fick polisen ökade befogenheter att söka upp och lagföra

narkotikabrukare. Somliga debattörer ansåg att narkotikabrukaren är motorn i hela

narkotikaapparaten är det logiskt att störa och hindra dem i deras missbruk. Genom polisens

ökade aktiviteter hoppades man på tidiga ingripanden och därigenom minskad nyrekrytering

av narkotikamissbrukare.

Det som talade mot kriminalisering var främst att den ansågs hota individens

självbestämmande samt att det enligt svensk straffrättslig tradition inte var brukligt att

kriminalisera något som individen gör mot sig själv. Dessutom ansågs de verktyg (urin- och

blodprov) som skulle användas av polisen gav osäkra resultat och vilket medförde en

bristande rättssäkerhet. Andra problem som lyftes fram i debatten var att kriminaliseringen av

narkotikabruket kunde leda till ökad marginalisering av redan utsatta grupper och även

förhindra att missbrukaren sökte vård. Sist men inte minst kritiserades att

kriminaliseringsförespråkarna tycktes utgå från en förenklad bild av narkotikamissbrukaren.

En del menade att narkotikabrukarna inte utgör någon homogen grupp mot vilken

lagstiftningen kan riktas.

5.2 Debatten i ett tidsperspektiv

Vi har valt att följa debatten över en period på 20 år (1982 – 2002) för att på så sätt få

möjlighet att se eventuella förändringar i debatten över tid. Är det så att de huvudsakliga

argumenten skiljer sig åt under tidsperioden? Är några resonemang mer frekventa under vissa

perioder än andra?  Under åren 1982 – 2002 har antalet för ämnet relevanta artiklar varierat en

del i de utvalda dagstidningarna (se diagram nedan). I och med att debatten kring
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kriminaliseringen av narkotikabruk pågått under en förhållandevis lång tidsperiod är det

troligt att den periodvis påverkas av andra samhällsförändringar. Dessa kan exempelvis vara

Sveriges inträde i Europeiska Unionen och upptäckten samt spridningen av HIV.
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Figur 1.  Antal artiklar per år 1982-2002

Diagrammet visar hur många artiklar som tagit upp kriminaliseringen av narkotikabruk

respektive år i våra utvalda dagstidningar. Avsikten med diagrammet är att visa hur

intensiteten i debatten varierat över tid. Vi vill dock poängtera att de rörelser och förändringar

i materialet som förs fram nedan inte gör anspråk på att vara gällande vare sig för hela

narkotikadebatten eller för kriminaliseringsdebatten i stort. Texten belyser endast det som

framkommit i de artiklar vi samlat in från tre DN, GP och SVD under tidsperioden 1982 –

2002. Vid en första anblick ser man att debatten varit som mest intensiv i början och slutet av

perioden. Man ser även toppar under de perioder runt lagändringarna 1988 då bruket

kriminaliserades samt före och efter 1993 då fängelse infördes i straffskalan för eget bruk. Det

framgår även att perioden från mitten av 1990 – talet och några år framåt innebar en relativt

låg aktivitet i debatten. Vi skall i det följande försöka beskriva de växlingar som skett i

debattens innehåll.

5.2.1 Debatten tar fart

I början på 1980 – talet antog regering och riksdag parollen ”ett narkotikafritt samhälle” som

motto för narkotikapolitiken (Tham 1991). Många förordar krafttag och engagemanget var
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stort inom folkrörelser såsom Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och

Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) som i flertalet artiklar förordat en kriminalisering

av narkotikabruket då man bland annat vill att missbrukaren ställs ansvarig för sina

handlingar. I en debattartikel i DN lägger ett antal organisationer fram sina krav på en rakt

igenom restriktiv narkotikapolitik. Vi kräver att varje innehav av narkotika skall beivras och

att rimliga påföljder skall utdömas (DN 1982: 0904).

Tydligt i debatten under den här perioden var att man började kräva att missbrukarna, som

tidigare ansetts som offer för drogerna, skulle ställas ansvariga för sitt narkotikabruk.

