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1. Introduktion 

1.1. Inledning 
Narkotikapolitiken är en fråga som ofta fallit inom ramen för de klassiska 

moralfrågorna. Inom samma fåra återfinns även policy som behandlar homosexualitet, 

prostitution och spelberoende.1 Istället för att den politiska konfliktlinjen berör 

tillgängliga resurser och materiella ting så är det samhälleliga värderingar som står i 

centrum i de frågor som brukar betecknas som moralfrågor. Beteendet eller utövandet 

har setts som förkastligt och något som står i strid med rådande normer. När det gäller 

narkotika har brukaren traditionellt sett betraktats som en brottsling och lösningen på 

problemet har inneburit fängelse eller sanktioner som syftar till att bestraffa.2 

Problemet har alltså konstruerats som något inneboende negativt som inte är förenligt 

med en meningsfull tillvaro. 

 

I en mer aktuell kontext har en rörelse emellertid vuxit fram som opponerar sig mot 

denna restriktiva och moraliserande politik, företrädarna brukar sammanfattas under 

paraplybegreppet ”harm reduction”. De som förespråkar ”harm reduction”, eller 

skademinimering, är ingen likriktad grupp utan de utmärker sig främst genom att 

erbjuda lösningar som inte förekommit inom den traditionella politiken.3 Vad som 

ändå kan tänkas sammanföra de som företräder ”harm reduction”-rörelsen är att det 

narkotikafria samhället får en sekundär roll och att det primära målet istället är att 

reducera de skador som uppkommer till följd av narkotikabruket.  

 

Utgångspunkten återfinns i en acceptans i att narkotikan har kommit för att stanna och 

lösningarna inriktas därför på hur allmänheten bäst kan anpassa sig till detta 

permanenta inslag i samhället.4 Problemet ses således som en företeelse som fysiskt 

skadar brukaren, vilket står i motsats till den moraliserande synen där beteendet i sig 

uppfattas som icke önskvärt. 

 

                                                
1 Heichel, Knill & Schmitt. Public policy meets morality: conceptual and theoretical 
challenges in the analysis of morality policy change, 320. 
2 Euchner et al. From ’morality’ policy to ’normal’ policy: framing of drug consumption and 
gambling in Germany and the Netherlands and their regulatory consequences. 372. 
3 Hurme. Skadereduktion – ett begreppsligt problem i narkotikapolitiken, 239. 
4 Ibid. 240. 
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”Harm reduction”-rörelsen har vunnit mark på många håll, både genom att de är 

framträdande i debatten men också i form av politiska förändringar. Danmark, 

Tyskland och Spanien är exempel på tre länder som infört så kallade injektionsrum, 

där personer med missbruksproblem får tillgång till rena sprutor samt injicerar under 

uppsikt av sjukvårdspersonal,5 och i USA har tre delstater nyligen legaliserat cannabis 

för rekreationellt bruk.6 USA är ett intressant fall eftersom de tidigare utmärkt sig som 

ett av de mest restriktiva länderna i världen gällande narkotika.7 USA har sedan 70-

talet fört ett krig mot narkotikan, ett krig som den nuvarande presidenten menar är 

alltför kostsamt och finner ett behov av att reformera: 

“ [T]his Administration remains committed to a balanced public health and public safety 

approach to drug policy. This approach is based on science, not ideology—and scientific 

research suggests that we have made real progress.”8 

- President Barack Obama 

Den amerikanska presidenten menar att de har lämnat ideologin och de moraliska  

utgångspunkterna bakom sig, framöver är målsättningen att eftersträva en politik som 

har sin grund i forskningen. Sammantaget kan detta ses som ett amerikanskt 

trendbrott gällande den tidigare dominerande uppfattningen om narkotikabruk som 

moraliskt fel.  

 

Det är inte enbart USA som varit en tydlig profil i förespråkandet av den restriktiva 

narkotikapolitiken, i den internationella kontexten räknas även Sverige till de länder 

som har valt att bruka kraftfulla metoder för att förhindra substansens utbredning.9 

Tidigare forskning om den svenska narkotikapolitikens traditionella inriktning påvisar 

en relativt entydig bild, moraliska utgångspunkter har utgjort grundpelarna i policyns 

utformning.10 I en mer modern kontext skedde det en intressant förändring 2006 då 

Sverige införde en lag som möjliggjorde sprututbyte, vilket brukar ses som en metod 

som faller inom ”harm reduction”-paraplyet.11 Inom det socialkonstruktivistiska 

                                                
5 ETC, Forskare. Fixerum inget för Sverige. 
6 SVT Nyheter. Cannabis nu lagligt i Alaska. 
7 SOU 2011:66. Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet. 55. 
8 Vita huset. A drug policy for the 21th century. 
9 SOU 2011:66. Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet. 55. 
10 Edman. The ambiguous monolith – The Swedish drug issue as a political battle ground 
1965-1981. 465. 
11 Socialstyrelsen. Sprututbyte för narkomaner är en viktig folkhälsofråga. 
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angreppssättet innebär nya lösningsförslag att problemformuleringen förändrats.12  

Det råder en splittrad uppfattning inom forskningen huruvida det skett en sådan 

förändring eller om den gamla moralistiska synen fortfarande lever kvar.  

Mot den bakgrunden blir det därför intressant att undersöka mer systematiskt hur den 

svenska förståelsen av narkotikapolitik ser ut i en mer nutida kontext. 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning uppvisar en relativt ensidig bild av den traditionella svenska 

narkotikapolitiska synen: politiken beskrivs som restriktiv och moraliserande. Dock 

råder det en osäkerhet kring hur den mer nutida narkotikapolitiken ska förstås. Vad 

som främst diskuteras är huruvida införandet av sprututbytesprogrammen 2006 kan 

ses som ett avsteg från den restriktiva linjen, eller om den traditionella synen kvarstår. 

Syftet med uppsatsen är därför att bidra med en djupare analys av den officiella synen 

inom den mer nutida svenska narkotikapolitiken. Vidare är avsikten att den ska 

kontrasteras mot den traditionella hållningen för att se om inriktningen förändrats 

samt på vilket sätt det i så fall har skett.  

 

För att undersöka detta är uppsatsens frågeställningar: 

- Hur ser problemformuleringen ut inom den nutida svenska narkotikapolitiken? 

- Skiljer sig den förståelsen från den traditionella problemformuleringen? 

Om så är fallet, på vilket sätt? 

1.3. Undersökningsdesign 
Av uppenbara skäl ligger det inte inom utrymmet för den här uppsatsen att studera 

den svenska narkotikapolitiken i sin helhet. Därför kommer undersökningen innehålla 

två nedslag, det första på 1980-talet och det andra i 2000-talets mitt.  

 

Motiveringen till det första nedslaget är att perioden i tidigare forskning omnämns 

som den tid då Sveriges restriktiva narkotikapolitik nådde sin kulmen.  

Det var på 1980-talet som målsättningen om det narkotikafria samhället inrättades, 

omfattande medel skulle avsättas för att utrota narkotikan innan den på allvar hann 

etablera sig i Sverige.13 Vidare var det under den här perioden som kontrollmetoderna 

                                                
12 Bacchi. Analysing policy: what’s the problem represented to be? 1. 
13 Tops. Sverige och Holland – Två modeller för narkotikapolitik. 32. 
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riktades mot brukaren själv, till skillnad från den tidigare politiken då försäljarna var 

polisens huvudfokus.14 En analys av dokument från den här perioden utgör en bra 

ingång för att se hur den moraliska ansatsen formulerades och vidare för att 

kontrastera mot den mer nutida politiken.  

 

I motsats till valet av den tidigare tidsperioden så grundar sig valet av det andra 

nedslaget i tendenser som kan tyda på att den moraliska inramningen har tappat kraft. 

Det tydligaste exemplet i den svenska kontexten är införandet av lagliga 

sprututbytesprogram 2006. Sprututbyte som försökspraktik har funnits i Sverige sedan 

1980-talet, men det var först i mitten på 2000-talet som det efter en lång debatt 

infördes som en del av lagstiftningen.15 Att från statligt håll erbjuda personer med 

missbruksproblem rena sprutor kan ses som en klassisk ”harm reduction”-metod.16 

Införandet kan innebära att det finns en tendens till att Sverige delvis har släppt den 

restriktiva inriktningen och istället fokuserar på att minska de skador som narkotikan 

för med sig. Om ett skifte kan observeras som skulle innebära att en eventuell 

moralisk inramning har tappat kraft, så hade det varit tydligt under den här 

tidsperioden. Vidare är det här skedet även intressant att undersöka närmare eftersom 

det i forskningen råder delade meningar om var svensk narkotikapolitik är på väg.  

 

Sammanfattningsvis är syftet med undersökningsdesignen att studera om det finns en 

förändrad problemformulering i den mer nutida politiken, vilken då kan tänkas ha 

gjort lagstiftningen om sprututbyte möjlig. För att skapa en relevant jämförelsepunkt, 

som syftar till att eventuellt skönja ett skifte, analyseras narkotikapolitiken på 1980-

talet.  

1.4. Avgränsningar 
Förutom att välja tidsperioder för undersökningen krävs det även att uppsatsen 

avgränsas gällande vilka aktörer och vilket material som analyseras.  

