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»Jag har ju makt 
och jag törs« pryder 
Barbros halsduk.  
Läs mer om varför 
på sid 14.

I PATIENTENS 
TJÄNST

Barbro Westerholm



LEDARE

hans val av år 1990. År 1875 uppgick 
den registrerade alkoholförsäljningen 
i Sverige till närmare 10,4 liter ren 
alkohol per person, vilket är betydligt 
högre än idag. Men han har en poäng: 
att utgå från 2004 gör att statistiken 
understöder tesen om en lyckad 
alkoholpolitik.

enligt mark twain finns det tre 
sorters lögner: lögn, förbannad lögn 
och statistik – statistik som används 
felaktigt för att styrka ett visst argu-
ment. Det handlar sällan om fake news, 
som många vill påstå, utan oftare 
om cherrypicking. Vrid den, vänd den, 
vinkla den och få statistiken att passa 
den verklighetsbild du vill förmedla! 
Det görs ofta mer eller mindre 
medvetet inte bara på alkoholområdet 
utan även när det gäller andra droger 
(inte minst cannabis).

vilket år ska vi då använda 
för att få en beskrivande bild av 
alkoholkonsumtionen?

Enligt Björn Trolldal på CAN så 
behövs både det korta och det långa 
perspektivet för att förstå helheten. 
Han anser att det kan vara intressant 
att jämföra med år då det skedde stora 
politiska förändringar, som 1995 då 
Sverige gick med i EU. Eller, tänker 
jag, varför inte med just 2004 då full 
resande införselkvot till Sverige tilläts 
och konsumtionen något överraskande 
började sjunka.

en svenska alko
holpolitiken har 
misslyckats eftersom 
konsumtionen idag inte 
är lägre än året 1990. 

Det är en av nationalekonomen David 
Sundéns slutsatser i rapporten Synd 
och skatt, som presenterades på Finans-
departementet i mars.

Just det påståendet var antagligen 
inte den del av rapporten som fick mest 
kritik, men den fick mig att hoppa 
till. Jag hade nyligen publicerat en 
artikel om hur alkoholkonsumtionen 
fortsätter att sjunka, en positiv trend 
som delvis kan tänkas tillskrivas den 
svenska alkoholpolitiken.

Alkoholkonsumtionen har minskat 
stadigt sedan toppåret 2004. Det är 
lätt hänt att 2004 blir ett jämförelseår 
eftersom det är vändpunkten för en 
trend. Men att jämföra med 2004 är 
ett politiskt spel, säger David Sundén, 
även om det samma går att säga om 

Lögn, förbannad lögn 
och statistik

Jämförelseåret beror alltså på vilken 
fråga som ställs.

Problemet, som det så ofta är, är att 
svaret inte alltid matchar frågan.

 /  JULIUS VON WRIGHT

Det handlar sällan 
om fake news, som 
många vill påstå, 
utan oftare om 
cherrypicking.  
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I patientens tjänst
Hon är läkaren, som blev generaldirektör, som blev politiker. 
Hon har förespråkat metadonbehandling och sprututbyten 
och gått emot sitt eget parti i alkoholpolitiska frågor. 

Alkohol & Narkotika träffar Barbro Westerholm, politikern som lotsas av 
vetenskapen och ställer sig utanför ideologiska bataljer. 

 Man har olika 
syn på blandmiss-
bruk på olika 
mottagningar. 

14

alkohol & narkotika ges ut av CAN. Tidskriften ska ur ett journalistiskt per  spektiv bevaka och granska aktuella händelser 
på drog  området. Den har en populärvetenskaplig inriktning och är drogpolitiskt oberoende. Åsikter framförda i artiklar och krönikor behöver inte 
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I KORTHET

Råden har oproportionerligt stor 
makt över svensk forskning, samti-
digt som de saknar förmåga att för-
utsäga vilken forskning som kommer 
att bli framgångsrik i framtiden.
Patrik Hall och Ulf Sandström argumenterar för att 
Vetenskapsrådet och Forte ska läggas ner i ett debattinlägg 
i Dagens Nyheter den 12 maj 2019.

Läs mer på 
webben

Spelreklam har liten 
på verkan på omfattning-
en av spelproblem
Ingen har undgått den. Spelreklamen. Men 
hur mycket påverkar den omfattningen av 
spelproblem? Relativt lite, säger forskaren 
Per Binde under seminariet »Spelreklam i 

fokus«, som arrangerades 
den 15 april av bland 

andra Länsstyrelsen 
Västra Götaland.

Reklamen 
ökar, men antalet 
spelare minskar. 
Det visar att 

det finns något 
motsägelsefullt  

med reklamen, säger 
Per Binde.

– Syftet är att få kunder, men spel reklam 
är så illa omtyckt att den kan till och med 
ha en motsatt effekt.
Läs mer och ta del av statistiken på 
vår sajt.

www.alkoholochnarkotika.se

DROGHANDELN PÅ NÄTET 
VARIERAR I NORDEN
Näthandeln med droger i Sverige, Danmark och Island sker ofta på 
öppna sociala nätverk, medan handeln i Norge och Finland oftare sker 
med krypterade meddelanden mellan försäljare och köpare. Det visar 
en ny etnografisk studie koordinerad av Köpenhamns universitet.

De norska och finska försäljarna tycktes tänka mer på risk.
– Vår forskning pekar på att förebyggande arbete kunde ha en 

relativt stor effekt om det fokuserade på att informera försäljarna om 
hur deras verksamhet går att spåra, skriver Jakob Demant och Silje 
Anderdal Bakken i tidskriften Stof.

En del av försäljarna som intervjuades i studien uppfattade sig inte 
som langare, utan såg handeln som ett sätt att tjäna pengar på exem-
pel vis läkemedel de fått tillgång till. Andra bedrev en mer organiserad 
försäljning och kunde leverera droger till olika delar av landet. 

 LÄS MER
  DRUG DEALING ON FACEBOOK, SNAPCHAT AND INSTAGRAM: 

 A QUALITATIVE ANALYSIS OF NOVEL DRUG MARKETS IN THE 
 NORDIC COUNTRIES 
 Demant, J., Anderdal Bakken, S., Oksanen, A. & Gunnlaugsson, H 

 • Drug and Alcohol Review (early view 3 maj 2019)

Det misslyckade 
starkölsförsöket 1967–68
Under åtta månader på 60-talet genom-
fördes det så kallade »Starkölsförsöket« i 
Göteborgs och Bohus län, samt i Värm-
lands län. Starkölen fick en lägre ålders-
gräns och fick säljas i livsmedelsaffärer. 
Förhoppningen var att spriten skulle bytas 
ut mot den mer tillgängliga starkölen. Men 
försöket fick avbrytas i förtid.

I vårens första avsnitt av Alkohol & 
Narkotikas podd (B)ruset intervjuar vi 
Emelie Thern, utredare på CAN, som har 
skrivit sin doktorsavhandling om bland 
annat effekterna av starkölsförsöket.
Lyssna på podd.alkoholochnarkotika.se
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i vet när man förklarar att man inte dricker och folk 
blir lika provocerade som att du precis sagt att du äter 
vietnamesiska barns knäskålar till lunch? Bryr mig inte 
om du så trampat vinet själv och cyklat in det i motvind 
från Paris. I’m not drinking your sheytan juice.

Hela mitt vuxna liv har jag behövt förklara mig när jag tackat nej till 
en dryck som innehåller alkohol. 

Nej, det är inte endast av religiösa skäl. Tanken av att inte ha kontroll 
över sig själv är ingenting frestande i mina ögon. 

Nej, det är ingen hälsokur/vit månad/ny hypead trend. Jag har aldrig 
druckit och hoppas att jag inte kommer att göra det. Varför introduceras 
för nya droger när du klarar dig bra utan? 

Nej, jag varken kör eller är gravid. Nej, jag har aldrig testat. Nej, 
ditt 80-åriga vin lockar inte alls, jag tänker inte dricka en pensionerad 
 ihjältrampad vindruva.

i min närmsta krets behöver jag sällan förklara mig då majoriteten 
inte dricker. Det är en självklarhet att vi har roligt utan alkohol och 
dansgolvet är alltid fullt på alla bröllop ändå. Men i vissa rum är det en 
norm som väcker frågetecken när den bryts.

Inte minst i arbetssammanhang där många av mina nära som inte 
dricker uttrycker ett utanförskap i det sociala, redan från tidiga tonåren. 
Jag som komiker hade ingen aning om hur mycket mitt avståndstagande 
från alkoholen skulle påverka potentiella arbetsmöjligheter.

Vår arbetsmiljö är omringad av alkohol i källarlokaler, krogar och 
barer. En komikers gage på de flesta klubbar brukar vara två drink-
biljetter. Vår publik är ofta berusad och på lördagkvällar märks det av 
markant. Jag dömer ingen annans val men exkluderingen vid skålandet 
drabbar en direkt. 

när jag började med stand up för elva år sedan så ville jag se till att 
bli en del av det sociala sammanhanget, och satt kvar efter gigen när alla 
skålade. Det var jag och min tekopp. Man blir en börda då omgivningen 
ständigt ursäktar sig för sin berusning inför någon som inte är i samma 
tillstånd. Att tålmodigt skåla med min tekopp gjorde att jag var fysiskt 
närvarande men ändå utesluten.

Jag insåg snabbt att jag vantrivdes i situationen 
och att jag inte fyllde en funktion där.

Under majoriteten av min yrkesverksamma tid 
som komiker har jag avvikit direkt efter gigen 
just för att undvika dessa situationer. Genom att 
missa alla branschfyllor så missar jag också många 
arbets erbjudanden.

Jag trodde att det största hindret när jag 
började följa min dröm var att jag ger mig in 
i en extremt mansdominerad bransch, men 
kvinna plus nykterist gör uppförsbacken 
ännu brantare.

N
SKÅLA MED CHAI

 /   MELODY FARSHIN  FÖRFATTARE OCH KOMIKER

per tablett. Men priset kan variera 
mellan 7 och 200 kronor.

Medianpriset på Tramadol är

20 kr

NARKOTIKA
PRISERNA SJUNKER
Under de senaste 30 åren har priset 
på amfetamin, kokain och heroin 
fallit kraftigt. År 2018 var priset på 
amfetamin och heroin nere på 
omkring en tredjedel av den prisnivå 
som gällde för 30 år sedan. Det 
framgår av CAN:s rapport Narkotika
prisutvecklingen i Sverige 1988–2018.