Anledningen var att man ville öka effektiviteten i arbetet mot narkotikan. Nu måste alltså

samhället hävda vissa rättigheter visavis missbrukaren och denne underkasta sig vissa

skyldigheter. Konstigare än så är inte grundprinciperna i en restriktiv narkotikapolitik  (SVD

1982: 1011). Under den här perioden hörs få röster som förordar någon annan strategi än den

repressiva. Narkotikan betraktas som ett farligt hot som kan komma att förstöra livet för

många människor om vi inte tar i med hårdhandskarna.

5.2.2 Samhällets avståndstagande

Det enda av våra teman som med kraft betonats konstant under hela tidsperioden är

betydelsen av att samhället tar avstånd till all befattning med narkotika. Narkotikan

presenteras som ett stort problem och ett hot mot välfärdssamhället och folkhälsan.

5.2.3 HIV

1985 upptäcktes att närmare 150 narkotikamissbrukare smittats av HIV och 1986

diagnostiserades ytterligare cirka 200 personer som smittats genom intravenöst missbruk. En

snabb spridning av viruset befarades och det blossade upp en intensiv debatt om hur

narkotikapolitiken skulle utformas i framtiden (Folkhälsoinstitutet 1993: 3). Detta har

förmodligen bidragit till det större artikelflödet under den andra delen av 1980 – talet.

Regeringen beslutade att den restriktiva linjen skulle ligga fast och man sade sig vilja höja

ambitionsnivån för narkotikabekämpningen (ibid.). En kriminalisering av narkotikabruk

framfördes av några som nödvändigt för att komma åt smittspridningen. I själva verket är ett

konsekvent förbud mot alla former av knarkkonsumtion den viktigaste åtgärden för att snabbt

dämpa spridningen av aidsvirus bland sprutnarkomanerna och kretsarna kring dem och

därmed också till normalbefolkningen (DN 1986: 0516).
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5.2.4 Straffpåföljd och polisens roll

Resonemanget kring vilket straff som bör kopplas till narkotikabruk har varit intensivt ända

fram till dess att straffskärpningen infördes 1993. Detta är intimt sammankopplat med

polisens tänkta betydelse i narkotikabekämpningen. Många ville att deras arbete skulle

underlättas. Inför kriminaliseringen av narkotikabruk 1988 ville många att fängelse skulle

införas i straffskalan för att ge polisen möjlighet att ta urin- och blodprov för bevissäkring.

…ingår fängelse, vid sidan av böter, i straffskalan. Och då blir det tillåtet att använda

urinprov för bevissäkring. Tar man inte detta steg fullt ut, är hela den förslagna lagändringen

således dömd att bli en skenreform  (DN 1987: 0209).

Efter att den första lagen trätt i kraft med böter som högsta straff höjdes fortfarande röster för

att en straffskärpning skulle göras främst på grund av att polisen skulle kunna arbeta

effektivare om de hade möjlighet att ta urin- och blodprov på misstänkta. Diskussionen kring

detta har varit intensiv under alla åren fram till straffskärpningen ägde rum.

Genom att narkotikastrafflagen stadgar endast böter för ’eget bruk’ av narkotika får polisen

ej använda sig av urinprov, blodprov eller liknande bevisning och ej heller göra

husrannsakan. Resultaten har blivit en helt verkningslös lag. Lagen måste därför ändras…

(SVD 1991: 1128).

Luckorna i lagstiftningen måste täppas till. Det måste bli möjligt att ingripa tidigare och med

mer verkningsfulla påföljder mot det enskilda missbruket (GP 1991: 0819).

Utvecklingen är ju nämligen den att eftersom polisen har stora svårigheter att komma någon

vart med narkotikabrottsligheten, så anser sig lagstiftarna nödgade att allvarligt inskränka

individens rättssäkerhets- och integritetsskydd för att kunna tillskapa nya tvångsmedel åt

polisen  (SVD 1982: 0104).

5.2.5 Mer nyanserat

Med början i slutet av 1990 – talet och fram till idag ser man en förändring i debatten som

innebär att man reflekterar över alternativ till den repressiva politiken. Attityderna till droger

verkar ha förändrats och idag skiljer allt fler på bruk och missbruk av narkotika. Att genom
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hot försöka få människor att avstå från droger har inte längre samma effekt menar många

debattörer. Missbruket minskar inte trots de höga straffsatserna och man anser sig behöva en

ny strategi. Idag går meningarna isär mellan de som vill skärpa lagen ytterligare och till

exempel tillåta urin- och blodprov på individer under femton år och de som menar att de

negativa effekterna av lagstiftningen är större än de positiva och därför efterlyser en mer

realistisk narkotikapolitik som inser att narkotikan är och kommer att vara en del av det

svenska samhället vare sig vi vill det eller inte.