 

Aktören uppsatsen kommer fokusera på är den svenska regeringen. Valet av 

regeringen som huvudsaklig aktör grundar sig i dess politiska maktposition som 

                                                
14 Tham. Narkotikapolitiken och missbrukets utveckling. 5. 
15 Socialstyrelsen. Sprututbyte för narkomaner är en viktig folkhälsofråga. 
16 Hurme. Skadereduktion – ett begreppsligt problem i narkotikapolitiken, 242. 
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central skapare av reformer och samhälleliga åtgärdsprogram. Beslut som fattas av 

regeringen har direkta effekter på politiken som implementeras i samhället. Eftersom 

uppsatsens syfte är att undersöka om den officiella ståndpunkten förändrats uppfylls 

det på ett mest fruktbart sätt genom detta val.  

 

Vidare krävs ytterligare en avgränsning gällande vilket material som uppsatsen ska 

inrikta sig på. Politiskt fattade beslut innehåller en vision om vilka förändringar som 

man vill se i samhället. Denna vision ska sedan via implementering göras om till 

faktiskt handling, och det är i det här steget som själva effekten kan skilja sig från vad 

som var det ursprungliga syftet. Inom policyforskningen görs det en distinktion 

mellan dessa två, vilka är policyförslag och policyeffekter.17 Då det senare steget kan 

vara mycket svårt att mäta kommer huvudfokus för uppsatsen att ligga på förslag 

utfärdade av regeringen. Syftet med detta är att försöka fånga uttryck för den politiska 

viljan, det vill säga den faktiska politiken som de styrande ämnade föra under 

tidsperioden. 

1.5. Material 
De regeringsförslag som kommer att analyseras i uppsatsen består av två 

propositioner. Tidsperioderna, som fastställdes i undersökningsdesignen, 

representeras av ett dokument vardera. Båda propositionerna är omfattande 

narkotikapolitiska handlingsplaner och syftar till att sträcka sig över en längre 

tidsperiod.  

 

Det dokument som utgör analysobjektet för den tidsperiod då den restriktiva 

narkotikapolitiken, enligt tidigare forskning, nådde sin kulmen är proposition 

1984/85:19 ”Om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik”. I en 

genomsökning av relevanta dokument utfärdade av regeringen under 1980-talet så var 

det här den mest omfattande skrivelsen. Propositionens förslag grundar sig i idéer 

framtagna av den av regeringen utsedda narkotikakommissionen samt en arbetsgrupp 

inom Socialdepartementet. Uttalanden görs från både Socialdepartementet och 

Justitiedepartementet, vilket sammantaget ger en bra helhetsöversyn.18  

                                                
17 Heichel, Knill & Schmitt. Public policy meets morality: conceptual and theoretical 
challenges in the analysis of morality policy change, 320. 
18 Prop. 1984:85/19. Om en samlad och intensifierad narkotikapolitik.  
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Den mer nutida politiken utgår från ett arbetssätt där regeringen vart fjärde år 

presenterar en handlingsplan som då ska ange inriktningen för narkotikapolitiken 

under hela mandatperioden. Valet av handlingsplan är kopplat till tidigare 

resonemang kring införandet av de svenska sprututbytesprogrammen.  

Uppsatsen ämnar undersöka den handlingsplan som skrevs under den period då 

lagändringen röstades igenom. Om det finns ett annat icke-moraliserande synsätt 

borde det bli som tydligast här eftersom sprututbyte var på agendan. Vidare har det 

inte skett några större förändringar inom narkotikapolitiken sedan lagstiftningen 

infördes, vilket ytterligare styrker valet av handlingsplan. Dokumentet som därför blir 

aktuellt är proposition 2005:06/30 ”Nationella alkohol- och 

narkotikahandlingsplaner”. Uppsatsen ämnar enbart analysera den del som berör 

narkotikapolitiken. Handlingsplanen har som syfte att belysa behov av förstärkningar, 

skapa underlag för uppföljning och är aktuell 2006-2010. Propositionen är 

framarbetad av den dåvarande Socialdemokratiska regeringen tillsammans med 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet (de gröna). Sammantaget utgör handlingsplanen ett 

bra och fylligt underlag för uppsatsen att analysera.19  

1.6. Källkritik 
De två narkotikapolitiska handlingsplaner som analyseras i uppsatsen är båda 

hämtade från regeringens hemsida. Det finns därför ingen anledning att ifrågasätta 

dessa två primärkällors trovärdighet. 

1.7. Disposition 
Inledningsvis kommer uppsatsen redogöra för den tidigare forskningens syn på den 

narkotikapolitiska utvecklingen i Sverige. Detta efterföljs av ett avsnitt där olika 

perspektiv på införandet av sprututbyte 2006 presenteras. Därefter behandlas de två 

metoder uppsatsen använder för att analysera det valda materialet samt studiens 

validitet och reliabilitet. Nästkommande kapitel utgör uppsatsens analysdel, som är 

uppdelad i fem avsnitt. Propositionerna analyseras var för sig utefter studiens två 

metoder och avslutningsvis görs en jämförelse mellan de båda. Slutligen diskuteras 

uppsatsens resultat samt förslag till vidare forskning. 

                                                
19 Prop. 2005:06/30. Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. 
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2. Tidigare forskning 
Syftet med den här återgivelsen av tidigare forskning är att ge läsaren en bättre 

förståelse för den svenska narkotikapolitikens utveckling och betydelsen av 

sprututbytesprogrammens legalisering. Vidare är avsikten att belägga den restriktiva 

synen som traditionellt återfinns inom den svenska narkotikapolitiken samt påvisa den 

splittring som råder kring hur den officiella synen ska förstås i en mer nutida kontext. 

2.1. Narkotikapolitik i svensk kontext 
Tidigare forskning ger en väldigt entydig bild av hur narkotikaproblemet 

ursprungligen konstruerades och formulerades i den svenska kontexten. I mitten av 

1960-talet målades narkotikan upp som problemet med stort P. En av anledningarna 

till detta beskrivs av forskaren Johan Edman, som menar att personerna som brukar 

droger fick överta den roll som de så kallade ”lösdrivarna” tidigare hade spelat. 

Narkotikabrukarna porträtterades, liksom lösdrivarna, som ett av de största hoten mot 

allt som ansågs vara ett normalt och ordentligt samhällsliv.20 I slutet av 1800-talet var 

lösdrivaren en figur som samhället kunde fästa en stor del av den offentliga ångesten 

på. Vid sidan av problem som emigration och klassoroligheter fick denna person 

symbolisera någon vars rehabilitering kunde lägga grunden för en ljusare framtid. När 

narkotikaproblemet formulerades var personen med beroendeproblematik samhällets 

”gode fiende”, genom denne kunde politikerna flytta fokus från de verkliga 

problemen, enligt Edman.21 Ytterligare en parallell kan göras till lösdrivarproblemet, 

vilken även den var en fråga som fick oproportionerligt mycket uppmärksamhet i 

förhållande till sin storlek. En bidragande orsak till detta beskrivs som att frågan i sig 

var, och kanske är, omgärdad av mycket mystik och dramatik. Narkotikakonsumtion 

är en företeelse som framstår som främmande för en relativt stor del av befolkningen, 

vilket bidragit till att en rad myter kunnat florera fritt. I relativa tal är antalet dödsfall 

få, uppskattningsvis är de alkoholrelaterade dödsfallen 20-30 gånger fler. Trots det så 

får narkotikan ett mycket större medialt utrymme.22  

 

I slutet på 1960-talet bidrog ett betänkande från narkotikakommissionen till att 

förstora problemet ytterligare samt att på allvar lyfta narkotikan till den politiska 

                                                
20 Edman. Vård & ideologi: Narkomanvården som politiskt slagfält. 36. 
21 Ibid. 37. 
22 Lenke, Olsson. Den narkotikapolitiska relevansen av narkotikarelaterade dödsfall. 48. 
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agendan. 23 Innan kommissionen tillsattes betraktades narkotikan främst som ett 

ungdomsproblem, vilket skulle behandlas av läkare och annan medicinsk personal.24 

Tops visar i sin studie att ordet ”epidemi” användes i betänkandet som en metafor för 

att beskriva utbredningen av missbruket. Det betonades särskilt att denna formulering 

inte avsåg utformningen av själva åtgärdsprogrammet. Dock så spelade den 

epidemiska formuleringen en stor roll i utformandet av den kommande politiken, den 

medförde att hela problemets konstruktion förändrades. Narkotikan var inte längre ett 

problem som bara rörde ungdomar, den var ett hot mot hela samhället.25 

 

Narkotikastrafflag (Lag 1968:64) som följde av narkotikakommissionens rapport hade 

som huvudsyfte att etablera problemet som allvarligt och föreslå lösningar som främst 

riktade sig till försäljarna. Personerna med beroendeproblematik skulle inte själva 

drabbas av den nya lagen.26  

 

Decenniet som följde fortsatte att vidhålla den kurs som fastlades under 1960-talet, 

det var inte personen med beroendeproblematik som straffen och åtgärderna skulle 

inriktas på. Denna inställning skulle senare kritiseras av den ledande rösten inom 

svensk narkotikapolitik, Nils Bejerot, som hävdade att ”den ultraliberala politiken” 

var en ”svensk tragedi”.27 Nya krafttag var nödvändiga och som en motreaktion 

lanserades 1984 parollen ”det narkotikafria samhället” av dåvarande statsminister 