Även om priset för cannabis, det 
vill säga hasch och marijuana, har 
ökat något de senaste 10 åren är 
cannabis idag betydligt billigare än 
det var för 30 år sedan. De senaste 
årens prisökning har dessutom skett 
samtidigt som halten THC har ökat. 
Framförallt gäller detta hasch.

– Trots att priset ökat, har hasch-
ruset alltså blivit billigare eftersom 
att THC-halten har ökat mer än 
priserna, säger Martina Zetterqvist, 
utredare och en av författarna till 
rapporten.
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HUVUDMANNASKAPET

I början av maj uppmanade riksdagen regeringen att se över ansvaret 
för missbruks- och beroendevården. Det delade huvudmannaskapet 
har kritiserats länge – vad har förändrats?
TEXT JULIUS VON WRIGHT  

slutet av februari arrangerade 
socialutskottet en öppen utfrågning 
om psykisk ohälsa i kombination med 
beroendeproblematik. Det var en enad 
samling som ansåg att något måste göras 
för att förbättra vården av personer med 
samsjuklighet. 

I april ställde sig samtliga partier i riksdagen 
bakom ett tillkännagivande till regeringen om 
att se över hur ansvaret för personer med psykisk 
ohälsa och beroende kan samlas hos en huvudman.

Plötsligt har partierna samlats bakom frågan, 
men det har inte alltid varit så.

pia steensland (kd) sitter i socialutskottet 
och är även beroendeforskare. Hon tycker sig se 
en ökad förståelse i samhället för beroende som 
sjukdom.

– Jag kan se en förändring i Sveriges kommuner 
och landstings inställning, vilket kommer att 
vara avgörande för att få till en lagändring. Men 
det som var nyckeln till att utredningsarbetet för 
utskottet hade en samsyn var nog Uppdrag gransk-
nings program »Vem kan rädda Sanne«. Det gjorde 
att det blev tydligt hur illa det går när det finns två 
huvudmän. Det programmet var en väckar klocka 

I

Banar väg för 
lagändring

SANNE OCH FÖRÄNDRAD SYN PÅ BEROENDE:

för många, säger Pia Steensland.
I början av dokumentären står reportern Anna-

Klara Bankel i en trappuppgång och är osäker på om 
hon ska göra en dokumentär om Sanne. Vad skulle 
ha hänt om hon inte hade gjort dokumentären? Är 
politiken slumpstyrd?

– Jag vill inte säga att slumpen styr politiken, 
men alla politiker kan inte sitta på sakkunskap om 
allt. Politiker påverkas av opinionen. I det här fallet 
väckte programmet känslor och synliggjorde ett 
stort samhällsproblem som varit försummat.

Huvudmannaskapsfrågan kommer inte att 
lösa alla problem, säger Pia Steensland, men hon 
hoppas att regeringen nu börjar en lagändring.

socialdemokraterna och vänster
partiet har tidigare inte förespråkat en lag änd-
ring, men har nu svängt i frågan. Alla riksdagens 
partier har närmat sig i synen på beroende som 
en sjukdom, säger Kristina Nilsson (S) som är 
viceordförande för socialutskottet. 

– Vi har försökt olika planer för att förbättra 
vården men sett att det inte fungerar riktigt 
som man tänkt. Medierna har visat förskräck-
liga exempel på hur det kan gå, säger Kristina 
Nilsson.

Lena Hallengren
är socialminister 
och social
demokrat.

Pia Steensland
är ledamot i 
socialutskottet 
för KD.
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HUVUDMANNASKAPET

– Men vi har aldrig trott att lösningen är att 
enbart ändra huvudmannaskapet. Jag tror man 
gör det enkelt för sig om man tror det.

– det som egentligen har hänt är att ett 
gammalt problem har tydliggjorts av ett väldigt 
välgjort tv-program av Uppdrag granskning, men 
jag tror att frågan skulle ha kommit upp på 
agendan ändå. Det är ett känt problem, som 
egentligen redan låg som utgångspunkt till att 
Missbruksutredningen gjordes 2008 till 2011, 
säger Bengt Svensson, professor vid Malmö 
universitet. 

Han satt med i den vetenskapliga gruppen 
till Missbruks utredningen, som föreslog att 
tvångsvården skulle samlas inom psykiatrin och 
att sjukvården skulle få det samlade ansvaret för 
missbruks- och beroendevården. Förslagen mötte 
stark kritik från Sveriges kommuner och lands-
ting och genomfördes inte.

– Programmet illustrerade att problemen ännu 
är olösta, men att det tog så här länge är anmärk-
ningsvärt, säger Bengt Svensson.

Nu dammas de gamla förslagen av, vilket 
Bengt Svensson är kritisk till.

– Det som jag tycker är olyckligt är om den 

här diskussionen gör att behandlingen hamnar på 
sjukvården. Då blir det en väldig medikalisering 
av narkotikaproblem och vi skapar nya problem, 
säger Bengt Svensson.

Ett exempel på ett nytt problem är den grupp 
utan psykiatriska diagnoser som nu får tvångs-
vård genom LVM. Vad ska hända med dem om 
all tvångsvård samlas inom psykiatrin, frågar sig 
Bengt Svensson.

Grundproblemet, enligt Bengt Svensson, är 
knappa resurser som hindrar samverkan. 

– Man borde också diskutera statlig finansie-
ring. Då kan den hudvudman som är bäst skickad 
att ge en insats göra det utan att snegla på kost-
naden, säger Bengt Svensson.

riksdagsledamoten pia steensland 
hoppas att Socialdepartementet agerar snabbt på 
riksdagens tillkännagivande. Men när social-
minister Lena Hallengren besökte CAN i 
mitten av april kommenterade hon huvudmanna-
skapsfrågan med tveksamhet.

– Det är uppenbart att patienter bollas runt, 
men det sker också inom huvudmännen. Det 
finns flera brister inom vården, sade Lena 
Hallengren.

Medierna 
har visat 
förskräck-
liga exem-
pel på 
hur det 
kan gå.

Sanne fick inte den hjälp hon behövde. Hennes mamma Eva Dozzi 
har startat nätverket #stoppavårdkatastrofen2019 som fortsätter 
agera bland annat genom att demonstrera utanför riksdagen.

F
o

to
: J

es
si

ca
 V

ik
b

er
g

7



DROGFÖREBYGGANDE I KOMMUNERNA

ANDT-strategin 
en ledstjärna i 
kommunerna
Samordningen av det drogförebyggande 
arbetet kan variera kraftigt mellan 
kommuner. Arbetet har breddats men 
spetskompetensens behövs ännu, 
säger samordnare som efterlyser 
en fortsättning på den nationella 
ANDT-strategin efter 2020.
TEXT MARIA ZAITZEWSKY RUNDGREN

Svenska 
kommuner 
sätter 25 

procent* av en heltidstjänst 
på samordning och planering 
av ANDT-före byggande arbete
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DROGFÖREBYGGANDE I KOMMUNERNA

CECILIA LJUNG
Folkhälsochef, Degerfors kommun

i degerfors kommun är ANDT 
ett av fyra prioriterade områden i det 
övergripande folkhälsoarbetet. Folk-
hälsofrågor inklusive ANDT- området 
samordnas av den kommungemen-
samma folkhälsonämnden med förvalt-
ning i både Karlskoga och Degerfors 
kommuner. Även i andra avseenden 
bygger det förebyggande arbetet på 
samverkan: med andra verksamheter 
och organisationer inom kommunen 

men också med den regio-
nala och nationella nivån. 

Det långsiktiga 
arbetet påbörjades i 
början av 2000-talet. 
Då anställdes även en 
drogsamordnare som 
tog fram styrdoku-
ment och utvecklade 
en struktur för det 
förebyggande och 
främjande ANDT- 
arbetet. Detta styr-
dokument övergick 
så småningom till att 
bli en del av kommu-

nens folkhälso politiska 
policy och folkhälso-

politiska program.
– För oss har det varit 

viktigt att arbeta långsiktigt och 
ANDT-frågan ska inte stå och falla 

med en eldsjäl, utan det ska finnas 
styrdokument och en upparbetad 

struktur som gör det enkelt att ta över 
stafettpinnen. Det är förstås också viktigt 
att det finns transparens. Nyckeln till 
vår framgång är en mångårig samverkan 
mellan socialförvaltning, skola, vård, 
polis och folkhälsa. Ett exempel på det är 
satsningen på en drogfri skolavslutning 
där målet är att sänka alkoholdebuten. 
Men då behöver ju festen göras attraktiv, 
säger Cecilia Ljung.

Hon menar att en liten kommun 
som Degerfors har fördelar som kanske 
inte större kommuner har; ett nära 
nätverk och goda relationer. Det gör 
att beslutsvägarna inte blir så långa och 
arbetet bygger på förtroende för att 
människor gör sitt allra bästa.

– Vi har funnit en nytta med varandra 
som driver oss framåt tillsammans. Men 
det innebär inte att allt är perfekt. Att ha 
en bra ANDT-strategi hjälper ju inte om 
den inte omsätts i handling.

degerfors hör enligt CAN:s 
rapport Småkommuners ANT-situation 
och förebyggande arbete (2018) till de 
kommuner som lyckas bäst med sitt 
ANDT-arbete. Men hur vet de att 
arbetet har effekt?

– Vi följer statistiken över konsum-
tion och ser på siffrorna att det händer 

saker. Men vi märker också förändrade 
attityder till droger, unga ser allvarligare 
på det än förr. Och när något händer 
finns det ett system för att gå in och 
vända trenden, säger Cecilia Ljung och 
berättar om hur de exempelvis snabbt 
fick bort alkogel från butiker när det 
kom fram att elever använde det som ett 
rusmedel.

– Vi följer också upp arbetet över 
tid i vår ANDT-strategi. Länets 
strategi följdes upp senast 2017, säger 
Cecilia Ljung.

Doping var tidigare en vit fläck, 
men nu har Degerfors och Karlskoga 
kommuner startat ett samarbete med 
Idrottsförbundet och finns ute på gym 
för att informera och stötta.

– Det är ett konkret exempel på 
hur vår ANDT-strategi fungerar i 
praktiken, från styrdokument rakt ut 
i verkligheten, och hur det förebyg-
gande arbetet även är folkhälsoarbete.

det faktum att regeringen ännu 
inte satt igång något arbete med att 
förlänga strategin som tar slut 2020 är 
inget som oroar nämnvärt. I Degerfors 
kommun använder man den nationella 
strategin som en ledstjärna och den 
egna strategin hänger tätt ihop med 
den nationella.