Det finns ett växande glapp mellan myndighetssynen på narkotika och de ungas inställning till

droger. Nolltoleransprincipen, som ansetts som mycket lyckad och marknadsförts världen

över, har inte samma effekt som tidigare. Allt fler unga skiljer mellan socialt bruk och

missbruk och avfärdar myndigheternas varningsoffensiv som skräckpropaganda (DN 1999:

0604).

Istället för att lägga skulden på narkotikan behövs en analys av vilka andra faktorer i

samhället – utöver narkotikan – som hotar tryggheten för delar av befolkningen (DN 2002:

0226).

För att utforma effektiva åtgärder mot problematisk konsumtion måste vi sluta betrakta

narkotikan huvudsakligen som ett biokemiskt problem och börja tillämpa ett psykosocialt

tänkande (SVD 2002: 1018).

Genom att betona att alla ligger i riskzon för narkotikan skaffar vi oss en ursäkt för att inte ta

itu med de mest utsatta barnens destruktiva livssituationer. Istället för att ropa på urinprov

bör vi satsa resurser på dessa ungas trassliga livsvillkor – långt innan de börjar med droger

och medan det fortfarande finns goda möjligheter att lyckas (SVD 2002: 1018).

Viktigast är att vissa mycket repressiva förslag är borttagna, som till exempel buggning,

kräkmedel och rätten att drogtesta barn under 15 år /…/ Här visar regeringen förståelse för

att förtryck inte är en framkomlig väg i arbetet med att begränsa narkotikamissbruket (DN

2002: 0226).
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Vi tycks ha behov av att alltid ha en svart-vit debatt om det här. Medierna ger intrycket att det

bara finns två uppfattningar – för eller emot en restriktiv hållning – och inga nyanser (DN

2002: 0407).

6 ANALYS

Uppsatsens syfte var att undersöka innehållet i debatten kring kriminaliseringen av

narkotikabruk under åren 1982 - 2002. Vi ville ta reda på vilka huvudsakliga ståndpunkter

som presenterades samt om det fanns några förändringar i dessa över tid. Dessutom ville vi se

på vilket sätt narkotikabruk presenterats som ett socialt problem i debatten. Innehållet i

debatten har presenterats genom att vi delat in de huvudsakliga argumenten i ett antal teman.

Inom varje tema har ståndpunkter som både förordar kriminalisering av narkotikabruk och de

som inte gör det presenterats. Vi kan utifrån argumenten inom dessa teman skönja två

positioner: en där narkotikan betraktas som ett problem i sig och måste utrotas och en annan

syn som menar att narkotikan kan vara ett problematiskt inslag i människors liv men inte

behöver vara det och där narkotikan mer ses som ett slags symtom på psykosociala problem.

Det är förstås möjligt att göra andra indelningar av materialet baserade på någon annan

skiljelinje men vi har valt denna då vi finner den både tydlig och intressant i förhållande till de

olika definitionerna på vad sociala problem är som vi diskuterat i teoriavsnittet.

Vi menar att de två positionerna i synen på narkotikan som kan spåras i debatten delvis

sammanfaller med de två huvudlinjerna bland perspektiven på sociala problem. Den ena ser

narkotika/sociala problem som något objektivt och den andra resonerar mer i termer av

konstruktion där narkotikaanvändande inte automatiskt innebär ett problem. Den klart

dominerande positionen i debatten är den som ser narkotikan som ett problem i sig.