Ingvar Carlsson.28 Målet var inte enbart att hantera de problem som följer av 

narkotikabruk, missbruket skulle nu helt elimineras. Källan till den nolltoleranspolitik 

som infördes i mitten av 1980-talet beskrivs vara den svenska nykterhetsrörelsen. De 

använde sig av en liknande retorik i debatten om avskaffandet av motboken under 

1950-talet. Målsättningen för rörelsen var ett totalförbud mot alkohol, en åsikt som 

byggdes upp på en stark moralisk grund där berusning ansågs fel eftersom man då 

inte kan ta fullt ansvar för sina handlingar. Den grundläggande uppfattningen var även 

att svagare alkohol kunde liknas vid en ”inkörsport” till tyngre alkohol. Reformer som 

på något vis innebar liberaliseringar ansågs som ett hinder för den enda rätta linjen, ett 

                                                
23 Tops. Sverige och Holland – Två modeller för narkotikapolitik. 30. 
24 Edman. Vård & ideologi: Narkomanvården som politiskt slagfält. 30. 
25 Tops. Sverige och Holland – Två modeller för narkotikapolitik. 31. 
26 Träskman. Narkotikapolitik och brottskontroll. 18. 
27 Tham. Narkotikapolitiken och missbrukets utveckling. 12. 
28 Tops. Sverige och Holland – Två modeller för narkotikapolitik. 32. 
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samhälle fritt från alkohol.29 Nykterhetsrörelsen vann inte kampen om motboken, men 

de vann i form av de resultat som uppkom till följd av dess avskaffande. När 

motboken försvann ökade alkoholskadorna dramatiskt, vilket innebar att 

nolltoleranspolitiken fick fortsatt inflytande och vidare fördes dessa tankar över till 

narkotikaområdet.30 

 

Den nya politiska inriktningen på 80-talet ledde till en förskjutning på två plan. För 

det första placerades orsaken till narkotikaproblemet utanför Sverige, substansen 

beskrevs som något främmande som kom ”utifrån”.31 Vidare skedde även en 

förändring av kontrollåtgärderna, istället för att inrikta sig på försäljarna fokuserade 

man nu på de personer som brukade narkotika. Polisen började utföra alltfler aktioner 

på gatuplanet, vilket ledde till att symtomen snarare än källan till problemet 

behandlades.32 Att politiken numera inriktade sig på brukarna märktes även i det 

juridiska sammanhanget, straffsatserna för ringa narkotikabrott höjdes gradvis och 

tvångsvården utvidgades.33 Kriminaliseringen av eget bruk, som infördes 1988, är 

intressant ur ett straffrättsligt perspektiv. Forskaren Per Träskman beskriver hur det i 

ett liberalt samhälle är ovanligt att kriminalisera självdestruktiva beteenden som 

egentligen är ett uttryck för sådant som vissa uppfattar som omoraliska.34 En sådan 

lagstiftning kan ses som en symbol för ett eftersträvande av ett homogent samhälle, 

där medborgarna rättar sig efter vissa normer och värderingar. Lagen som 

kriminaliserar eget bruk av narkotika innehöll till en början en paragraf om 

ansvarsfrihet för sjukvårdspersonal, vilken togs bort 1993 i samband med att fängelse 

infördes i straffskalan.35 Personer som till exempel söker vård till följd av en överdos 

riskerar därför att dömas till fängelse.  

 
Den senare delen av 1990-talet kännetecknas av ytterligare kriminaliseringar på det 

narkotikapolitiska området. Straffsatserna höjdes kontinuerligt under hela perioden 

och antalet narkotikapoliser fördubblades.36 Den lagändring av betydelse som skett 

                                                
29 Lenke, Olsson. Den narkotikapolitiska relevansen av narkotikarelaterade dödsfall. 54. 
30 Ibid. 56. 
31 Tops. Sverige och Holland – Två modeller för narkotikapolitik. 32. 
32 Tham. Narkotikapolitiken och missbrukets utveckling. 5. 
33 Ibid. 6. 
34 Träskman. Narkotikapolitik och brottskontroll. 24. 
35 Ibid. 20. 
36 Red. Tham. Forskare om narkotikapolitiken. 
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efter millennieskiftet är införandet av sprututbyten 2006.37 Den förändringen 

medförde att landstingen, vid godkännande från de kommunala politikerna, fick 

möjlighet att starta sprututbytesprogram. Förutsättningen var också att verksamheten 

utfördes inom ramen för en fungerande vårdkedja, vilket innebär att t.ex. 

sjukvårdspersonal skulle finnas på plats.  

2.2. Vart är Sverige på väg? 
Bilden av narkotikapolitikens historia och tidiga utveckling är, som tidigare nämnt, 

relativt entydig. När fokus istället skiftas till kommentarer om den mer nutida 

politiken går åsikterna isär. Det råder en oenighet om var narkotikapolitiken är på väg, 

speciellt om man ser till de uppfattningar som förs fram angående införandet av 

sprututbytesprogrammen.   

 

En bild av den narkotikapolitiska situationen målas upp i en artikel av forskaren Ted 

Goldberg, publicerad två år innan lagändringen.38 Han menar att det svenska EU-

inträdet påverkat Sverige genom att landet inte längre är lika geografiskt isolerat. 

Närheten till kontinenten har medfört att uppfattningar om narkotika i Europa gjort 

avtryck på den svenska politiken. I artikeln omnämns flera nystartade projekt med 

objektivet care istället för cure, det vill säga en typ av ”harm reduction”-metoder som 

syftar till att göra livet drägligare för de som konsumerar narkotika utan att ställa 

några krav på behandling. Exempel på sådana projekt som initierats är soppkök och 

gratis sovplatser, som drivs av statligt understödda ideella organisationer. Goldberg 

menar vidare att den dåvarande regeringen, vilken författat en av propositionerna som 

uppsatsen analyserar, påvisar en mer pluralistisk syn på narkotikapolitiken och att den 

(då) tilltänkta lagen om sprututbyte är ett uttryck för en sådan. Avslutningsvis är han 

positiv till de nya förslagen och understryker även att enbart det faktum att 

diskussioner av den här typen existerar inom svensk narkotikapolitik är ett tecken på 

förändring.39  

 

Tendensen till en förändring illustreras även av forskaren Bengt Svensson i en artikel 

som kommenterar utvecklingen från 2000-talets början och framåt.40 Han konstaterar 

                                                
37 SFS 2006:323. Om utbyte av sprutor och kanyler. 
38 Goldberg. The evolution of Swedish drug policy. 
39 Ibid. 572. 
40 Svensson. Det finns inga enkla lösningar. 
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att något håller på att hända, men uttrycker inte samma övertygelse om riktningen 

som Goldberg gör. Svensson beskriver hur den narkotikapolitiska samordnaren, Björn 

Fries, lyckades vrida området i en mer humanitär riktning, vilket möjliggjorde den 

förändrade lagstiftningen om sprututbyte 2006.41 Dock så menar han även att 

samordnaren varit bidragande till att minska politikernas självförtroende på 

narkotikaområdet. Den evidens som framtagits för skadereducerande metoders 

effektivitet har ställt oss inför ett vägskäl, det råder inte längre en tvärsäkerhet kring 

att nolltoleranspolitiken är den bästa metoden för att hantera narkotikan.42  

 

En tredje kommentar kommer ifrån Kalle Tryggvesson, som i Narkotikapolitisk 

tidskrift beskriver hur lagen om sprututbyte bara ska ses som ytterligare en metod 

inom ramen för den existerande restriktiva politiken.43 Han menar att 

sprututbytesprogrammet är ett uttryck för cure och inte care. Detta eftersom det i 

lagen står skrivet att det enbart får utföras ”inom ramen för en fungerande vårdkedja”. 

Att brukare enbart får utnyttja sprututbytet inom sitt eget landsting, förs också fram 

som ett argument av Tryggvesson.44 Hade huvudsyftet med lagen varit att minimera 

de skadliga effekterna av narkotikabruk borde det varit möjligt att få byta sprutor även 

när man inte befinner sig i det landsting där man är hemmavarande. Dock så lyfter 

forskaren fram den dåvarande regeringens försvar av lagförslaget som ett tecken på en 

bredare förståelse av situationen. De argument som förs fram lyfter främst behovet av 

minskad smittspridning, vilket implicerar ett skademinimerande synsätt.45  

 

Forskningen visar delvis att det i den mer nutida politiken finns tendenser till en 

bredare förståelse och en viss positivitet till skadereducerande insatser. Motsatt finns 

det de som hävdar att den gamla moralistiska hållningen fortfarande lever kvar. 

Konstaterandet att det finns någon gemensam uppfattning är utgångspunkten för 

denna uppsats, där syftet är att kunna bidra till en fördjupad förståelse för vart svensk 

narkotikapolitik är på väg.  

                                                
41 Ibid. 1. 
42 Ibid. 7. 
43 Tryggvesson. ”Sprututbyte – visst bara de slutar med droger”. Svenska myndigheters och 
politikers hantering av rena sprutor till narkomaner. 519. 
44 Ibid. 536. 
45 Ibid. 533. 



 13 

3. Metod  
För att analysera de två utvalda propositionerna kommer uppsatsen att använda sig av 

tolkande kvalitativa metoder. I ett första steg görs en policyanalys baserad i Carol 

Bacchi’s metod ”What’s the problem”. Motiveringen för detta val är att den typen av 

metod ger de bästa verktygen för att fånga underliggande uppfattningar i en text. Den 

medför därför att uppsatsens syfte kan uppfyllas på ett fruktbart sätt. Den metod som 

kommer att användas i ett andra steg av analysen är de fyra narkotikapolitiska 

förståelser som Euchner et al. identifierar i en studie från 2013. Syftet med att 

använda deras ramverk är att på ett givande sätt kunna strukturera resultaten från 

policyanalysen, för att sedan skapa en pedagogisk jämförelse mellan propositionernas 

innehåll. 