– Jag kan inte tänka mig annat än att 
den nationella strategin förlängs, detta är 
en prioriterad och samhälls ekonomiskt 
viktig fråga. Vi i Degerfors fortsätter 
på inslagen väg, vi har en strategi som 
fungerar i praktiken och vi kommer 
oavsett att utveckla vårt koncept. Vi har 
satt vårt eget strategiarbete till 2022, 
vilket gör att vi inte är beroende av det 
nationella målet 2020. För oss är långsik-
tighet jätteviktigt, säger Cecilia Ljung.

»Nyckeln till 
framgång är 
samverkan och 
korta besluts
vägar«
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Hur många helårstjänster 
avsatte kommunen under 
2017 för övergripande 
samordning av det ANDT
förebyggande arbetet?
Källa: Länsrapporterna 2017, Folkhälsomyndigheten.
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ULRIKA ANKARGREN
Nationell samordnare för 
länssamordnarna

i början på 2000-talet ökade 
alkoholkonsumtionen och det gjordes 
nationella och regionala satsningar för 
att få ner konsumtionen, med ett stort 
fokus på alkohol. Utvecklingsmedel 
delades ut för lokalt arbete och det 
fanns resurser för ANDT-samordnare. 
En struktur byggdes upp kring arbetet.

– Men med tiden har det hänt 
mycket. Tobaksfrågan har fått större 
utrymme och dopning har blivit ett 
samhällsproblem. Spelprevention har 
blivit viktigare och psykisk ohälsa har 
ökat och är nära kopplat till ANDT- 
frågorna. Vi får in fler och fler 
perspektiv, som barnrättsaspekten och 
jämställdhet. ANDT är på väg att 
utvecklas och få en bredd vi tidi-
gare inte haft, konstaterar Ulrika 
Ankargren, nationell samordnare för 
länssamordnarna.

Hon tycker att det är bra med 
bredd, men understryker att det är 
viktigt att samtidigt öka kunskapen så 
att det finns en spetskompetens. Hon 
hade gärna sett att det fanns minst en 
100-procentstjänst som jobbar med 
dessa frågor ute i kommunerna, men 

till det räcker inte alltid resurserna.
En påtaglig förändring på senare tid 

är att man i dag lägger större fokus på 
vuxnas ansvar att skapa goda förut-
sättningar för barn och unga. Tidigare 
fokuserade insatserna på ungdomarna.

– Vi har sett att föräldrarnas föränd-
rade inställning till att köpa ut och 
bjuda på alkohol har bidragit till att 
konsumtionen bland unga minskar. 

2011 lades den nationella ANDT- 
strategin.

– Den är en bra bas att utgå ifrån 
och är ett stöd i dialogen med politiker 
och kommuner. Länsstyrelsen har sett 
att strategin är pedagogiskt användbar 
och många kommuner använder sig av 
den som styrdokument, säger Ulrika 
Ankargren.

Hon menar att ANDT-arbetet 
måste fortsätta, oavsett vad som händer 
efter 2020. 

– Vi måste fortsätta att prioritera 
dessa frågor och det behövs också ett 
djup i arbetet. Spetsen i ANDT är 
jätteviktig. Men svårigheten med icke 
lagstadgade frågor är att det krävs en 
politisk förståelse och kunskap. ANDT 
är en bred folkhälsofråga och man får 
aldrig slå sig till ro med att »detta kan 
vi nu«. Det handlar om att ständigt 

hålla sig a jour med vad som händer på 
området.

Ulrika Ankargrens sju framgångsfaktorer för 
ett lokalt förebyggande arbete:
1  Fungerande styrdokument och 

 policy som är formulerad utifrån 
 den nationella ANDT-strategin.
2  Vikten av att förvaltningar tar tag 
 i frågan.
3  Att det finns budget och personal.
4  Att det finns verksamhet och ett 
 pågående arbete. Det kan räcka med 
 att göra få insatser, men att det görs 
 bra och når många.
5  En god samverkan med civil-  
 samhälle, polis, vård och lokala 
 organisationer.
6  Att ANDT-arbetet följs upp och 
 utvärderas, även om det kan vara 
 svårt på grund av höga kostnader. 
 Men det har ett värde att följa upp, 
 eftersom det blir ett kvitto på om 
 man satsar på rätt saker.
7  Omvärldsbevakning.

»ANDT är en viktig och 
bred folkhälsofråga«

kommuner hade 2017 
utsett en samordnare för 

ANDT-förebyggande 
arbete
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MAJ BJURVING
Enhetschef Göteborgs Stad, Social 
Utveckling, Social Resursförvaltning

som en av landets största kommuner 
har Göteborg i dag 7,5 tjänster som 
jobbar förebyggande och med etablerat 
beroende. Antalet tjänster är ungefär 
detsamma som 2003, även om man då 
hade ett annat upplägg, bland annat 
med regionala samordnare. Förutom de 
som arbetar med förebyggande åtgärder 
och kunskapshöjande information för 
att stödja medarbetare i staden finns det 
även två tjänster på tillståndsenheten för 
förebyggande arbete på krogen. 

– I vårt kompetenscentrum för 
ANDT-frågor bedriver vi ett brett 
arbete och är efterfrågade. Samti-
digt gör socialtjänsten i stadsdelarna 
nedskärningar i sitt arbete, vilket på 
sikt kan påverka det förebyggande 
arbetet, säger Maj Bjurving, enhets-
chef på inom Social utveckling i 
Göteborgs Stad.

till skillnad från andra stor-
stadskommuner har Göteborg inga 
samordnare för det drogförebyggande 
arbetet i stadsdelarna, utan utveck-
lingsledare för folkhälsoarbetet. 
Maj Bjurving menar att det gör att 
ANDT-frågorna inte alltid hinns med. 
Det finns dock en god samverkan med 

denna grupp och även med polisen, 
det brottsförebyggande kompetens-
centret och Mini-Maria (öppenvård 
för unga med riskbruk). I stadsdelarna 
pågår en kontinuerlig samverkan 
mellan socialtjänst, skola, polis och 
fritidsverksamhet. 

– Vi arbetar bland annat med 
Göteborgsmodellen, ett arbete i 
skolorna baserat på indikatorerna från 
drogvaneundersökningarna. Under-
sökningarna genomförs vart tredje 
år och ger oss information om vilka 
skolor som har en större andel elever 
som uppger att de använder droger. 
Vi finns mycket ute i skolorna, både i 
fristående och kommunala, och riktar 
våra insatser utifrån behov. Vi pratar 
med skolledningen om elevernas 
konsumtions mönster och ger före-
läsningar och anordnar dialogcaféer 
för att hjälpa till att skapa en samsyn i 
kollegiet, säger Maj Bjurving.

– Vi kan erbjuda en verktygslåda och 
vi kan processleda och informera; vad 
säger den senaste forskningen? Men det 
praktiska arbetet måste skolorna själva 
göra. Vi finns där som stöd.

I och med att Göteborgs Stad gör 
drogvaneundersökningar ute i skolorna 
har man möjlighet till viss uppföljning 
av det förebyggande arbetet, även om 
det inte finns ekonomi till regelrätta 
utvärderingar.

– Drogvaneundersökningarna ger oss 
en pusselbit till att våra insatser faktiskt har  
effekt, vi kan se en god utveckling. Det är 
positivt att skolorna nu kontaktar oss i så 
stor utsträckning och efterfrågar drogvane- 
undersökningen. Det visar att skolorna 
tycker att ANDT-frågorna är viktiga.

Hon tycker överlag att ANDT- 
arbetet kan bli bättre i staden, man 
skulle kunna göra ännu mer med fler 
tjänster. Exempelvis pågår också ett 
förebyggande arbete inom föreningslivet 
med lokala invandrarföreningar som har 
varit mycket uppskattat och som skulle 
kunna utökas betydligt. 

maj bjurving menar att kommunen 
har bra regionalt stöd, men att man saknar 
det nationella stödet från Folkhälso-
myndigheten. Den nationella strategin 
har fungerat som en utgångspunkt för 
ANDT-arbetet och ligger till grund för 
Göteborgsmodellen. Enligt Maj Bjurving 
är det mycket viktigt att den förnyas och 
uppdateras för den kommande perioden.

»Vi saknar nationellt stöd«

Fler och fler kommuner har en samordnare 
för dopningsförebyggande arbete
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DROGFÖREBYGGANDE I KOMMUNERNA

Ungefär en tredjedel av kommunerna uppger 
att de inte följer upp sitt ANDTarbete (2017)

SVEN-GÖRAN WETTERBERG
Samordnare mot extremism och 
droger i Örebro kommun

när svengöran wetterberg 
för tre år sedan sökte och fick tjänsten 
som samordnare mot extremism och 
droger i Örebro kommun tyckte han 
att det lät spännande och inspirerande. 
Det tycker han fortfarande, men har 
med tiden insett att det också kan vara 
knepigt att ägna sig åt två så pass olika 
frågor. Som det ser ut just nu ägnar 
han ungefär 70 procent av sin arbetstid 
åt extremism, 30 procent åt ANDT. 
Egentligen är de två heltidstjänster som 
delar på följande områden; ANDT, 
våldsbejakande extremism och brotts-
förebyggande arbete.

– Den våldsbejakande extremismen 
har fått stor uppmärksamhet och det 
har varit viktigt att snabbt gå in med 
insatser i utsatta områden. Det har gjort 
att det förebyggande arbetet har fått 
stryka på foten. Vi arbetar i fem part-
nerskapsområden i Örebro, områden 
med stora utmaningar. Men det 
betyder tyvärr att det inte finns någon 
egentlig struktur för förebyggande 
arbete i övriga områden. Vi kan inte 

vara överallt och det är en brist, säger 
Sven-Göran Wetterberg, som menar att 
man skulle behöva anställa minst två 
personer till som jobbar operativt med 
ANDT i övriga områden.

Han berättar att de senaste tre åren 
har varit lite »röriga« avseende politisk 
styrning, men nu har man startat ett 
utskott och det finns gott hopp om 
bra styrning uppifrån och en genom-
arbetad struktur.

– Ja, vi satsar helt klart på förebyg-
gande arbete, men det är kanske inte 
alltid »stämplat« som ANDT. En ny 
ungdomsgård är ju en förebyggande 
åtgärd, men sorteras inte in under 
ANDT. 

Han menar att till synes enkla 
insatser kan få goda effekter och 
verka både brottförebyggande och 
drog förebyggande.

– Det kan handla om att skapa en 
meningsfull fritid för ungdomar eller 
att göra punktinsatser på skolavslut-
ningar, säger Sven-Göran Wetterberg.