Narkotikan ses som farlig och hotfull då den på grund av sina inneboende egenskaper kan

göra människor beroende och därmed förstöra deras liv. Debatten i sin helhet konstruerar

narkotikabruk som ett socialt problem

6.1 Debattens positioner

I debatten kan man se att en överväldigande majoritet av deltagarna ser narkotikan som något

skadligt, riskabelt, kostsamt, och hotfullt. Precis som definitionen av ett socialt problem enligt
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det objektivistiska synsättet. Narkotikan ses som ett problem i sig. Detta framkommer i flera

av de teman vi fått fram under bearbetningen av materialet. Det är särskilt tydligt i

diskussionen kring vikten av samhällets avståndstagande från narkotika. Här vill man

markera att all befattning med narkotika är oacceptabel och ett förbud är tänkt att skydda och

avhålla människor från att befatta sig med dessa skadliga och riskfyllda preparat som många

befarar skall förstöra människors liv. Temat allmänprevention genom lag  och även

nyrekrytering/ tidiga ingripanden uttrycker i sin helhet en strävan efter att få människor att

avstå från att befatta sig med narkotika, man vill till varje pris undvika att människor börjar

använda narkotika.

Denna position i debatten definierar narkotikan som ett objektivt problem. Narkotika

framställs som bärare av inneboende problematiska egenskaper. Fenomenet narkotika så som

det framställs i debatten överensstämmer med beskrivningen av vad ett socialt problem är

enligt det objektivistiska perspektivet som Lindgren (1993) beskriver. Det betraktas som

skadligt för kroppen, riskabelt eftersom det kan få användaren att bli beroende, kostsamt för

samhället då missbrukare ställs utanför arbetsmarknaden och nyttjar det sociala

välfärdssystemet och hotfullt eftersom användandet av det sprids och kan enligt vissa drabba

vem som helst. Narkotikan definieras som ett socialt problem med hänvisning till sin

inneboende natur.

Den andra positionen vi sett i debatten utgår från det faktum att människor använder sig av

narkotika på olika sätt och med olika syften. Narkotikan i sig ses inte som det stora hotet men

kan vara problematiskt i och med att det sätts i samband med andra problem som till exempel

kriminalitet. Utgångspunkten är att narkotikaanvändarna inte är någon homogen grupp och att

man i vissa fall kan tala om bruk i stället för missbruk. Utifrån den här positionen anses inte

narkotika nödvändigtvis utgöra ett socialt problem även om användandet av den ofta sker hos

individer med en problematisk livssituation. Det är dock inte narkotikan som skapat denna.

Den är ett problem för att den definierats som det genom en kollektiv process.

6.2 Debatten över tid

Om man tittar på de två ovan nämnda positionerna i debatten över tid kan man se att den

objektivistiska synen på narkotikan totalt sett helt dominerar men att den konstruktivistiska

vunnit en del mark precis i slutet av tidsperioden. Över tid kan man hävda att debatten i sin

helhet under den aktuella tidsperioden någorlunda följer de fyra stadierna som Spector och
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Kitsuse identifierat i den process som äger rum då ett socialt problem konstrueras enligt det

konstruktivistiska perspektivet.

Den första fasen i processen som Spector och Kitsuse identifierat kännetecknas av att en

grupp (eller flera) försöker uppmärksamma ett fenomen de upplever problematiskt och skapa

en debatt kring detta. Enligt vad vi kan se är det detta som inträffat så debatten kring

kriminaliseringen av narkotikabruk startade. Intresseorganisationer såsom FMN

(Föräldraföreningen mot narkotika) och RNS (Riksförbundet narkotikafritt samhälle) försöker

få igång en debatt i syfte att kriminalisera konsumtionen av narkotika vilken de anser är

oförenlig med ett ansvarstagande samhälle. Gruppen lyckas enligt teorin om den kan få

regeringen att föra upp frågan på den politiska dagordningen (Rubington & Weinberg 1995).

Tidsmässigt kan man anta att den här fasens inledning infaller ungefär vid vår undersöknings

början (1982). I början på 1980-talet var flera klientorganisationer aktiva i debatten kring

kriminaliseringen och lyckades få regeringen att föra upp frågan på dagordningen. Rubington

och Weinberg (1995) menar att vissa samhällsfrågor även utan påtryckningar från olika

intresseorganisationer kan vara av intresse för regeringen.

När mottot ”ett narkotikafritt samhälle” myntas och narkotikakommitténs utredning inleds i

syfte att finna lösningar på narkotikaproblemet kan debatten sägas vara inne i sin andra fas.