3.1. Att analysera policy 
Inom policyanalys är det intressant att ifrågasätta vad det är som medför att ett visst 

ämne hamnar på agendan och vad det är som medför att det uppfattas på ett visst sätt 

av politiker tillika allmänheten.  

 

I analysen av propositionerna kommer uppsatsen i ett första steg att använda sig av 

Carol Lee Bacchi’s approach ”What’s the problem”. Utgångspunkten för 

analysmetoden är hur vår uppfattning eller tanke om ett problem påverkar vad vi ser 

för lösning på det.46 Hon menar att det första steget vid analys av ett policyförslag är 

att identifiera vilken problemformulering som presenteras, samt vad denna involverar 

för bedömningar och hur den sammankopplas med eventuella lösningsförslag.47 

”What’s the problem” utgår från synsättet att det inte går att prata om ett socialt 

fenomen utan att lägga in en tolkning i det. Människan har ingen direkt tillgång till 

”verkligheten”, utan det enda som finns till förfogande är våra uppfattningar, som vi 

använder för att på olika sätt rama in ett problem.48 Narkotikabruk var, som tidigare 

nämnt, till exempel en företeelse som inte uppfattades som ett problem förrän i mitten 

på 1960-talet i Sverige. Analysmetoden betonar vikten av att analysera de tolkningar 

som får företeelsen att framstå som ett problem och hur framställningen skiljer sig 

över tid. 

                                                
46 Bacchi. Analysing policy: what’s the problem represented to be? 1. 
47 Ibid. 1. 
48 Ibid. 9. 
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I redogörelsen av ”What’s the problem” som analytisk metod ger Bacchi förslag på ett 

antal frågor som är möjliga att ställa till en text. I syfte att analysera de två 

propositionerna kommer undersökningen att inspireras av dessa exempel, men även 

lägga till ett antal egna frågeställningar.  

 

I ett första steg i analysen kommer uppsatsen främst att fokusera på: 

- Vilken är den dominerande problemformuleringen i propositionerna? 

- Vilka är de främsta orsakerna till narkotikaproblemet och vilka huvudsakliga 

lösningar introduceras av regeringen? 

- Hur konstrueras brukaren i propositionerna? 

Påverkar denna konstruktion vilka lösningar som möjliggörs? 

- Finns det några alternativa formuleringar av problemet, orsaken och 

lösningen?  

Hur formuleras i så fall dessa? 

3.2. Fyra olika problemförståelser inom narkotikapolicy 
Eva-Maria Euchner et al. identifierar fyra grundläggande ramar i sin forskning om 

narkotika- och spelpolicy (gambling): den moraliska ramen, hälso- och socialinriktade 

ramen, säkerhetsramen samt ekonomiska ramen.49 Ramarna delas sedan in i moraliska 

och icke-moraliska ramar, där alla ramar förutom den moraliska benämns som icke-

moraliska. Policyförslag och uttryck som betraktas som icke-moraliska är de som inte 

baserar sina argument i grundläggande värderingar. Istället uppger de mer 

substantiella skäl, till exempel att narkotikabruk kan vara en hälsorisk eller att det är 

kostsamt för samhället. Ramarna beskrivs nedan, men återfinns även i bilaga 1.  

 

Den moraliska ramen kännetecknas av att drogkonsumtion ses som felaktigt och 

uttryck för ett essentiellt dåligt beteende, därför är policy som ramas in på det här 

sättet värderingsbaserade och inriktade på grundläggande principer. Drogkonsumtion 

ses utifrån en sådan förståelse som något som står i motsats till traditionella normer 

och dess utbredning ses som ett hot mot hela samhällets värdegrund. Ytterligare 

moraliska argument är att bruket inskränker individens värdighet, vilket därför leder 

                                                
49 Euchner et al. From ’morality’ policy to ’normal’ policy: framing of drug consumption and 
gambling in Germany and the Netherlands and their regulatory consequences. 377. 
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till att det centrala målet blir att skydda individen från sina egna handlingar.50 

Undersökningen kommer här att eftersöka uttryck som kännetecknar den traditionella 

svenska narkotikapolitiken, vilken återges i den tidigare forskningen. Det kan vara att 

narkotikan beskrivs som något ”osvenskt” och ett ”opassande beteende”. Vidare kan 

det moraliska även återspeglas i hur brukaren konstrueras genom att hen beskrivs som 

”avvikande” eller med andra nedlåtande ord. 

 

Den hälso- och socialinriktade ramen understryker vikten av att skydda brukarens 

hälsa och sociala tillvaro. Risken för att utveckla ett beroende betonas och arbete mot 

skadlig användning samt behandling är centralt. Bruket betraktas generellt sett som en 

sjukdom och brukarna refereras till som patienter. Drogkonsumtion konstrueras 

främst som ett beteende med negativa sociala konsekvenser.51 Formuleringar som 

beräknas falla inom denna ram är tendenser till det som Ted Goldberg beskriver som 

care istället för cure, det vill säga insatser som syftar till skademinimering och inte 

nödvändigtvis behöver innefatta behandling. Det skulle till exempel kunna vara 

sprututbytesprogram, soppkök eller assistans att finna bostad. Vidare innefattas även 

preventionsarbete med målsättningen att förhindra att ungdomar, eller andra personer, 

utvecklar en beroendeproblematik. 

 

Säkerhetsramen innehåller argument som relaterar till alla former av hot från 

kriminella aktiviteter. Dessa är främst penningtvätt samt den nationella och 

internationella droghandeln. Målet är att säkerställa den allmänna säkerheten hos 

befolkningen, motarbeta drogrelaterad brottslighet samt undvika offentliga oroligheter 

till följd av drogkonsumtion.52 Till den här inramningen hör åtgärder som syftar till att 

skydda de personer som inte tillhör gruppen av människor som brukar narkotika. Det 

kan vara förstärkningar av tullen för att förhindra organiserad narkotikahandel samt 

ökade polisinsatser på gatunivå.  

 

Den ekonomiska ramen appliceras främst av Euchner et al. på policy rörande 

spelverksamhet. Dock menar de att den kan vara relevant gällande brukets 

samhällsekonomiska konsekvenser samt skatteindrivning till följd av legalisering av 

                                                
50 Ibid. 377. 
51 Ibid. 377. 
52 Ibid. 377. 
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en eller flera former av narkotika. 53 Argument som faller inom denna inramning kan 

då beröra kostnadseffektivitet i sådan form att narkotikabrukare sägs utgöra en 

belastning för välfärden eller att de skadar tillväxten genom att inte vara arbetsföra. 

Förslag med uppsåt att förhindra narkotikabruk skulle då legitimeras genom att de 

ekonomiska vinsterna lyfts fram. Motsatt faller även en accepterande hållning inom 

denna inramning, det vill säga legaliseringsförslag där staten istället för att försöka 

motverka bruket argumenterar för policy som gör narkotikan till en del av 

skatteunderlaget.  

3.3. Validitet och reliabilitet 
Uppsatsen kommer i denna del att utgå ifrån vad Bryman beskriver som relevant för 

kvalitativa samhällsvetenskapliga studier. Han menar att de klassiska koncepten 

validitet och reliabilitet inte är det primära målet då de bedöms vara för kvantitativt 

inriktade. Den här uppsatsen har främst eftersträvat att uppnå vad som Bryman 

benämner som pålitlighet, att liknande resultat ska kunna konstateras vid ett annat 

tillfälle, samt konfirmering, att som skribent ha vara medveten om sina egna 

värderingar.54  

 

För att öka sannolikheten för att liknande resultat skulle uppnås om studien replikeras 

har varje val inom uppsatsen motiverats på ett så utförligt sätt som möjligt. Syftet har 

varit att så tydligt som möjligt beskriva vilka övervägningar som gjorts i varje steg att 

uppsatsskrivandet. Då uppsatsen använder en metod där tolkning är det huvudsakliga 

inslaget har det också varit viktigt att försöka synliggöra de kriterier som utgjort 

grunden för bedömningarna av uppsatsens material. Vidare relaterar detta till det 

andra kriteriet, konfirmering, som förutsätter ett kritiskt förhållningssätt till den egna 

undersökningen. För att eftersträva det har en medvetenhet om egna värderingar och 

förhållningssätt hela tiden varit närvarande hos uppsatsskribenten.  

4. Analys 
Analysen är uppdelad genom att de båda propositionerna redovisas var för sig. Den 

första delen av respektive redovisning är utförd efter de frågeställningar som 

presenterades i avsnittet ”Att analysera policy”. Därefter följer ett avsnitt där 
                                                
53 Ibid. 377. 
54 Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. 52. 
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resultaten från policyanalysen placeras in inom de fyra inramningar som är 

framträdande inom narkotikapolicy. I den avslutande delen av analysen jämförs 

inramningarna i propositionerna, med syfte att ge underlag för en av uppsatsens 

frågeställningar: om det skett en förändring över tid. 