Någon regelrätt utvärdering av insat-
serna görs inte, men några verksamheter 
utvärderar sig själva som exempelvis 
Sputnik, som vänder sig till barn som 
växer upp med missbruk i familjen.

liksom i de flesta kommuner 
använder sig Örebro av den nationella 
strategin som stöd och vägledning i 
arbetet med ANDT.

– Strategin är viktig så till vida 
att den pekar ut en riktning. Men 
en strategi är i sig ingen garanti 
för att det händer mycket. Det är 
de konkreta handlingarna som 
blir kvittot på att man jobbar 
förebyggande.

Han ser positivt på framtiden 
och lyfter fram det faktum att flera 
grundskolor och gymnasieskolor nu 
har börjat förstå att det är viktigt att 
ha en åtgärdsplan om en elev upptäcks 
använda droger; vem ska man vända 
sig till och hur ska man agera, steg för 
steg. I grund- och gymnasieskolan 
revideras just nu handlingsplaner och 
åtgärdsprogram.

– I takt med att massmedia skriver 
om olika framgångsrika metoder har 
intresset för dessa frågor ökat. Intresset 
för ANDT-coacher är stort och jag 
och andra andra jobbar på att införa 
modellen i hela Örebro, säger Sven-
Göran Wetterberg.

om svengöran wetterberg 
får önska något så är det att höja 
kunskapsnivån kring frågorna, framför 
allt bland politiker på högre nivå.

– Sök kunskap, läs på! Det duger 
inte att säga att man inte får tillräckligt 
med kunskap, det finns hur mycket 
som helst bara på nätet. Chefer ska se 
till att de anställda får information och 
utbildning. Det kommer hela tiden nya 
preparat och ny forskning och hos dem 
som jobbar operativt med unga ökar 
självsäkerheten och pondusen när man 
kan sin fakta.

»Det är de konkreta handlingarna 
som blir kvittot på att man jobbar 
förebyggande«
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MICHAEL ANEFUR (KD)
Talesperson för ANDT-frågor 
i socialutskottet

huruvida det blir en fortsättning 
på den nationella strategin efter 2020 
är inget som Michael Anefur kan ge 
besked om. Än så länge har regeringen 
inte satt igång något arbete med att 
förlänga strategin.

– Vi vet inte om det blir en fort-
sättning eller en revidering. Men 
jag anser att det bästa vore att börja 
om. Det händer oerhört mycket 
inom forskning och praktik. Det har 
kommit nya preparat på marknaden 
och gräs har blivit dyrare och heroin 
billigare. Strategin måste uppdateras 
för att ha de bästa förutsättningarna, 
både nationellt, regionalt och lokalt. 
Det är viktigt att hålla jämna steg 

med verkligheten. Det arbetet måste 
påbörjas nu.

Han menar att synen på beroende 
har förändrats. I forskningen talar man 
numera om beroendesjukdom, inte 
missbruk, vilket gör att beroende är en 
fråga för sjukvården och i grunden är 
en folkhälsofråga.

– Då måste vi arbeta utifrån det. 
Regeringen ska nu utreda om man 
ska ha en huvudman i stället för flera. 
Som det fungerar nu har många med 
beroende hamnat mellan stolarna. 
Ingen har tagit ett helhetsansvar. Jag 
har drivit den frågan hårt, säger han.

Michael Anefur ser en risk med att 
de som jobbar med ANDT ofta även 
jobbar med andra frågor. Det som 
är mest akut för dagen får prioritet. 
En annan viktig fråga är den ökande 
internet handeln med droger. Här 

ANNONS

System bolagets Alkoholforskningsråd

UTLYSNING AV MEDEL FÖR 
ALKOHOLFORSKNING
Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. 
Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med 
forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Från 
och med 2017 delas tio miljoner kronor ut per år, varav två miljoner viks för fokusområden som 
har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet 
ser gärna ansökningar från yngre forskare.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN.

Ansökningar lämnas via rådets ansökningssystem på CAN:s webbplats, 
http://can.se/systembolagetsalkoholforskningsrad

Sista ansökningsdag är den 15 september 2019.

behövs mera kunskap för att kunna 
förebygga, menar Michael Anefur.

– Det förebyggande arbetet kräver 
kontinuitet och specialkompetens. Poli-
tiker säger ofta att det är en resursfråga, 
men kontinuiteten är jätteviktig och att 
man sedan fortsätter på inslagen väg.  
Att starta upp projekt som läggs ner när 
pengarna är slut är raka motsatsen till 
kontinuitet, säger Michael Anefur, som 
anser att det är viktigt att kommun-
styrelsen bestämmer sig för att »den här 
ANDT-strategin ska genomföras«. Och 
sedan gör det.

»ANDTstrategin måste 
hela tiden uppdateras«





Kom ihåg att patienten är din uppdragsgivare. Det fick Barbro 
Westerholm höra när hon studerade till läkare och som politiker 
är hon fortsättningsvis i patientens tjänst. Alkohol & Narkotika 
har träffat Sveriges äldsta riksdagsledamot som har kämpat för 
sprututbyte, metadon och strikta tobakslagar.  
TEXT JULIUS VON WRIGHT  /  FOTO MAGNUS LAUPA

Allt för 
patienten



BARBRO WESTERHOLM

1984 sammankallar Socialstyrelsens generaldirektör Barbro Wester-
holm en grupp landstingsrepresentanter och läkare. Temat för mötet 
är den kontroversiella substitutionsbehandlingen med metadon, som 
är hårt kritiserad och ifrågasatt även inom Socialstyrelsen. Men 
Barbro Westerholm har bestämt sig.

– Metadon fungerar och det ska vi ha. Frågor?

on är en tung röst inom Liberalerna 
som inte är rädd att gå sin egen väg. I 
alkoholpolitiska frågor har hon röstat 
emot partilinjen och som tidigare 
generaldirektör för Socialstyrelsen har 
hon stått fast vid kritiserade beslut. 
Därför blir jag inte överraskad när jag 

träffar riksdagsledamoten Barbro Westerholm i hennes 
arbetsrum i Gamla stan och får se halsduken.

»Jag har ju makt och jag törs« står broderat på en halsduk 
som ligger prydligt utsträckt på soffan. Historien bakom 
budskapet har spelat en stor roll i Barbro Westerholms poli-
tiska karriär. Som nytillträdd generaldirektör 1979 mötte 
hon demonstranter som protesterade mot att homosexualitet 
var klassificerat som en sjukdom. På en trappa i Social-
styrelsen insåg hon att hon har makten att ändra på det.

Och att hon törs använda den makten.
Barbro Westerholm är en gayikon. Hon är politiker. Men 

kanske framförallt läkare.

barbro westerholm fick sin läkarexamen 1959 och  
drömde om att bli barnläkare. Det blev hon aldrig och 
trots att hon inte har träffat en patient i egenskap av läkare 
sedan 1961 har hon hållit fast vid sin roll som läkare inom 

politiken. Det syns inte bara i hennes hjärtefrågor, som ofta 
tangerar hälso- och sjukvården, utan även på hur hon reso-
nerar. Hon har en stark tilltro till vetenskapen och hänvisar 
ofta till forskning före ideologi, vilket är ett drag som 
många uppskattar hos henne.

Hon ger sig inte in i ideologiska bataljer. Hon har inte tid 
att bråka, säger hon själv.

– När jag studerade sade någon: »Kom ihåg kandidater, 
det är patienten som är din uppdragsgivare«. Det har följt 
med mig sedan dess. Ska jag inte jobba direkt med patienter 
som läkare, så ska jag göra något annat bra för dem. De 
andra får sköta det politiska.

Men Barbro Westerholm har varit politisk i allra högsta 
grad, redan innan hon blev politiker. Hennes tid som gene-
raldirektör på Socialstyrelsen 1979 fram till 1985 kommer 
att visa att hälsa och sjukvård inte bara är vetenskap. Hälsa är 
politik. Under hennes karriär kommer hon att jobba med tre 
starkt politiska hälsofrågor: metadonbehandling, sprututbyte 
och den lag som hon anser vara en av sina största politiska 
vinster: tobakslagen 1993.

– När jag ser i backspegeln inser jag att jag var en politisk 
generaldirektör för Socialstyrelsen, säger hon 40 år senare 
när hon sitter bredvid den broderade halsduken.

Hon uttalade sig i medier som inte uppskattades på 
regeringskansliet. Hon kunde inte hålla tyst (som läkare 
anser hon det vara oetiskt att hålla tyst om hon ser en risk). 
Medan hon jobbade för en borgerlig regering gick kommu-
nikationen smärtfritt, berättar hon, men när Socialdemokra-
terna vann valet 1982 ändrades situationen.

– Det var inte opportunt att jag gick ut i frågor. Jag 
var hur osams som helst med den socialdemokratiska 

H
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BARBRO WESTERHOLM

social ministern Gertrud Sigurdsen. Men jag förstår att 
politikerna reagerade som de gjorde. Det var som att jag 
gav motioner som tjänsteman. Idag skulle jag gärna se att 
general direktörer fick tid att ta fram sådana förslag, men 
kanske inte gå ut publikt som jag, utan ta upp det med 
regeringen. Men det fanns inte i min hjärna då.

Underhållsbehandlingen med metadon, som Barbro 
Westerholm så självsäkert förespråkade på ett möte 1984, 
var en sådan fråga, och även sjukdomsklassificering av  
på homosexualitet. De var frågor som inte var politiskt 
opportuna och som även personer inom Socialstyrelsen och 
hennes egen ledningsgrupp kritiserade.

– Om jag vet att det underlag jag har är rätt, då är det 
inte svårt att ta den kritiken. Det skulle däremot vara svårt 
att ta kritik om jag fegade ur.

Har du fegat ur någon gång?
– Inte riktigt. Det hände ibland i början när jag var chef, 

när jag inte vågade berätta till medarbetare att jag inte var 
nöjd med vad de gjorde och dröjde för länge att ta tag i det.

barbro westerholm kom redan på 50-talet i kontakt 
med narkotika. I ett experiment, som knappast skulle ske 
idag, provade hennes studenter vid farmakologen på smärt-
stillande läkemedel för att studera effekten. Läkemedlen 
som togs var bland andra metadon, morfin och acetylcalityl-
syra. Det var någonstans här som Barbro Westerholm lade 
grunden till sin medicinska förståelse av beroende. 

– En del studenter mådde så dåligt att de satt med en 
hink och spydde. Andra blev höga. Tyvärr var det flera av 
dem som fortsatte in i ett missbruk. Men vad skiljde dem åt, 
de som blev sjuka och de som blev höga? Det måste finnas 
genetik eller biologi i botten.