Här strävas det just efter att frågan skall uppmärksammas officiellt och att någon form av

officiell utredning skall komma till stånd (Rubington & Weinberg 1995). Problemet med att

bruket av narkotika är tillåtet har uppmärksammats i debatten och de styrande ser som deras

uppdrag att agera. Debatten rör sig till stor del kring klientorganisationernas krav på att

missbrukaren skall ställas ansvarig för sina handlingar och dömas för sitt beteende. Under

några års tid diskuteras det flitigt i debatten kring straffvärde, straffpåföljder och olika

tänkbara effekter av dessa. När kriminaliseringen av bruket genomförts var många missnöjda

med straffpåföljden (böter) och kriminaliseringen sågs av sina förespråkare som ett slag i

luften. Böter anses inte vara verkningsfullt eftersom polisen då inte kan använda blod- och

urinprov för bevissäkring. Enligt Spector och Kitsues modell skall den problematiska frågan

här vara vid höjden av sin uppmärksamhetskarriär. Med antalet artiklar per år som

utgångspunkt kan vi se att detta tidsmässigt infaller i slutet av 1980 – talet (1987-89

publicerades 14 artiklar i ämnet).
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Intressegrupperna är inte nöjda med lösningen på problemet så processen fortsätter. Debatten

går in i ett tredje steg som karaktäriseras av otillfredsställelse med det etablerade

tillvägagångssättet. De grupper som starkt förordar kriminalisering som en lösning på det

problem de upplever att narkotikan är vill att straffet skärps. De mindre grupper som inte

anser lagstiftning vara ett bra sätt att hantera problemet är missnöjda med att lagstiftningen

kom till och hävdar att det marginaliserar missbrukarna ytterligare. Denna fas är den som i

debatten sträcker sig över längst tid. Rytterbros (1996) undersökning om vilka effekter

lagarna hade haft ger oss en chans att förstå varför vissa grupper vara missnöjda med lagarna.

Stor del av kritiken riktas mot regeringen som inte anses ha tagit sitt ansvar till fullo.

I den fjärde fasen kan enligt Spector och Kitsuses modell starka grupper söka alternativa

lösningar på sina problem. Med utgångspunkt i vår undersökning av den aktuella debatten kan

man se att det under 2000 - talet figurerat allt fler som förespråkar en mer nyanserad debatt

kring narkotikan och vill ha en mer ”realistisk” strategi för att nå missbrukarna. Man menar

bland annat att de positiva effekterna av lagarna har varit små i förhållande till de negativa

som till exempel ökad marginalisering. Enligt Spector och Kitsuse är det viktigt att de grupper

som attackerar har starka ledare och/eller trogna gruppmedlemmar annars riskerar de att falla

sönder när etablissemanget försöker försvaga den (Rubington & Weinberg 1995). Vi kan

konstatera att intresseorganisationerna i det här fallet utgör en sådan stark grupp med

möjligheten att stå emot angrepp, de har också starkt stöd från regeringen. Enligt materialet

kan man dock inte se att de ursprungliga grupperna nu skapar särskilt många alternativa

lösningar på problemet utan dessa kan mar sägas komma från dem som inte förespråkat någon

kriminalisering. Dessa grupper har kanske haft en parallell process men inte fått plats på

arenan förrän nu.

Anledningen till att intresset för kriminaliseringsfrågan skiftar en del över tid kan med

hänvisning till Hilgartner och Bosks arenamodell för analys av sociala problems etablering

delvis bero på att det stundtals funnits andra problem som krävt mer utrymme på den

offentliga arenan.

Sammanfattningsvis kan man säga att de enskilda argument och ståndpunkter som förs fram i

dagstidningsdebatten kring kriminaliseringen av narkotikabruk under åren 1982 – 2002 till

största delen uttrycker en objektivistisk syn på narkotikan som socialt problem medan

debatten i sin helhet under samma tidsperiod konstruerar narkotikabruket som ett socialt
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problem via en kollektiv definitionsprocess. Ståndpunkterna som förs fram ger uttryck för att

narkotikan är bärare av problematiska egenskaper och de sätter därigenom igång en process

som bidrar till att skapa narkotika som ett socialt problem.