4.1. Policyanalys av riksdagsproposition 1984/85:19 
I propositionen dominerar ett synsätt som konstruerar narkotikaproblemet som ett 

problem av mycket stora proportioner. Regeringen inleder med att göra en parallell 

till alkoholen, vilken beskrivs som en drog som har blivit en etablerad del av 

samhället och inte ”kan förbjudas”. Narkotikan, däremot, måste bekämpas med 

krafttag eftersom den ännu inte har hunnit bli en accepterad del av det svenska 

samhället, framhåller propositionen.55 Målet med politiken sätts därför högt, 

idealbilden och det som eftersträvas är ett samhälle helt fritt från narkotika.56 Enligt 

propositionen måste bruket upphöra eftersom det inte är en naturlig del av det svenska 

samhället, narkotikan beskrivs som yttre hot som inte hör hemma i vårt lands 

kulturmönster.57 Att frågan måste ges högsta prioritet framgår också tydligt i 

regeringens återgivning av den forskning som finns på området, där de vetenskapliga 

resultaten ifrågasätts för att regeringen ska kunna hävda behovet av en restriktiv 

narkotikapolitik. De undersökningar som genomförts ger inte till fullo stöd för den 

alarmerande situation som målas upp av regeringen, vilket medför att mätningar som 

visar att narkotikaanvändandet är på nedgång varvas med illavarslande beskrivningar 

om vad som kommer hända om samhället intar en alltför passiv roll.  

 

”Statistik om narkotikamissbruk blir med nödvändighet osäker. De siffror som föreligger kan 

dock enligt narkotikakommissionen tyda på att det är på tillbakagång bland ungdomar. Läget 

är dock svårbedömt och vi vet att det tidvis går att få tag i hasch på de flesta orter i landet. 

Denna rikliga tillgång innebär att det hela tiden finns ett latent hot om en snabb ökning av 

missbruket.” 58 

 

Problemformuleringen överensstämmer till stor del med den som tidigare forskning 

har beskrivit. Den epidemiska problembeskrivning som gjorde insteg på 1960-talet 

                                                
55 Prop. 1984:85/19. Om en samlad och intensifierad narkotikapolitik. 5. 
56 Ibid. 3. 
57 Ibid. 5. 
58 Ibid. 5. 
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lever i hög grad kvar i denna proposition. Jämförelsen med alkoholen känns också 

igen från nykterhetsrörelsens grundläggande visioner. 

 

Det finns en orsaksbeskrivning som uttrycks explicit i propositionens inledning, det är 

sociala brister i samhället som medför att personer börjar brukar narkotika. Vidare 

pekas de främsta orsaksfaktorerna ut som: rotlöshet, ensamhet och problem inom 

familjen.59 Dock framgår det tydligt vid en genomläsning av propositionen att den här 

beskrivningen inte överensstämmer med den problembild som framförs i de 

resterande delarna av dokumentet. Implicit kan man utläsa att den dominerande 

orsaken till narkotikaproblemet är utbudet av substansen i samhället samt bristande 

information om brukets skadliga effekter. Denna underförstådda tolkning görs 

eftersom det är dessa områden som den övervägande majoriteten av propositionens 

lösningar inriktar sig på. Den uppfattning som framförs av regeringen är att en 

frånvaro av narkotika i samhället medför att bruket helt kommer upphöra, vilket i och 

för sig är ett rimligt antagande. Eftersom substansen för närvarande existerar i 

samhället så konstrueras orsaken till narkotikabruk att medborgarna inte är korrekt 

underrättade om vad beteendet för med sig för konsekvenser, både fysiskt och på ett 

socialt plan. Denna implicita tolkning framgår mer utförligt vid läsning av de 

lösningar som följer nedan. 

 

Lösningarna kan sammanfattas under ledorden: prevention, kontroll och behandling.  

Preventionsarbetet har som främsta mål att förhindra nyrekrytering, vilket ska ske 

genom en aktiv opinionsbildning där ingen invånare ska kunna undgå information om 

narkotikans skadliga effekter. Upplysningen ska ske på alla plan i samhället och från 

många kanaler, den statliga TV:n och radion ska bidra liksom journalistkåren.60 

Denna norm- och moralbildning ska inte enbart ske inom Sverige, även internationellt 

ska landet verka som en stark förespråkare för en restriktiv narkotikapolitik.61 Det 

andra ledordet, kontroll, är främst inriktat på tullens arbete för att förhindra att 

narkotikan kommer innanför Sveriges gränser.62 Detta relaterar till Sverige som ett 

konsumentland, kommer det inte in några olagliga substanser i landet så uppnår vi ett 

                                                
59 Ibid. 5. 
60 Ibid. 54. 
61 Ibid. 106. 
62 Ibid. 119. 
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samhälle fritt från narkotika. Vidare ska polisen få utökade resurser för att möjliggöra 

bredare insatser mot gatuhandeln.63   

 

Till sist återstår regeringens förslag som relaterar till behandling av de personer som 

har en befintlig beroendeproblematik. Utformningen av denna relaterar till 

orsaksbeskrivningen: om regeringen gör sin del av arbetet genom att förhindra 

införsel av narkotika samt bidrar till att informera om de skadliga effekterna så måste 

det vara något inneboende fel på de personer som trots detta brukar narkotika.  

Det framgår tydligt i propositionen att det är brukaren som har hamnat fel och därför 

ska ledas tillbaka in på rätt köl. Behandlingen av brukaren är inte avsedd för att i 

första hand avvärja ett narkotikaberoende, den ska istället utformas för att underlätta 

personens återanpassning i samhället.64 Ett exempel från propositionen som tydliggör 

detta resonemang är förslaget som riktar sig till de brukare som är intagna på anstalt: 

 

”Med social färdighetsträning avses kortfattat träning i det dagliga livets aktiviteter, träning i 

medmänskliga relationer och undervisning om samhällets krav och funktioner”.65  

 

Vidare kompletteras det som nämnts tidigare i texten med förslag som relaterar till 

rehabilitering av ”socialt handikappade klienter” och det understryks att de som är 

”fast i narkotikamissbruk ska räddas” (Min kursivering).66 Personen med 

beroendeproblematik är någon som hamnat på fel kant med samhället, någonting i 

livet har gått snett som medfört att vardagen präglas av passivitet och utanförskap. 

Brukaren framställs som en person som inte riktigt vet sitt eget bästa, därför kan det 

även vara korrekt att staten träder in och ”räddar” även där samtycke saknas.  

 

”Både arbetsgruppen och narkotikakommissionen konstaterar att det finns situationer där man 

inte kan undvika tvång och påtryckningar i behandlingsarbetet. Detta ska ses mot bakgrund 

att livet som narkoman ger missbrukaren en identitet. Missbruket och de övriga asociala 

aktiviteterna ger – i all sin destruktivitet – också ett slags gemenskap och ett livsinnehåll. Den 

                                                
63 Ibid. 19. 
64 Prop. 1984:85/19. Om en samlad och intensifierad narkotikapolitik. 34. 
65 Ibid. 33. 
66 Ibid. 2. 
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etablerade missbrukarens väg från missbruket till ett stabilt och drogfritt liv är en lång och 

mödosam process.” 67 

 

Det är intressant att notera att de lösningar som kan förväntas utifrån den 

problemskildring som uttrycks i propositionen i hög grad lyser med sin frånvaro. Efter 

den inledande orsaksbeskrivningen, där källan till problemet framförallt beskrivs som 

sociala brister i samhället, så föreföll det rimligt att lösningar riktade mot 

arbetsmarknad eller andra sociala institutioner skulle dominera propositionens 

innehåll. I de få fall sådana åtgärder omnämns är det i form av satsningar på 

arbetsmarknad, fritidsaktiviteter för unga samt höjda anslag till fritidsgårdar.68 Det 

finns alltså lösningar av den karaktären, men man får leta noga i propositionen för att 

hitta dem.  

 

En tolkning av varför propositionen inte innehåller mer förslag som berör några större 

samhällsförändringar är det politiska läget i Sverige i början av 1980-talet. När 

propositionen skrevs 1984 hade Socialdemokraterna regerat landet i över 50 år, med 

avbrott under perioden 1976-1982.69 Ekonomin i Sverige var god och välfärdsstaten 

var mycket omfattande, om utopin av det solidariska samhället skulle appliceras på 

verkligheten var landet mycket nära idealbilden. Det skulle helt enkelt ha varit svårt 

för Socialdemokraterna vid den här tiden att föreslå några omfattande reformer för det 

skulle implicit innebära ett ifrågasättande av hela den egna ideologin.  

 
Sammantaget beskrivs narkotikaproblemet som ett väldigt stort och allvarligt 

samhällsproblem som framförallt har sin grund i att tullen inte gör tillräckligt för att 

stoppa införseln samt att information om skadorna som bruket ger upphov till inte når 

ut på ett tillfredsställande sätt. De som brukar narkotika är därför sådana som inte 

uppfattat informationen korrekt, vilket implicerar att de ska få hjälp med att lära sig 

innebörden av att vara en samhällsmedborgare och därigenom få tillgång till ett 

meningsfullt liv. För att förhindra att fler personer börjar bruka narkotika ska tullen 

arbeta för att minska tillgången samtidigt som ett opinionsbildande arbete ska 

                                                
67 Ibid. 88. 
68 Ibid. 5. 
69 Bäck et al. Presidentialisation from a historical perspective: Ministeral selection and 
reshuffling in Swedish cabinets. 269-270. 
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framhäva narkotikans negativa konsekvenser och därigenom ha en avskräckande 

effekt. 

4.2. Applicering av ramarna på riksdagsproposition 1984/85:19 

Den moraliska inramningen är mycket framträdande i riksdagsdokumentet från 1984. 