Därför trodde Barbro Westerholm aldrig riktigt på målet 
med det narkotikafria samhället.

– Man ska ha något att sträva mot, det var en bra 
one-liner. Men jag insåg att vi aldrig kommer att ha det. 
Men vi ska minska missbruket så långt vi kan.

Barbro Westerholm sitter i socialutskottet och hörs ofta 
uttala sig om frågor om narkotika, alkohol, tobak och spel. 
Hon vill se att sjukvården tar över ansvaret för hela bero-
ende- och missbruksvården. 

– Behandlingsinsatserna inom socialtjänsten har inte den 
vetenskapliga grund som sjukvården bygger på. När det 
gäller beroende så är det sjukvården som ska sätta diagnosen 
och tillsammans med andra aktörer sätta upp ett behand-
lingsprogram, säger Barbro Westerholm.

Jag märker att frågan om beroendevården blottar sprickor 
i Barbro Westerholms i övrigt helgjutna stolthet över 
läkaryrket. Inom läkarkåren har beroendevården väldigt låg 
prioritet.

– Det handlar om en fördomsfull syn på status. Du måste 
ha patienten under en längre tid och det kan vara stretigt 
och problematiskt, jämfört med att vara kirurg där resultat 
kan ses snabbt.

socialstyrelsen är placerad i ett mörkt hus på 
Kungsholmen i centrala Stockholm. På väggarna hänger 
överdimensionerade tavlor i mörka färger som en eller 
annan besökare antagligen tänker att borde hänga i en större 
och pampigare byggnad.

Men en mindre målning lyser i klarblåa färger bredvid 
receptionen. Barbro Westerholms porträtt målat av Ulla 
Viggen sticker ut, precis som hon gjorde som general-
direktör enligt gamla kollegor.

Barbro Westerholm fick överta en myndighet i kris. 
Socialstyrelsen var hårt kritiserad och hon skulle minska 
myndighetens personalstyrka med en tredjedel. Hur var det 
att ta över Socialstyrelsen under sådana förutsättningar?  

 En del studenter mådde så 
dåligt att de satt med en hink 
och spydde. Andra blev höga. 

Tyvärr var det f lera av dem som 
fortsatte in i ett missbruk.
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Elisabeth Fleetwood 
(M), Barbro Wester
holm (FP), Anita 
Stenberg (MP) och 
Gudrun Schyman 
(VPK) ingick i en 
riksdagsgrupp som 
sträckte sig över 
partigränserna med 
målet att få till en 
ny tobakslag. Året 
var 1989.

1933 Föddes på Östermalm i Stockholm
1959 Tog läkarexamen
1965 Disputerade vid farmakologen
1965–70 Ledamot av Läkemedels-
biverkningsnämnden
1971–74 Medicinalråd vid Socialstyrelsen
1974–79 Medicinsk expert på Apoteksbolaget
1979–85 Generaldirektör för Socialstyrelsen
1985–88 Medicinsk chef för Apoteksbolaget
1987–88 Vice ordförande i WHOs styrelse
1988–1999 Riksdagsledamot för Folkpartiet
1999–2005 Ordförande för Sveriges 
pensionärsförbund
2006– Riksdagsledamot för Folkpartiet
/Liberalerna

Barbro Westerholm, 86 år
FAKTA

Källa: Karolinska institutet

Foto: Jan Wirén / XP / SCANPIX
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BARBRO WESTERHOLM

Jag ringer Bosse Pettersson som jobbade på Socialstyrelsen 
mellan 1976 och 1992 och som senare var ställföreträdande 
generaldirektör för Statens Folkhälsoinstitut.

– Hon övertog ett landskap som var nedgånget och inte 
särskilt välkrattat för hur man skulle gå vidare. I mina ögon 
var hon en ovanligt tillgänglig GD, säger Bosse Pettersson 
och fortsätter

– Hon kunde kombinera en vetenskaplig grundsyn med 
att vara väldigt öppen för att lyssna på olika argument.

underhållsbehandlingen med metadon var 
kontroversiell och landade på Barbro Westerholms bord 
under hennes tid vid Socialstyrelsen. Utifrån forskningen 
ansåg hon att behandlingen var självklar. 

– Det var så tydligt att dödligheten var lägre i gruppen 
som fick metadonbehandling. Men jag hann brottas våld-
samt om den här frågan med den politiska makten, säger 
Barbro Westerholm.

Under Barbro Westerholms tid vid Socialstyrelsen fick 
metadonbehandlingen ett tak på högst 150 patienter i hela 
landet. Hur kunde den vetenskapligt styrda Barbro Wester-
holm tillåta att en behandling fick ett tak?

– Jag menade redan då att det var fel och att det var 
upp till en medicinsk bedömning om någon har nytta av 
behandlingen. Men ibland får man göra kompromisser och 
jag skäms inte för det. Alternativen var att stå på ställe eller 
ta några myrsteg framåt. Kontroversiella frågor tar tid.

Metadonbehandlingen skulle inte bli den enda lång-
utdragna kontroversiella fråga som Barbro Westerholm tog 
sikte på. I mitten av 80-talet ökade injektionsmissbruket och 
även hiv. Året efter att Barbro Westerholm valdes in i riks-
dagen, 1989, delade hon ut boken Rena sprutor till narkomaner 
till alla riksdagsledamöter för att förespråka sprututbyten.

– Moderaterna var färdiga att såga mig vid fotknölarna. 
Det fanns ett föraktfullt motstånd mot sprututbyten från 
partierna, men inom partierna fanns det politiker som 
stödde dem.

Redan 1995 motionerade Folkpartiet för ett nationellt 
sprututbytesprogram men Barbro Westerholm skulle få 
vänta till januari 2016 innan hon fick stå i riksdagen och 
utropa »Äntligen! Äntligen! Äntligen!« när regeringen tog 
bort det kommunala vetot mot sprututbyten. En 30-årig 
kamp tog slut.

barbro westerholm beskriver sin sista tid vid 
Social styrelsen i dramatiska ordalag. Hennes politiska 
förtroende var förbrukat och hon hade fått signaler om att 
det var dags att slut. Hon förstod att det var bäst att söka ett 
jobb med distans till regeringen.

– Jag insåg att jag nog skulle få kniven i ryggen och 
hamna på en elefantkyrkogård vid regeringskansliet med ett 
uppdrag att utreda något som ingen bryr sig om.

Hon blev medicinsk chef vid Apoteksbolaget. Dagen efter 
att hon slutade vid Socialstyrelsen, i september 1985, skrev 
hon in sig som medlem i Folkpartiet, nuvarande Liberalerna. 

Hon insåg att det är inom politiken man påverkar.
Det var Folkpartiets socialpolitiska program med parollen 

»Det glömda Sverige« som fick henne att välja Folkpartiet.
Barbro Westerholm har 24 år bakom sig inom Libe-

ralerna, men hon har inte alltid följt partiet i alla frågor. 
I motsats till hennes övriga liberala kollegor i riksdagen 
röstade hon ifjol emot förslaget om en ny utredning på 
gårdsförsäljning. När det gäller frågor om missbruk och 
beroende anser hon inte att en restriktiv politik står i strid 
med hennes liberala livsåskådning: att ha ett beroende är  
att vara ofri, resonerar hon.

hon står i riksdagens gamla rökrum, som idag har 
gjorts om till mötesrummet Templum, när hon förklarar 
hur svårt det var att få med riksdagen i arbetet mot tobak 
på 80- och 90-talet. Den nya tobakslagen som klubbades 
1992 hör till Barbro Westerholms största politiska segrar. 
Som nytillträdd riksdagsledamot gick hon med i en grupp 
bestående av politiker från olika partier som jobbade för en 
ny tobakslag.

Det som blev nyckeln till förändringen var när ett 
opinionstryck skapades. Organisationer som Läkare mot 
tobak och Lärare mot tobak startades, som enligt Barbro 
Westerholm gick lös »som en lämmelhjord« på regeringen. 
Opinionstryck är viktigt, säger hon, och hoppas att civil-
samhället fortsättningsvis organiserar sig för att sätta press på 
politikerna.

Den nya tobakslagen, med restriktioner på paketstorlekar, 
åldersgränser och skrivelser om rökfria arbetsmiljöer, trädde 
i kraft 1993. Det gamla rökrummet i riksdagen förkropps-
ligar hur synen på tobaken har förändrats i samhället under 
Barbro Westerholms tid som riksdasledamot. Tidigare 
kunde rökande riksdagsledamöter samlas på paradplats 
med utsikt över Mälaren. Idag får de söka sig långt ner till 
källaren för att hitta riksdagens fönsterlösa rökrum.

barbro westerholm är idag 86 år och riksdagens 
äldsta ledamot. Frågor om äldre, eller årsrika som hon säger, 
är idag hennes hjärtefråga. Hon har sagt att man lever så 
länge man är nyfiken på morgondagen. 

– Jag vill att man kan se årsrika människor som en 
tillgång i samhället och öppnar upp arbetslivet och skapar 
åldersyrken. Jag är nyfiken på om jag kan lyckas åstad-
komma det.

Utgående från det hon åstadkommit så här långt känns 
det inte som ett omöjligt mål.

Moderaterna var färdiga att 
såga mig vid fotknölarna. 
Det fanns ett föraktfullt 
motstånd mot sprututbyten 
från partierna.
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OJÄMLIKHET I VÅRDEN

LARO-vården 
varierar i landet
Allt fler får LARO-behandling i Sverige. Behandling räddar liv men kritiseras 
för sitt stelbena system och ojämlika fördelning över landet. Alkohol & 
Narkotika besöker Helsingborg, där det fria vårdvalet har lett till ett ökat 
antal kliniker.
TEXT METTE CARLBOM  /  FOTO EMMA LARSSON

Ingela Kallin, enhetschef och sjuksköterska, 
står vid övervakningsspegeln som används när 
patienter går på toaletten för att lämna urinprov.



OJÄMLIKHET I VÅRDEN

arokliniken några 
hundra meter från 
tågstationen i Helsing-
borg har två ingångar.

– Det har haft stor 
betydelse, säger Ingela Kallin när hon 
går genom den u-formade lokalen. Ett 
litet väntrum, ett mottagningsrum och 
några kontor ryms här. Sedan medi-
cinrummet fullt med plastlådor med 
läkemedel.

Ingela Kallin är enhetschef på 
Ramlösa Social Utveckling, en av de tre 
privata mottagningarna i Helsingborg.