7 SAMMANFATTNING

Vi har undersökt hur debatten kring kriminaliseringen av narkotikabruk har förts i tre

dagstidningar under åren 1982 – 2002. Efter att ha presenterat debattens huvudsakliga

argument utifrån ett antal olika teman kunde vi urskilja två positioner hos debattens deltagare

i fråga om synen på narkotika och narkotikabruk som ett socialt problem. Utifrån vårt material

kunde vi se att en övervägande majoritet av deltagarna presenterar narkotikan och

narkotikabruket som ett problem i sig. Narkotikan framförs som bärare av problematiska

egenskaper vilka gör att den skapar problem för människor och måste bort från vårt samhälle.

Synen på narkotika så som den framställs i debatten ger uttryck för det perspektiv på

fenomenet narkotikabruk som hävdar att de är objektiva problem. Beträffande utvecklingen

av debatten över tid kan man säga att den konstruerar narkotika och narkotikabruk som ett

socialt problem genom de processer den genomgått under den aktuella tidsperioden.

Narkotikabruk definieras via debatten (kollektivt) som ett socialt problem och en av

anledningarna till att det fått ett sådant enormt genomslag är att debattens deltagare själva till

stor del betraktar narkotika som roten till det onda och därför argumenterar utifrån detta. De

ser narkotikan som bärare av problematiska egenskaper och sätter därigenom igång en process

som bidrar till att konstruera narkotika och narkotikabruk som ett socialt problem.

8 SLUTDISKUSSION

Debatten kring kriminaliseringen av narkotikabruk handlar ytterst om hur man skall bära sig

åt för att minska narkotikans skadeverkningar i samhället. Huruvida det har varit en lyckad

metod eller inte råder det delade meningar om. Som vi ser det finns ett antal problem i den

narkotikapolitiska debatten som bidrar till att diskussionen inte kommit närmare en lösning.

Dessa skall vi diskutera nedan.
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Vi tänker att vilka åtgärder man vill vidta då man uppmärksammar ett problem intimt hänger

samman med hur man antar att problemet uppstått. Olika perspektiv och antaganden renderar

olika åtgärder. Vi tycker oss se att debattörerna har olika antaganden rörande vad missbruk är

och hur det uppkommer vilket gör att de varken kan förstå varandra eller mötas i

diskussionen. Förespråkande av en viss narkotikapolitisk åtgärd är intimt förknippad med en

viss syn på missbrukets orsaker vilket i sin tur kan härledas bland annat till ett visst antagande

om människans natur. Om man har olika tankar om hur människan fungerar och hur hennes

relation till det omgivande samhället ser ut så kommer det automatiskt leda till olika lösningar

på problem som uppstår. Skillnaden i att exempelvis betrakta människans beteende som i

huvudsak biologiskt eller socialt betingat är avsevärd.

En biologisk syn på missbrukaren gör honom styrd av och ett offer för narkotikans kemiska

verkningar. Människors beteende bestäms av hennes gener, instinkter och dylikt.

Missbrukaren är då ett passivt objekt. Narkotikan har enligt den här synen en inneboende

funktion som kan göra människor till missbrukare om de kommer i kontakt med den. Alla är

potentiella missbrukare och narkotikan utgör då ett allvarligt hot mot den allmänna välfärden.

Missbrukaren blir beroende av preparaten. De narkotikapolitiska åtgärderna fokuseras kring

att minska utbudet av narkotika (genom lagstiftning och skärpta kontroller), finns ingen

narkotika kan ingen bli missbrukare. Skrämselpropaganda i uppfostringssyfte är också en

konsekvens av ett sådant tänkande.

Ser man däremot missbrukaren mer som ett subjekt som aktivt väljer och beslutar över sitt

eget liv tror man förmodligen inte att det är en olycklig slump vem som blir missbrukare.

Narkotikamissbruk handlar inte om att vara på fel plats vid fel tidpunkt. Människans beteende

ses mer som ett resultat av hennes tidigare relationer och hon utvecklas till den hon är i

kontakt med andra. Narkotikan utgör enligt denna syn i sig inte ett hot utan risken att någon

använder narkotika kan snarare förklaras av den syn individen har på sig själv i förhållande

till det omgivande samhället. Åtgärderna som förespråkas är mer av skadereducerande och

förebyggande natur än repressiv. Antar man att missbruk är symtom på en dålig självbild så

bör man rimligtvis kunna minska missbruket genom att förebygga uppkomsten av en sådan.