Narkotikan beskrivs som något främmande, en substans som kommer utifrån, vilket 

resulterar i en konstruktion av en samhällelig fiende som vi gemensamt måste agera 

för att bekämpa. Den goda, duktiga, (svenska) medborgaren befattar sig inte med 

narkotika utan hen har istället en tillvaro fylld av mening och aktivitet. Denna 

beskrivning stämmer väl överens med de kriterier som återfinns i artikeln av Euchner 

et al: drogkonsumtionen konstrueras som ett essentiellt dåligt beteende och framställs 

som ett stort hot mot samhället. Vård tas upp i samband med diskussionen om 

behandling av missbrukare, men det är inte i syfte att minska skadorna av narkotikan, 

utan snarare i form av korrigering av den missanpassning som inträffat. Även 

avsnittet där regeringen uttrycker att de ”måste rädda” personen med 

beroendeproblematik från sina egna gärningar är ett typiskt kännetecken för den 

moraliska inramningen eftersom det antyder att personen inte kan ansvar för sina egna 

handlingar. I vissa stycken nämns de kroppsligt och psykiskt skadliga effekterna av 

narkotika, men det är inte dessa som ska behandlas utan snarare missbrukarens 

grundläggande varande. Det huvudsakliga målet för politiken, det narkotikafria 

samhället, kan även det ses som ett moraliskt uttryck eftersom det är ett påstående 

som baseras i värderingar som från början uttrycktes av den svenska 

nykterhetsrörelsen. Det var, som tidigare nämnt, en rörelse som förespråkade 

nolltolerans eftersom de ansåg att bruket i sig stod i kontrast till att kunna ta ansvar 

för sina egna handlingar.  

 

Trots den övervägande moraliska framtoningen så finns det vissa drag av de icke-

moraliska inramningarna. Förebyggande arbete för att förhindra att fler personer 

hamnar i missbruk stämmer väl överens med den hälso- och socialinriktade ramen. 

Det finns också delar av dokumentet som lyfter vikten av åtgärder för en effektivare 

utslussning från behandlingsenhet till vardagen i samhället, exempel på dessa är ett 

aktivare arbete från Arbetsförmedlingen samt assistans för att finna en bostad.70 Dock 

så kan det ifrågasättas hur omfattande det preventiva arbetet kan vara utan att det 
                                                
70 Ibid. 95. 
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angränsar till att ha ett moraliserande innehåll. Regeringens proposition innehåller 

förslag om att införa undervisning i narkotikafrågorna i journalistutbildningen, vilket 

kan ses som ett medel som strider mot den fria åsiktsbildningen. Det aktiva arbetet 

från statlig media kan även ses i ljuset av att Sverige vid tiden för propositionens 

författande enbart hade två TV-kanaler, vilka båda var statliga.71  

 

De två återstående inramningarna, säkerhet och den allmänna ordningen samt 

ekonomi, återfinns i mycket begränsad omfattning. Drogrelaterad brottslighet nämns 

vid ett tillfälle, men det är inte något som får omfattande uppmärksamhet.72 

Regeringen vill satsa statliga medel på att förstärka tull och polis, dock är anledningen 

till detta snarare för att förhindra införseln av narkotika än upprätthållande av allmän 

ordning.73 Det ekonomiska perspektivet står helt i bakgrunden, känslan är att det 

narkotikafria samhället ska uppnås och kostnaden för detta är sekundär. En rimlig 

tolkning av detta resonemang är att New Public Management det vid tiden för 

propositionens författande ännu inte gjort sitt inträde i den offentliga sektorns 

utformning.74 Narkotikafrågan var högt prioriterad och 90-talskrisen hade ännu inte 

inträffat.  

4.3. Policyanalys av proposition 2005/06:30 
”Narkotikapolitiken bygger på att människor har rätt till ett värdigt liv i ett samhälle som slår 

vakt om enskildas behov av trygghet och säkerhet. Narkotikan får aldrig tillåtas hota 

individers hälsa, livskvalitet och trygghet eller den allmänna välfärden och demokratins 

utveckling. Målet är ett narkotikafritt samhälle.”75  

 

Ovan nämnda citat belyser den huvudsakliga problemformuleringen på ett fruktbart 

sätt. Narkotikaproblemet är främst ett problem för den enskilda och ett hot mot 

individen. Ett liv fritt från narkotika beskrivs sammantaget som en mänsklig rättighet 

som grundar sig i sociala- och folkhälsomässiga argument.76 Hotbilden mot individen 

är också en företeelse som intar stora proportioner och i propositionen så används 

kraftfulla adjektiv som ”omfattade” och ”allvarligt” flitigt.  

                                                
71 Kristallen.tv. Tv-historia. 
72 Prop. 1984:85/19. Om en samlad och intensifierad narkotikapolitik. 19. 
73 Ibid. 2. 
74 Stockholm Business School. New public management. 
75 Prop. 2005:06/30. Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner. 88. 
76 Ibid. 88. 
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Det ska inte gå att ta miste på magnituden av narkotikaproblemet, vilket tydligt går att 

utläsa i följande kommentar från regeringen. 

 

”Ett tecken på att samhället lyckats relativt väl med det förebyggande arbetet är att en 

övervägande majoritet av ungdomar är mot narkotika. Samtidigt kan man inte slå sig till ro så 

länge det fortfarande sker en nyrekrytering.”77  

 

Retoriken känns igen från propositionen från 1984, positiva resultat följs upp av en 

varning om hot som alltid är närvarande. Notera även i det första citatet att 

målsättningen som lanserades på 1980-talet fortfarande kvarstår, Sverige ska vara ett 

land fritt från narkotika. Argumenten för visionen ser annorlunda ut, men parollen 

lever fortfarande kvar.  

 

Vid sidan om den tydliga fokuseringen på individen så konstrueras även 

narkotikaproblemet som skadligt för samhället som helhet. Propositionen framhåller 

att bruket av narkotika leder till lägre tillväxt, hotar välfärden och innebär stora 

kostnader för skattebetalarna.78 En tolkning av dessa argument är att de personer som 

har en beroendeproblematik hade kunnat arbeta och tillföra skattepengar till 

samhället, istället är de nu en belastning för välfärdens institutioner. 

En tydlig koppling görs även mellan narkotikaanvändning och annan kriminalitet, det 

är inte enbart brukaren själv som påverkas utan det drabbar även personer som på 

olika sätt kan komma att utsättas för brottsliga handlingar.79 Regeringen menar 

troligtvis att vissa personer som brukar tyngre droger ofta saknar arbete och därför 

måste finansiera sitt beroende på annat sätt, då till exempel genom att stjäla. 

 

Orsaksbeskrivningen ligger väl i linje med den huvudsakliga problemformuleringen, 

narkotikan är skadlig för individen och det är tillika individuella problem som ger 

upphov till situationen. Dock är det otydligt exakt vilka dessa individuella problem är, 

en tolkning är att regeringen anser att pluralistiska problem kräver individuella 

orsaksförklaringar. Det som utpekas är att vissa personer kan utgöra riskgrupper, det 

vill säga inneha högre sannolikhet att utveckla en beroendeproblematik. Till dessa 

                                                
77 Ibid. 89. 
78 Ibid. 28, 90. 
79 Ibid. 28. 
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utpekas bland andra: de som haft otrygga uppväxtförhållanden, skolkande ungdomar 

och personer i utanförskap.80 Att avstå från att konstruera en tydlig orsaksförklaring 

kan dels tyda på en insikt om frågans komplexitet, eller så är det ett sätt för regeringen 

att skjuta ifrån sig ansvar. Förvärras ”problemet” skapas det en svårighet för både 

befolkningen som helhet, men även drabbade, att fördela skuld och kräva förändring.  

 

Ett liknande resonemang återkommer i de sekvenser när ”personer med 

missbruksproblematik” diskuteras, några distinkta egenskaper tilldelas inte denna 

individ. Svaren på vem personen är och hur hen hamnat där är lika många som antalet 

brukare av narkotika.  

 

Lösningsförslagen går även dem i en liknande ton sedan tidigare, individen sätts i 

centrum för att finna skräddarsydda lösningar på problemet. De tunga missbrukarna, 

som ofta är klienter inom kriminalvården, ska erbjudas en individuellt utformad 

vårdplan för att på bästa sätt förhindra återfall.81 Detta ska bland annat ske genom så 

kallad kontraktsvård, skriver brukarna under ett kontrakt om drogfrihet så får den 

intagne vistas på en specialiserad behandlingsavdelning.82 Regeringen ska också 

arbeta för att alla barn ska ha en trygg och säker uppväxt, vilket även det säkerställs 

genom att barnen själva involveras i utformandet av relevanta insatser.83 Många av de 

åtgärder som innefattar prevention och behandling går alltså under parollen ”det finns 

ingen universalmetod som passar i alla situationer”. Dock så framgår det tydligt från 

regeringens sida att det inte är behandlingen i sig inte är helt valfri, ett av huvudmålen 

för narkotikapolitiken är att ”förmå personer med missbruksproblem att upphöra med 

sitt missbruk”.84 Sammantaget så är upplevelsen om att alla med beroendeproblematik 

ska behandlas på något sätt, men hur utformningen ska se ut avgörs av brukarens egna 

preferenser och behov. I propositionen står det även att läsa att syftet med vården är 

att brukaren ska ha ett drogfritt liv.85 Avsikten är alltså inte enbart att lindra de sociala 

och hälsomässiga skador narkotikabruket för med sig, utan användningen ska upphöra 

helt.  