– Det är speciellt bra när patienterna 
kommer påverkade. Då släpper vi ut 
dem åt det andra hållet, så att de inte 
stöter på de andra patienterna.

Att LARO räddar liv råder det inte 
mycket tvekan om. Men samtidigt är 
det en medicinskt tung behandling, 
förknippad med risker för en patient-
grupp med komplex problematik.

Behandlingen innebär att den bero-
ende får metadon eller buprenorfin för 
att slippa abstinens och drogsug.

Fram till 2006 fanns en begränsning 
för hur många som kunde få tillgång 
till behandlingen. Men sedan den togs 
bort och riktlinjerna för vilka som kan 

L
få behandling breddats, har antalet i 
behandling stadigt ökat. Nu kan till 
exempel även de med blandmissbruk få 
tillgång till den.

det är svårt att säga hur många 
som får LARO-behandling i Sverige. 
2018 hade 4015 personer recept på läke-
medel som används inom LARO, en 
ökning på åtta procent sedan 2017. Men 
registret är ett trubbigt mått eftersom 
en stor del av patienterna inte har egna 
recept, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt 
som allt fler får behandling ökar de 
narkotikarelaterade dödsfallen i landet.

Enligt Socialstyrelsen behöver 
fler kommuner jobba mer med den 
övergripande problematiken. Bland 
annat är samsjukligheten hög, en stor 
andel av patienterna har diagnoser som 
adhd och ptsd och samarbetet mellan 
LARO-mottagningar och social-
tjänsten går inte alltid så smidigt.

En del mottagningar rapporterar 
svårigheter att få psykosocialt stöd av 
kommunerna. Å andra sidan upplever 
socialtjänsten problem med sidomiss-
bruk av bland annat tramadol bland 
LARO-patienter. Det senare bekräftas 
också av Ingela Kallin. Främst är det 

Jag har inte sett 
någon på länge 
som bara har 
opiater som 
missbruk.

10
Sedan Region Skåne 
införde fritt vårdval 
för LARO år 2014, har 
antalet mottagningar 
ökat med tio stycken.

21



Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, 
LARO, är en behandling för personer som har ett långtgående 
beroende av heroin eller andra opioider. I LARO behandlas 
patienten med metadon eller buprenorfin. Syftet är att slippa 
drogsug och abstinens.

Behandlingen ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer även i de 
flesta fall kombineras med psykosociala insatser.

LAROFAKTA

säger hon.
Sedan Region Skåne införde 

fritt vårdval för LARO år 2014, har 
antalet mottagningar ökat från 8 till 18 
stycken. I nuläget finns runt 1500 av 
landets patienter i Skåneregionen.

I Helsingborg, en stad med drygt 
100 000 invånare, har nu fem mottag-
ningar etablerats. Men inte alla är 
förtjusta över ökningen. Enligt 
kritiken leder det till stök, då många 
av patienterna fortfarande missbrukar, 
och läkemedelsläckage från mottag-
ningarna ger en ökad drogförsälj-
ning. Har mottagningarna blivit för 

toleranta med sidomissbruk?
– Man har ju olika syn på bland-

missbruk på olika mottagningar. Men 
först när ett sidomissbruk blir medi-
cinskt farligt är det ett kriterium för 
utskrivning. Det är egentligen det 
enda vi får skriva ut för, säger Ingela 
Kallin.

På Socialstyrelsen arbetar Gunnel 
Hedman Wallin med att ta fram ett 
kunskapsunderlag till vårdpersonal som 
arbetar med LARO-behandlingar.

– Det vi ser är att både resurser och 
insatser skiljer sig mellan regionerna, 
beroende av hur man organiserar 
vården, säger hon.

– Regionerna har också brister i 
avtalen om hur man ska samarbeta 
kring personer med missbruk och 
beroende.

I nuläget saknar närmare 
hälften av kommunerna en sådan 
överenskommelse.

– Tanken är att överenskommelsen 
ska göra det enklare när det gäller 
vilka insatser som hälso- och sjuk-
vården ansvarar för och vad som är 
socialtjänstens ansvar, säger Gunnel 
Hedman Wallin.

En tidigare kartläggning från 
Socialstyrelsen visade även på bristen 

vanligt bland de yngre, menar hon.
– Men i nuläget tror jag inte att det 

finns någon som är renodlad heroinist, 
eller jag har inte sett någon på länge 
som bara har opiater som missbruk, 

Behandlingen 
ska fungera som 
en krycka.

I medicinförrådet förvaras 
klinikens läkemedel. Till 
vänster står enhetschef 
Ingela Kallin tillsammans 
med sin kollega Sophie Alm.
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OJÄMLIKHET I VÅRDEN

på de regionala skillnaderna.
– När vi ska familjehemsplacera 

någon på annat håll, märker vi att 
man är mycket mer restriktiv i resten 
av landet med att bedöma rätten till 
LARO, säger hon.

Resursbrist är ofta orsaken, enligt 
dem som Ingela Kallin har varit i 
kontakt med.

– Växjö har 25 patienter inskrivna 
på sin enda LARO-avdelning, och 
bara vår mottagning har 23. Då  
har Växjö ett stort upptagnings-
område. Så det är klart att det blir 
annorlunda då.

Kanske kan det bli så att bland-
missbruk är ett sätt att gallra patienter, 
resonerar hon.

Men på kritiken att det skulle 
ha blivit för många mottagningar i 
området svarar Ingela Kallin snabbt 
och utan att tveka:

– Jag kan inte se att det skulle bli 
bättre utan LARO, tvärtom.

 LÄS MER
  VALFRIHET OCH EGENMAKT – EN 

 UTVÄRDERING AV REGION SKÅNES 
 VÅRDVAL FÖR LARO 
 Lisa Andersson & Björn Johnson 

 • Malmö universitet, 2018

på specialistläkare inom LARO. I 
vissa fall var det så allvarligt att det 
ansågs påverka förutsättningarna för 
behandlingen.

– Ytterligare kritik, från bland 
annat brukarföreningarna, handlade 
om att fokus låg för mycket på medi-
cinsk behandling och för lite på psyko-
sociala eller psykologiska behandlingar, 
säger hon. 

i en enkät som Socialstyrelsen 
2017 skickade ut till omkring 80 
LARO-verksamheter i landet ställdes 
frågan om de kunde erbjuda psykolo-
gisk, psykosocial behandling eller stöd. 
Av de 50 som svarade ansåg samt-
liga att de kunde det i någon form, 
antingen i egen regi eller genom avtal 
med andra vårdgivare, vårdenheter 
eller kommunen. Det vanligaste var 
återfallsprevention, motiverande samtal 
eller KBT-terapi.

– Sen har vi inte gjort någon 
undersökning av vilken omfattning 
eller kvalitet behandlingarna har, säger 
Gunnel Hedman Wallin.

i stockholm är det ett för stort 
tryck på mottagningarna, menar 
Jenny Pira på Riksförbundet för hjälp 
åt läkemedels- & narkotikabrukare 
(RFHL).

– Fler LARO-mottagningar skulle 
kunna göra att det inte blir så högt 
tryck för personalen och man får den 
tid som behövs för patienterna.

Jenny Pira vill även se närmare 
kontakt mellan läkare och patient så 
att denna kan bli mer delaktig i sin 
behandling.

Behandlingen borde istället anpassas 
i högre grad efter vad individen har 
behov av just där och då. Alla befinner 
sig på olika platser i livet med olika 
förutsättningar.

– Det är ett tungt arbete att komma 
ur ett problematiskt beroende och 
LARO-behandlingen ska fungera 
som en krycka, ett stöd, säger hon 
och efterlyser fler skadereducerande 
åtgärder i samverkan.

Endast läkemedlet i LARO är alltså 
ingen mirakelmedicin i sig.

tillbaka på mottagningen i 
Helsingborg funderar Ingela Kallin just 

På kliniken Ramlösa Social 
Utveckling erbjuds akupunktur som

 ett stöd till LARObehandlingen.
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En liten bit   
 av L.A.

NORRKÖPING FÖRST I LANDET 
MED MATRIXMETODEN

Matrix är en ny behandlingsmetod 
som bland annat tar hjälp av civilsamhället. 
Sedan i höstas används den av Behandlingsteamet 
i Norrköping, som är först i landet med att erbjuda 
den som en öppen  vårdsmodell för människor med 
alkohol och narkotikaproblem.
TEXT MARITA ANDERSSON  /  FOTO PETER HOLGERSSON

Matrix är en ny behandlingsmetod 
som bland annat tar hjälp av civilsamhället. 
Sedan i höstas används den av Behandlingsteamet 
i Norrköping, som är först i landet med att erbjuda 
den som en öppen  vårdsmodell för människor med 
alkohol och narkotikaproblem.
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NY BEHANDLINGSMETOD I NORRKÖPING

ehandlingsmetoden 
matrix kombinerar 
professionell behandling med 
stöd i civilsamhället.

– Det var därför jag blev 
intresserad av den. Den 
involverar också anhörig-

perspektivet. Man ser inte människor med 
alkohol- eller narkotikaproblem som ett isolerat 
fenomen, utan som en del i ett socialt samman-
hang som man vill involvera i rehabiliterings-
processen, säger Thomas Albrecht, enhetschef 
på Socialkontoret Vuxen och den som införde 
metoden i Norrköping. 

Metoden har också fått goda rekommenda-
tioner av Socialstyrelsen, som har lagt till den i 
de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid 
missbruk och beroende. Den har gradering tre i 
en skala på 1–10 där ett har högst prioritet. Flera 
undersökningar har visat att Matrix ger effekt.

– Metoden bygger på forskning i USA som 
bland annat visar att om man tar hjälp av sociala 
stödgrupper utanför socialtjänsten är utfallet vad 
avser nykterhet och drogfrihet betydligt bättre, 

B
säger Thomas Albrecht.

Matrix kombinerar delar från olika psykolo-
giska och psykosociala behandlingsinsatser.

Här finns delar av KBT-metoden. Men också 
tolvstegsinriktad behandling och återfalls-
prevention. I behandlingen ingår även regel-
bundna urinprover. Efter att manualen på 680 
sidor översattes till svenska startade behandlings-
teamet i Norrköping den första gruppen i oktober 
2018.

behandlingsteamet berättar att det 
har varit ett stort intresse på de informations-
träffar man hållit om Matrix. Många har varit 
nyfikna och velat veta mer, både klienter och 
socialsekreterare.