Debatten i sig styrs av dem som är för en restriktiv narkotikapolitik. Även om det finns de

som förespråkar en mindre ”svart-vit” syn får de stå tillbaka för dem som drabbats av
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skrämselhicka och som har för ögonen att narkotikan måste utrotas. Även om en del

människor använder sig av narkotiska preparat och skiljer mellan bruk och missbruk är det

inget förespråkarna för den nuvarande politiken tar hänsyn till. Man gör i debatten ingen

skillnad mellan olika preparat även om heroin och marijuana knappast kan sägas vara

likvärdiga vare sig beträffande beroendeframkallande eller skadliga effekter. Allt knark är

knark. Vi tror det finns en fara i att helt bortse från det faktum att dessa preparat är väldigt

olika och påverkar människor på olika sätt. Att låta bli att tala om detta löser inga problem. Vi

tror att man i debatten skulle ha en fördel av att våga se lite mer realistiskt på situationen.

Narkotika finns i samhället och av de som använder den finns människor som har stora

problem och de som inte har det. Om man vill minska mänskligt lidande bör man alltså

fokusera på de som befinner sig i en komplex problemsituation där narkotikan är en del av

den. Kanske till och med ett symtom. Vad skulle dessa människor vara betjänta av för insatser

och hur kan man i framtiden undvika att fler hamnar i liknande situationer?

Politiken tycks ha egenskaper av att uttala sig i absoluta termer. Det tycks som om det inte

finns utrymme för nyanser. Politiska beslut måste för det första förankras hos en bred

majoritet och sättet att föra ut ett ”vinnande” budskap är att förenkla det. Enkla budskap

bygger i sin tur på enkla modeller av verkligheten. En sådan enkel modell är synen på

narkotika. Genom att måla upp narkotikan som ett hot och med egenskaper att snärja vem

som helst om bara ”oturen” är framme är det lätt att motivera restriktiva kontrollåtgärder.

Genom den makt som en stark grupp har att definiera ett problem kan man avfärda eller till

och med använda andra idéer i sitt eget syfte. Så har till exempel liberala narkotikapolitiska

idéer fått beteckna en inhuman människosyn och använts som slagträ i debatten.

Politiska program kanske inte kan bedrivas på något annat sätt och troligen är det så att de

erfarenheter Sverige har från till exempel alkoholbruket ligger till grund för den rädsla man

har för ytterligare droger i svensk kultur. Narkotika är idag accepterat i vissa kretsar i Sverige

och det tror vi är en orsak till den offensiva politiken. Man försöker med alla tillbuds stående

medel förhindra att narkotika blir accepterat i de breda folklagren. Förbudspolitik är samtidigt

nära förknippat med överförmynderi. För att hitta alternativ till den nuvarande

narkotikapolitiken bör man gå tillbaks till problemets kärna: Vad är det som ligger till grund

för att människor använder sig av narkotiska preparat. Vi tror att de allra flesta

narkotikamissbrukare kommer från psykosocialt svåra förhållanden och deras liv förknippas

med alienation och utanförskap. Ur detta perspektiv borde samhällets uppgift vara att hitta sätt
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att förebygga att människor hamnar i ett sådant utanförskap. Sällan eller aldrig är narkotika

huvudproblemet för narkotikamissbrukaren. De bakomliggande orsakerna kan härledas till

andra faktorer och kanske är det där samhällets resurser bör sättas in.

Kriminaliseringen av narkotikabruket har troligen lett till att vissa människor låtit bli att testa

och använda narkotika. Frågan är om dessa människor utgör en riskgrupp för att utveckla ett

narkotikamissbruk. Statistiken visar att trots att lagarna funnits i snart tio år så ökar antalet

unga människor som säger sig ha testat narkotika. Individer som kommer från trassliga

hemförhållanden och som därför känner sig otrygga och utanför bryr sig nog väldigt lite om

att det är förbjudet att använda narkotika. Kanske är det till och med så att kriminaliseringen

har ökat möjligheten att unga människor skall kunna tillägna sig en kriminell identitet. För om

man inte känner att man hör hemma någonstans så kanske en kriminell identitet är att föredra

framför att inte ha någon identitet alls.
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