                                                
80 Ibid. 92. 
81 Ibid. 19. 
82 Ibid. 20. 
83 Ibid. 92. 
84 Ibid. 2. 
85 Ibid. 97. 
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Det finns även lösningar i propositionen som angriper narkotikaproblemet utifrån ett 

vidare perspektiv, men de är inte lika framstående. Till dessa hör satsningar på ökad 

kontroll av införseln, tullen ska få ökade anslag för att minska utbudet av narkotika i 

samhället.86 Kriminalvården ska få resurser för att kunna utföra ett liknande arbete, 

men då för att reducera tillgången inne på kriminalanstalterna. Vidare relateras 

lösningar till beskrivningen av narkotikan som ett folkhälsoproblem, målet är att de 

flesta arbetsplatser ska ha en narkotikapolicy och att skolan ska utbilda elever i vad 

som naturligt faller inom ramen för ett hälsosamt liv.87 Vad som också förs fram, 

vilket ibland kan tänkas stå i kontrast till de individanpassade alternativen, är vikten 

av att basera alla insatser i kunskap, forskning och beprövad erfarenhet.88 En tolkning 

är att detta skulle kunna utgöra ramverket för prevention och behandling, men att 

innehållet sedan fylls av individens egna behov och önskemål.  

4.4. Applicering av ramarna på riksdagsproposition 2005/06:30 
Propositionen domineras av den moraliska och den hälso- och socialinriktade ramen.  

Upplevelsen är att majoriteten av lösningsförslagen faller in under den hälso- och 

socialinriktade ramen, men att de moraliska dragen många gånger är närvarande i det 

som presenteras.  

 

Tydliga tecken på en moralisk inramning framträder i en intressant 

definitionsproblematik som återkommer i flera delar av propositionen. Det verkar 

råda en konflikt huruvida bruk av narkotika alltid ska definieras som missbruk. De 

stycken som stödjer den utsagan hänvisar till Narkotikastrafflag 1 § 6 p., och menar 

att eftersom allt bruk är kriminaliserat så är allt bruk missbruk.89 I motsättning till 

detta beskrivs bruk av narkotika vid flera ställen som ”experimentellt bruk” eller att 

”använda narkotika”.90 Om allt bruk av narkotika är att likställa med missbruk kan det 

tolkas som ett uttryck för moraliska uppfattningar eftersom det inte helt 

överensstämmer med hur termen vanligast används. Nationalencyklopedin definierar 

till exempel begreppet missbruk som ”okontrollerad eller överdriven användning av 

                                                
86 Ibid. 88. 
87 Ibid. 94, 30. 
88 Ibid. 96. 
89 Ibid. 30. 
90 Ibid. 93. 
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något”.91 Vidare är regeringens formulering ett uttryck för att inte göra någon 

distinktion mellan att till exempel röka cannabis och injicera heroin, vilket kan tolkas 

som en kvarleva från nykterhetsrörelsens traditionella likställande av alla former av 

berusningsmedel. Moralen i propositionen framkommer även via det på 1980-talet 

uppsatta målet för narkotikapolitiken, det narkotikafria samhället. Anledningen till att 

visionen kan ses som moraliserande är, som redan nämnt, på grund av att den 

lanserades av den svenska nykterhetsrörelsen till följd av att brukaren inte ansågs 

kunna ta ansvar för sina egna handlingar. 

 

Det finns många tecken på en hälso- och socialriktad inramning i propositionen, vilket 

nämndes inledningsvis. Vid flertalet tillfällen så uttrycker regeringen att 

narkotikapolitiken ska arbeta för att förebygga och motverka skador hos de som 

missbrukar narkotika.92 Ordet ”vård” förekommer även ofta i propositionen, ”vården 

behöver förbättras” och de beroendes ska få sina ”ökande eftersatta vårdbehov 

tillgodosedda”.93 Brukaren omnämns vid ett tillfälle i propositionen som en patient, 

vilket är ett av de kriterier som Euchner et al. ställer upp för att den förda politiken 

ska klassas som hälso- och socialinriktad. Hit hör även beskrivningen av problemet 

som en hälso- och socialpolitisk fråga, lösningen ligger i informationsspridning och 

ett aktivt arbete för att skapa en hälsosam och trygg tillvaro i samhället. Satsningen på 

kontraktsvården är även det ett uttryck för att missbruk är något som behöver 

behandlas på medicinsk väg och inte upphör enbart genom inlåsning. Dock är 

upplevelsen att propositionen inte når riktigt ända fram. Ted Goldberg pratade om 

distinktionen mellan cure och care, det vill säga behandla respektive vårda, där det 

sistnämnda care refererar till att minska skadorna utan att för den delen ställa krav på 

behandling. Detta står i viss kontrast till regeringens uttalade mål att de ska ”förmå 

personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk”. Behandlingen i sig 

är inte valfri, utan något som starkt ska eftersträvas. Kontraktsvården kan även ses i 

det här ljuset, skriver brukaren ett kontrakt om drogfrihet får man vistas på en 

behandlingsavdelning så länge man är drogfri. Behandlingen ställs alltså inte upp helt 

villkorslöst. Sammantaget kan narkotikapolitiken som uttrycks i propositionen tolkas 

som tydligt hälsoprofilerad samt baserad i moraliska grundpremisser.  

                                                
91 Nationalencyklopedin. Missbruk. 
92 Ibid. 31. 
93 Ibid. 31, 66. 
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Säkerhetsaspekten av narkotikaproblematiken är även den närvarande i texten. 

Sambandet som man identifierar mellan missbruk och övrig kriminalitet visar att 

narkotikan även kan vara ett hot för andra personer i samhället. Två exempel som tas 

upp i förhållande till detta är personer som kör bil narkotikapåverkade samt 

konstaterandet att över hälften av de intagna på landets anstalter är 

narkotikamissbrukare.94  

 

De ekonomiska konsekvenserna för samhället är en, om än något mer dold, 

konsekvens av narkotikans existens i samhället. Det skrivs explicit att missbruket har 

omfattande ekonomiska följder och att även tillväxten hotas.95 Upplevelsen är dock 

att till exempel satsningarna på det preventiva arbetet inte helt står i proportion till 

problemets egentliga karaktär. En tolkning är att beskrivningen av problemet som en 

”epidemi” till viss del lever kvar och att insatserna inom narkotikaområdet når sitt tak 

den dag det narkotikafria samhället realiseras. Observationen styrks även av 

professorn i kriminologi Henrik Tham, som menar att narkotikapolitikens frånvaro av 

diskussion rörande kostnadseffektivitet gör den unik i den svenska kontexten.96  

4.5. Jämförelse mellan propositionernas inramning över tid 
Propositionen från 1984 innehöll, som tidigare konstaterat, en tydlig moralisk 

inramning. Detta uttrycktes genom att regeringen beskrev narkotikan som något 

främmande och som en företeelse som inte hör hemma i Sveriges kulturmönster. 

Målsättningen innehöll även moraliska konnotationer, landet skulle bli ett 

narkotikafritt samhälle där medborgarna istället utförde mer meningsfulla aktiviteter. 

Beskrivningen av personen med beroendeproblematik var även mycket nedlåtande, 

brukaren konstruerades som en missanpassad person som var i behov av statens 

räddning. I den mer nutida kontexten kvarstår de ursprungliga narkotikapolitiska 

principerna, Sverige ska vara ett samhälle fritt från narkotika och regeringen ska 

arbeta för att förmå personer med beroendeproblematik att upphöra med sitt missbruk. 

Den stora skillnaden mellan propositionerna är att den moraliska konstruktionen av 

brukaren inte återfinns i samma utsträckning i dokumentet från 2006. Istället framförs 

                                                
94 Ibid. 90, 114. 
95 Ibid. 28. 
96 Tham, Henrik. Mot en ny drogpolitik – Sverige, narkotikafritt samhälle. 
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de moraliska argumenten mer implicit, exempelvis där regeringen hävdar att allt 

narkotikabruk är missbruk genom att hänvisa till lagstiftning från 1980-talet.  

 

De fyra inramningar som observerats i tidigare forskning av Euchner et al. återfanns 

alla i de analyserade dokumenten, med undantag för propositionen från 1984 som inte 

innehöll något uttryck för den ekonomiska inramningen.  

 

Propositionen från 1984 var helt dominerad av den moraliska inramningen, den hälso- 

och socialinriktade ramen samt säkerhetsramen var bakomliggande. Det preventiva 

arbetet som föreslogs av regeringen kunde delvis tolkas som ett uttryck för den hälso- 

och socialinriktade ramen, men vissa delar var så omfattande att de kunde uppfattas 

som moraliserande propaganda. Förslaget om aktiv opinionsbildning mot narkotikan 

som en del av journalistutbildningen kan ses som ett exempel på detta. I en del 

passager nämndes även åtgärder för att förhindra drogrelaterad brottslighet, något som 

kan kopplas till säkerhetsramen. 

 

I den mer nutida propositionen intar den hälso- och socialinriktade inramningen en 

framträdande roll. Säkerhetsramen har även fått en mer betydande roll, dock inte helt 

att likställa med den förstnämnda ramen. Den ekonomiska ramen existerar, men den 

intar en bakomliggande position. Regeringen nämner vid flera tillfällen behovet av 

skademinskande insatser samt att brukarna har rätt till vård, förslag som faller inom 

den hälso- och socialinriktade ramen. Vidare kan även det preventiva arbetet, där de 

styrande vill bedriva ett aktivt informationsarbete om innebörden av en hälsosam 

livsstil, relateras till denna ram. Säkerhetsramen uttrycks i propositionen i de avsnitt 

som relaterar narkotikabruk till drogrelaterad brottslighet, exempelvis det faktum att 

många intagna på anstalt är beroende av narkotika. Liknande resonemang formuleras 

även i de passager där regeringen beskriver hur bruket av narkotika påverkar andra 

människor i samhället. Två av de få uttryck för den ekonomiska inramningen är där 

propositionen visar hur narkotikaanvändning kan vara skadligt för tillväxten och 

kostsamt ur välfärdssynpunkt.  