– Det finns alltid farhågor när man inför 
något nytt. En av fördelarna med Matrix är att 
vi kan erbjuda ett mellanalternativ i intensivitet, 
jämfört med de andra insatserna som vi har, 
berättar Frida Carlsson som är samordnare för 
behandlingsteamet. 

Lågintensiv behandling innebär ett samtal eller 
en gruppsittning i veckan. Medan högintensiv 

2018
startade 
behandlings
teamet i 
Norr köping 
den första 
Matrixgruppen.

Thomas Albrecht blev nyfiken på Matrixmetoden 
efter att ha läst om den på Socialstyrelsens sajt. 
Nu praktiseras den i Norrköping.
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behandling innebär sittningar varje dag mellan 
klockan 9–15. 

– Matrix har tre sittningar i veckan, samtidigt 
som den håller fokus, den svävar inte iväg, säger 
Frida Carlsson.

Just nu är fem personer inskrivna, varav två har 
genomgått primärbehandlingen. 

– Vi har haft toppar när gruppen varit full. Det 
är inget ovanligt att det går upp och ner, menar 
Thomas Albrecht. Men vi hoppas på fler deltagare 
och det kommer vi också att få. Det tar alltid tid 
att få igång flöden.

Han ser första året som en uppstartsfas, där 
metoden måste bli känd både bland klienter och 
bland myndighetspersoner. 

– Vi förordar den inte till de klienter som har 
ett stort omsorgsbehov, eftersom det är en öppen-
vårdsinsats. Den är inte heller lämplig för unga 
människor mellan 18 och 25 år. De bör inte sitta 
i grupp med garvade missbrukare. Man bör också 
stämma av med psykiatrin om det är lämpligt att 
den som har en psykiatrisk diagnos går behand-
lingen, säger Thomas Albrecht.

det som främst utmärker Matrix är att den är 
väldigt strukturerad och manualbaserad, berättar 

socialpedagogen Gabriella Gustafsson som 
jobbar i gruppen. Överlag fungerar det väldigt 
bra att följa manualerna, menar hon. 

– Vi jobbar mycket efter schema för att 
strukturera upp vardagen. Det är inte så många 
inskrivna som har ett arbete, därför är det så 
viktigt att få rutiner att hålla sig till.

En svårighet är att det ibland har varit lite för 
knappt om tid för vissa av sessionerna.

– Ibland vore det önskvärt om vi gick lite 
mer på djupet. Men det har vi inte hunnit med, 
säger Gabriella Gustafsson. Manualen har exakta 
tidsangivelser för varje moment. Och nu kör 
vi det upplägget som står där. Men i framtiden 
kanske vi justerar vissa saker.

Det finns en extra manual för närstående-
utbildning, där man både med individuella 
träffar och tillsammans med klientgruppen för 
in anhörig perspektivet. I Norrköping får alla 
klienter frågan om vilka de anhöriga är och om 
man vill bjuda in dessa att delta i behandlingen?

– Det finns inga nackdelar med att ta med 
de närstående, bara fördelar, menar Thomas 
Albrecht. Missbruksproblematiken drabbar båda 
parter. Men klienten måste först ge sitt samtycke 
för att vi ska ta med de närstående.     

16
Matrixmetoden 
innebär 16 
veckors 
behandling 
med minst 
tre sittningar i 
veckan.

Matrix är ett mellanalternativ i intensivitet jämfört 
med andra metoder, berättar Frida Carlsson.
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 Vi har bjudit in anhöriga. 
Men många har upplevt en slitig 
relation med klienten och inte 
varit redo att delta. De har inte 
trott det skulle fungera.

Innehållet i Matrix 
är väldigt relevant 
för människor 
med alkoholoch 
narkotikaberoende, 
menar Gabriella 
Gustafsson.

Men det har varit svårt att få med dem, 
berättar de. Många klienter är rädda för att släppa 
in sina anhöriga. Det finns också en tveksamhet 
bland de anhöriga till att delta.

– Vi har bjudit in anhöriga. Men många har 
upplevt en slitig relation med klienten och inte 
varit redo att delta. De har inte trott det skulle 
fungera, säger Gabriella Gustafsson. I dag har 
vi en närstående som medverkar. Vi hoppas att 
det på sikt ska ge lite spridning bland de andra 
anhöriga.

det finns även vissa kulturskillnader mellan 
USA och Sverige som märks i manualen, menar 
Thomas Albrecht.

– I USA är den sociala utsattheten större. 
Det är mycket fokus på att klienterna ska vara 
ute i arbete, eftersom man inte har samma 
sociala skyddsnät som här. Vi inriktar oss mer på 
behandlingen, än att klienten ska ha ett jobb. 

Likaså är fokuset på självhjälpsgrupper mycket 
större i USA. Där finns också ett betydligt större 
utbud att välja på. 

– Här hänvisar vi våra klienter till AA 
Anonyma Alkoholister, NA Anonyma Narko-
maner och CA Cocaine Anonymous, eller  
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andra kamratstödjande föreningar, berättar 
Thomas Albrecht.

I USA och i Sverige rekommenderas metoden 
för personer som missbrukar centralstimulerande 
droger som kokain eller metamfetamin. Men i 
Norrköping används metoden för alla typer av 
alkohol- eller drogmissbruk.

– De flesta är blandmissbrukare. Och vad 
som händer psykologiskt vid ett missbruk är 
detsamma vare sig man är amfetaminist, hero-
inist eller alkohol missbrukare, menar Thomas 
Albrecht. 

En viktig del av behandlingen är de urinprov 
som klienten ska lämna minst en gång i veckan.

– Behandlingen bygger på tillit mellan klient 
och behandlare. Urinprovet kan ses som en 
kontrollerande funktion, men huvudsyftet är att 
det ska vara en hjälp för personen att hålla sig ren, 
säger Gabriella Gustafsson.

Den som lämnar ett positivt urinprov får inte 
vara med i gruppen under dagen.

– Vi tar ett prat med klienten om hur man ska 
komma tillrätta med problemet. Efter att man 
lämnat ett negativt prov får man sedan fortsätta 
behandlingen, säger Thomas Albrecht.

 Ett inslag i Matrixmetoden är också att vissa 
klienter erbjuds vara assisterande klientstödjare i 
behandlingsarbetet. Men så långt har man ännu 
inte kommit i Norrköping.

– Vi hoppas kunna ta in klientstödjare som 
samarbetar med de professionella behandlarna 
längre fram, säger Thomas Albrecht. Över-
huvudtaget är det viktigt att de som varit med 
i gruppen ett tag delar med sig av sina erfaren-
heter till de nya. 

Matrixmetoden är nu en del i den övriga 
verksamheten. För att säkerställa vilka effekter 
metoden har kommer man att göra uppföljnings-
intervjuer ett halvår efter avslutad behandling.

– Det sker enligt Socialstyrelsens kartlägg-
nings- och bedömningsinstrument ASI (Addic-
tion Severity Index), säger Thomas Albrecht.

Matrixmetoden är utvecklad 
av The Matrix Institute on 
Addictions i Los Angeles i USA 
i början 1990-talet. 2015 lades 
den till i Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer.

Behandlingen pågår 16 veckor 
med minst tre sittningar i 
veckan. Därefter genomgår 
klienten 32 eftervårdssessioner 
en gång per vecka.  

Behandlingsteamet, som är 
en verksamhet inom Social-
kontoret i Norrköping, jobbar 
med en rad olika behandlings-
metoder. Bland annat flera olika 
metoder inom KBT.

För närvarande har man cirka 
200 klienter inskrivna. Man 
bedriver även barnverksam-
heten Balder. Målgruppen är 
barn- och unga vuxna mellan 
4-25 år som har missbrukande 
föräldrar, eller någon närstå-
ende som har varit eller är i ett 
pågående missbruk.

MatrixFAKTA

Vi tar 
ett prat 
med 
klienten 
om hur 
man ska 
komma 
tillrätta 
med pro-
blemet.

Thomas Albrecht, Gabriella Gustafsson och Frida Carlsson jobbar i Beroendeteamet i Norrköping.
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Matrix gav Sven 
rutin i vardagen
Efter att ha missbrukat alkohol och amfetamin i 20 år är Sven drogfri sedan fem 
månader tillbaka. Lösningen för honom blev Matrixmetoden. TEXT  MARITA ANDERSSON

ag slutade i samband 
med att jag blev erbjuden att 
börja med Matrix, berättar 
han.

Sven som är 44 år 
började dricka alkohol när 
han var i 20-årsåldern. Och 

snabbt var han inne i ett missbruk. 
– Jag drack varje dag samtidigt som 

jag skötte jobbet på en bygghandel. 
Det kunde bli en tio öl på en dag. Och 
varje kväll var jag kraftigt berusad.

De sista åren slutade han med 
alkohol och började i stället med amfe-
tamin. I samband med det valde han 
också att säga upp sig från sitt jobb.

Flera gånger har Sven försökt bli 
kvitt sitt missbruk. Men han har inte 
haft den riktiga motivationen. Det har 
bara blivit sporadiska besök hos någon 
terapeut.

– Jag har alltid varit den som har 
klarat av allt själv. Jag trodde att jag 
också skulle kunna klara av att sluta 
missbruka på egen hand. 

Det var först när Sven fick reda 
på att hans tonårsdotter gick på 

J

anhörigstöd som han bestämde sig för 
att ta hjälp på allvar.

– Matrix gjorde att jag fick rutin 
och kontinuitet. Det var bra att följa 
en plan. Och urinproven ser jag som 
ett kvitto på att jag lyckats hålla mig 
nykter ännu en dag, berättar han.

Fördelen med Matrix menar Sven är 
att man just tar det steg för steg. En sak 
i taget. En dag i taget.

– Först förstod jag inte vad det skulle 
vara bra för. Nu vet jag att allt tar sin 
tid. Samtidigt har jag fått verktyg för att 
kunna jobba med mig själv.

I Matrix tycker han är att det är 
väldigt mycket information att ta in, 
men på ett positivt sätt.

– För mig skulle det nog också ha 
passat bättre att gå en dag till i veckan.

Stödet från familj och vänner har 
också betytt mycket för honom.

– Framförallt från min dotter som 
har haft en onykter frånvarande pappa 
under hela sin uppväxt.

I dag har Sven genomgått primär-
behandlingen och han går nu på efter-
vård en dag i veckan. En dag i veckan 
går han också på AA-möten. Han 
praktiserar även som kamratstödjare.

– Nu fyller jag i min kalender varje 
dag, samtidigt som jag identifierar 
interna och externa triggers. 

Men han är inte rädd för att få ett 
återfall.