 

Den förskjutning som skett inom den svenska narkotikapolitiken märks främst i en 

förändrad syn på brukaren. I den tidigare texten målades brukaren upp som någon 

som var missanpassad, svag och till och med störd medan i den senare framställs 
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snarare en person som har hamnat fel och behöver finna motivation för att gå tillbaka 

till ett hälsosamt liv igen. Anledningen till denna omvändning skulle kunna hänvisas 

till regeringens ovilja att föreslå några omfattande samhällsreformer då den första 

propositionen skrevs. Denna frånvaro medföljde att skulden indirekt hamnade på 

brukaren själv, personen som avvek från normen betraktades då som någon skulle 

uppfostras till att återigen bli en funktionell samhällsmedborgare. Istället för 

samhällsreform så stavades lösningarna: tvång, bestraffning och propagandaliknande 

opinionsbildning. I det mer nutida dokumentet har man från regeringshåll intagit en 

mer pluralistisk hållning, i ett samhälle fyllt av individer med individuella bakgrunder 

och problem så är det en omöjlig utmaning för samhällsfunktionerna att garantera 

bästa möjliga förutsättningar för alla individer. Denna förändrade syn på både brukare 

och politikens roll i samhället öppnar upp för att brukaren kan konstrueras 

annorlunda. Den dominerande konstruktionen av personen med beroendeproblematik 

2006 kan sammanfattas som en vårdbehövande med potentiellt kriminella intressen. 

Istället för att vara en destruktiv figur med ett liv utan mening är det istället 

narkotikan som en del i ett kriminellt handlingsmönster som förs fram.  

 

”De flesta tunga missbrukare hamnar förr eller senare i kriminalvården. […] Brottet har ofta 

anknytning till missbruket, därför att en bearbetning av missbruksproblematiken en av de 

mest effektiva åtgärderna för att förebygga återfall i brott.”97  

 

Ytterligare en förändring som är värd att notera är att metoderna i den nyaste 

propositionen i högre utsträckning är förankrade i befintlig forskning. Inramningen av 

narkotikafrågan som hälso- och socialpolitisk var enbart närvarande i det tidigare 

dokumentet i delarna som berörde preventionsarbete och återkommande var behovet 

av fler vetenskapligt underbyggda metoder på området.98 Det finns forskning idag 

som påvisar att missbruk av narkotika ska ses som en sjukdom, vilket den svenska 

regeringen vid den här tidpunkten inte ställt sig bakom.99 Dock så kan man i 

propositionen se en tendens till att synen på missbruket är mer ”sjukdomsliknande” än 

tidigare. Den här tendensen har inte färgat av sig på de narkotikapolitiska målen, som 

i hög grad överensstämmer med de som uttrycktes i propositionen från 1984. Det 

                                                
97 Ibid. 19. 
98 Prop. 1984:85/19. Om en samlad och intensifierad narkotikapolitik. 61 
99 SOU 2011:66. Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet. 71. 



 30 

tydligaste exemplet på den här ”slitningen” är definitionsproblematiken kring bruk 

kontra missbruk, där det enda argumentet varför all konsumtion är missbruk består av 

en hänvisning till kriminaliseringen av eget bruk från 1988. Tolkningen av 

regeringens inställning är att det finns en strävan efter att vara progressiv, men 

samtidigt så vill man inte släppa de gamla principer som varit närvarande sedan 

narkotikaproblemet konstruerades i Sverige på 1960-talet. Det resonemang som 

framförs av Bengt Svensson i den tidigare forskningen känns igen i det här avseendet, 

evidensen som förts fram har ställt politikerna inför ett vägskäl. Analysen av 

positionen 2006 är att ett steg tagits mot den hälso- och socialinriktade ramen, men att 

det ena benet är kvar i de moraliska principerna. Värt att nämna är även att en 

diskussion av den här typen, bruk kontra missbruk, är helt frånvarande i propositionen 

från 1984. Förklaringen till det är sannolikt att den dåvarande regeringen ansåg att det 

var en ”icke”-fråga. Den lagstiftning som propositionen från 2006 hänvisar till 

stiftades även under samma tid som publiceringen av den tidigare skrivelsen, vilket 

stärker föregående antagande. 

5. Slutdiskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur problemformuleringen 

konstrueras i den mer nutida svenska narkotikapolitiken. Förhoppningen var att bidra 

med en mer djupgående analys av den officiella ståndpunkten, vilket det i dagens 

forskning råder en osäkerhet kring. Vidare var avsikten att undersöka om 

problemformuleringen skiljer sig från den som traditionellt existerar inom svensk 

narkotikapolitik, samt på vilket sätt den i så fall avviker. Detta för att se om införandet 

av sprututbytesprogrammen kan förstås som att den svenska ståndpunkten numera 

konstrueras på ett annat sätt.      

 

I en jämförelse av de båda propositionerna med de fyra inramningarna som 

utgångspunkt så framgår det tydligt att det har skett vissa förändringar. Den moraliska 

inramningen, som var nästintill helt dominerande i regeringens text från 1984, har fått 

ta ett steg tillbaka i propositionen från 2006. Här framträder moralen främst igenom 

”gamla kvarlevor”, det vill säga ett fasthållande i de gamla narkotikapolitiska 

principerna. Det nyare dokumentet präglas av den moraliska inramningen och den 

hälso- och socialinriktade inramningen samt till viss del den säkerhetsinriktade. Den 
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ekonomiska aspekten är något mer närvarande 2006, men fortfarande är dess ställning 

mycket bakgrundsmässig. 

 
 
Vad den här uppsatsen har bidragit med är en systematisk undersökning och 

jämförelse av två liknande dokument, vilka på ett enkelt och fruktbart sätt har kunnat 

kontrasteras mot varandra. Utifrån de resultat som uppsatsen presenterat finns det få 

anledningar att, liksom Tryggvesson, påstå att det inte skett några förändringar inom 

den svenska narkotikapolitiken. Det finns ett visst kvarhållande vid de gamla 

uppfattningarna, men det nuvarande läget beskrivs troligen bättre av Bengt Svensson. 

Han menar, som tidigare nämnt, att det rådet en osäkerhet i den mer nutida 

narkotikapolitiken. Forskning som står i motsättning till den traditionella hållningen 

har medfört att det svenska självförtroendet har minskat. Det resonemanget har en hög 

samstämmighet med de tolkningar av propositionerna som presenteras: känslan är att 

politiken har tagit ett steg in i den hälso- och socialinriktade ramen, men att det andra 

benet är kvar i den moraliska.  

 

Det har kunnat konstateras att det har skett en förändring inom den svenska 

narkotikapolitiken, dock har det legat utanför uppsatsen område att besvara varför 

denna förändring skett. Det är därför en bra ingång för kommande studier att 

undersöka detta närmare. Vidare skulle det vara intressant att göra en mer omfattande 

undersökning på området för att se om studiens resultat bekräftas med ett bredare 

material som grund. 

 

Moralens roll inom den svenska narkotikapolitiken har stått i centrum för uppsatsen. 

De propositioner som analyserats har gett en bra och omfattande bild av de dåvarande 

politikernas vilja och önskan om inriktning för den kommande politiken. Vad som 

skulle vara intressant att inkludera är det juridiska ramverk som propositionerna 

författats utifrån. I propositionen från 2006 diskuteras till exempel inte 

kriminaliseringen av eget bruk, en rättsregel som funnits i Sverige sedan 1988, vilket 

medför att en analys av den lagens betydelse för narkotikapolitiken faller utanför 

uppsatsens ramar. I kommande forskning skulle det vara intressant och givande och 

eftersträva ett helhetsgrepp om den svenska politiken för att bidra ytterligare till 

området. 
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Bilaga 1 

 

Frames  Features Examples 
Morality  Gambling/drug use 

as an inherently bad 
behaviour that (a) 
does not conform to 
societal norms and 
values, and (b) 
threatens the user in 
a fundamental and 
existential way 

Drug use contrasts 
with a positive way 
of life and traditional 
norms and values; 
casinos are 
threatening the social 
order and deteriorate 
personality and 
character 

Non-morality Health and social Gambling/drug use 
as threats to user’s 
health and social 
conditions 

The main task of 
drug policy is to 
control the negative 
consequences that 
affect the consumers 
health; the main task 
of state gambling 
policy is to fight 
gambling addiction 
and to fight 
preconditions for 
addictive behaviour 

 Security and public 
order 

Gambling/drug use 
as threats to public 
security and order 
because of illegal 
activities or nuisance 
committed by (a) 
users/addicts, or (b) 
suppliers 

The trade in illegal 
drugs and drug-
related crime are a 
serious disturbance 
of public order and 
security; public order 
and security have to 
be defended; 
gambling is not a 
normal economic 
market; the 
protection of the 
consumer is of 
central concern 

 Economic and fiscal Gambling/drugs as 
damage (healthcare 
costs, missing 
workforce caused by 
addicts) or benefits 
(revenues through 
licensing, taxation) to 
national economy 

Drug abuse and 
addiction cause 
significant economic 
damages; 
gambling laws 
should generate state 
income; 
illegal gambling 
should be restricted 
because it causes 
economic damages 

100 
                                                
100 Euchner et al. From ’morality’ policy to ’normal’ policy: framing of drug consumption 
and gambling in Germany and the Netherlands and their regulatory consequences. 378. 