– Jag har aldrig känt mig så glad och 
lugn i kroppen som jag gör nu.

Sven heter egentligen något annat.

Urinproven ser jag 
som ett kvitto på 
att jag lyckats hålla 
mig nykter ännu 
en dag.
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rån att ha varit ett 
intresse för de närmast 
sörjande har frågor om spel-
beroende, spelreglering och 
spelreklam plötsligt blivit ett 

givet samtalsämne i fikarummen. Forsk-
ningsantologin Setting Limits – Gambling, 
Science and Public Policy (2018) kanske 
inte kommer att utgöra utgångspunkten 
för samtalen över finska pinnar och auto-
matkaffe, men för politiker och forskare 
är den ett välkommet tillskott.

Bokens syfte är att ge en bild av 
hur man på samhällsnivå bäst angriper 
spelproblemen och den tar sitt avstamp 
redan i de mänskliga civilisationernas 
gryning, bland djurben som kastades 
för att tolka gudarna i Indien för 10 000 
år sedan, via antikens spelregleringar, 
medeltidens casini (italienska för litet 
hus), industrialismens insamlingslotte-
rier till dagens globaliserade och digita-
liserade spelmarknad. Det är en gedigen 
genomgång av spelandets historia och 
de olika paradigm som har präglat och 
präglar synen på spel. Ibland är det en 
historia med tydliga paradoxer, som när 
katolska kyrkan å ena sidan såg spelande 
som en synd men å andra sidan bekos-
tade sina katedraler med lotterier. Eller 
i de fall där stater driver vinstdrivande 
spelbolag, samtidigt som man försöker 
bekämpa spelmissbruket. 

boken består av tolv kapitel. 
Författarna belyser allt från specifika 

spelansvarsåtgärder som varnings-
texter och självavstängningsverktyg till 
betydligt mer övergripande frågor om 
individens ansvar eller hur tillgäng-
lighet på spel påverkar hur många 
som får spelproblem. Eller hur man 
ska värdera de intäkter som spelandet 
genererar till allmännyttiga ändamål 
kontra de kostnader – ekonomiska och 
mänskliga – som det skapar. Det är en 
ambitiös kartläggning där författarna 
vid flera tillfällen till och med gör sina 
egna beräkningar utifrån resultaten i 

tidigare forskningsstudier. Även om 
man som forskare kan sakna en del 
metodbeskrivningar av hur beräkning-
arna har gått till är det en välgärning i 
ett fält som fortfarande präglas av stora 
kunskapsluckor.

Ett exempel där forskarna gör egna 
beräkningar är gällande den så kallade 
totalkonsumtionsmodellen. Totalkonsum-
tionsmodellen används inom alkohol-
forskningen och går, i grova drag, 
ut på att ju större konsumtion av 
alkohol det är i ett samhälle, desto mer 
missbruk och beroende. Men inom 
spelfältet är totalkonsumtionsmodellen 
sparsamt beforskad trots att det kan få 
ganska stora implikationer för hur man 
bäst bedriver preventionsarbete: ska 
fokus ligga på att minska allt spelande 
eller bara problemspelande? Förfat-
tarna landar i att de »tyngre« spelarna 
inte är väsensskilda från andra spelare 
och att det därför är rimligast att 
försöka minska spelandet totalt för att 
minska spelproblemen.

en komplikation när man forskar 
om spel är dock hur mycket man 
ska utgå från modeller från andra 
beroende tillstånd. Det finns ett stort 
överlapp i symptombild och konse-
kvenser mellan spelberoende och till 
exempel alkoholberoende, men det 
finns tillfällen då det inte gäller. Ett 
exempel är hur man jämför olika 
spels beroendepotential. För medan 

F

Var ska gränsen 
sättas – och av vem?
Setting Limits – Gambling, Science and Public Policy söker svar på frågan 
om hur vi kan minimera riskerna av spel. Antologin ger en lättläst överblick 
över de motstridiga intressen som finns på marknaden, men försummar den 
form av spel som växer just nu: spel på nätet, skriver Anders Nilsson.

SETTING LIMITS – GAMBLING, SCIENCE 
AND PUBLIC POLICY 
Pekka Sulkunen, Thomas F. Babor, Jenny 
Cisneros Örnberg, Michael Egerer, Matilda 
Hellman, Charles Livingstone, Virve 
Marionneau, Janne Nikkinen, Jim Orford, 
Robin Room och Ingeborg Rossow • Oxford 
University Press, 2018
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olika sorters alkohol enkelt går att 
jämföra med varandra med hjälp av 
procenthalter är det svårare att ranka 
beroende potentialen i spel eftersom det 
saknas standardiserade enheter. 

Det här bidrar till att göra en del 
av redogörelserna i Setting Limits till 
på gränsen till irrelevanta för svenska 
förhållanden. En stor del av forsk-
ningen om tillgänglighet på spel 
handlar om forskning om nyöppnade 
kasinon eller utplacering av spel-
automater och hur de påverkar lokal-
samhället i form av ökad kriminalitet 
och ökat spelberoende. Men medan 
det här är en het potatis i vissa delstater 
i USA och i Australien framstår det 
som ett ganska perifert ämne i Sverige 
där internetspelandet fullkomligt 
håller på att ta över spelandet. Diskus-
sionen om hur många kilometer det är 
till närmaste spelautomat blir ganska 
ointressant när man har en hel värld av 
spelmöjligheter i fickan.

Häri ligger kanske också bokens 
stora svaghet. Författarna konstaterar 
att internetspelandet fortfarande står 
för en väldigt liten andel av spelandet 

globalt och skriver därför inte så 
mycket om det. Men i till exempel 
Skandinavien, Storbritannien och 
Nederländerna håller nätspelandet 
på att ta över marknaden helt och 
det ställer forskare och beslutsfattare 
inför helt andra frågeställningar än om 
kasinons öppettider eller var man kan 
placera spelautomater. Gissningsvis är 
det en utveckling som andra länder 
kommer att följa så småningom och 
därför riskerar bokens bäst före-datum 
att bli ganska kort. 

Som svensk kan man även sakna 
en mer gedigen redogörelse för 
reklamens påverkan på spelandet och 
spelproblemen. För även om spel-
reklamens roll kanske överdrivs en del 
i den svenska debatten är det ytterst 
relevant för beslutsfattare hur man ska 
förhålla sig till den. Likaså kan man 
sakna en redogörelse för hur man ska 
bedriva ett verksamt preventions-
arbete. Är det någon vits att infor-
mera om spelproblem i skolan, hur 
skulle en informationskampanj kunna 

se ut och vilka krav är 
rimliga att ställa på 
spelbolagen?

på det stora hela 
är det här en antologi som ger 
en utmärkt överblick över det 
ganska komplexa område 
som spelfältet är och de 
mot  stridiga intressen som 
politiker och andra behöver 
känna till när besluten ska fattas. 
Dessutom är den relativt lättläst, 
vilket är en ynnest i en värld där 
komplexa meningsbyggnader kan 
vara lika statusfyllda som faktiska 
forskningsfynd. 

 /  ANDERS NILSSON  PSYKOLOG 
OCH DOKTORAND VID KAROLINSKA 
INSTITUTET
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okain är som vilken vara som  
helst. Det är tryck på marknaden, 
säger Lars Hansson, som tills 
nyligen arbetat som svenska  
tullens narkotikaspecialist i ett  

par decennier. 
De senaste årens kraftigt ökade produktion i 

Sydamerika borde enligt teorin om utbud och 
efterfrågan ha skapat lägre priser i världen, även 
här i Sverige. Men trots att flödet ökat kraftigt 
till Europa har priset inte förändrats nämnvärt 
under de senaste 20 åren. Detta visar både FN:s 
analyser och CAN:s översikter av narkotikapriser 
i Sverige.

I en internationell jämförelse är den svenska 
kokainmarknaden förhållandevis liten. Men 
med svenska mått mätt har den vuxit kraftigt de 
senaste åren.

– Vi har tagit mer kokain än vad vi någonsin 
har gjort under 2018. Tillgången är jättegod och 
kokain har blivit ett av de vanligaste preparaten, 
säger Lars Hansson. 

CAN:s rapporter visar också att antalet använ-
dare i Sverige har fördubblats från 2012 fram till i 
f jol, från omkring 45000 till 90000. 

– Men vi har inget svar på varför priserna inte 
gått ned, trots att det kommer mer kokain hit, 
säger CAN:s utredare Ulf Guttormsson.

Priserna som CAN rapporterar är det pris 
en köpare betalar för ett gram, utan hänsyn till 
halten ren kokain i partiet.

– Halten ren kokain kan ha förändrats. 
Det skulle i så fall betyda att användarna har 

fått mer ren kokain för samma pengar.
– Men det finns ingen i Sverige som har till 

uppgift att ge en heltäckande bild av hur mycket 
kokain som finns i de beslag som tas. Det gör 
det svårare att analysera priserna, säger Ulf 
Guttormsson.

tullens och polisens laboratorier mäter 
halten i beslag som görs. På Nationellt forenciskt 
centrum (NFC) mäts 12 procent av beslagen. 
Men någon tydlig bild av halten i gatuledet ges 

K

Varför ligger kokainpriset kvar på samma nivå när tillgången har ökat 
så mycket? Svaret finns att hämta i en marknad som lyckas hålla uppe 
priserna genom att hitta nya köpare. Men avsaknad av tillförlitlig 
statistik över andelen ren kokain gör prisstatistiken osäker. 
TEXT  LARS SOOLD

PRISET 
PÅ KOKAIN 
SJUNKER INTE
– TROTS ÖKAD TILLGÅNG

Ulf Guttormsson
är utredare på 
CAN.
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inte, eftersom NFC i sin rapportering inte skiljer 
på beslag i grossist- eller användarledet. 

Siffrorna från NFC ligger till grund för 
halterna av kokain som Sverige rapporterar till 
internationella myndigheter. En av författarna 
till FN:s World Drug Report, Thomas Pietsch-
mann, berättar att flera länder gör som Sverige, 
och att andra testar alla beslag, men att detta har 
fått kritik från polisen. 

– Att mäta alla beslag är dyrt och det har tagit 
så lång tid att få svar på proverna att man tvingats 
släppa misstänka förövare på fri fot, säger Thomas 
Pietschmann. 

den brittiska tidskriften The Economists 
journalist och författare Tom Wainwright, 
som har studerat handeln på nära håll i de 
syd amerikanska högländerna, berättar i sin bok 
Narconomics – att driva en narkotikakartell, att 
globala narkotika karteller fungerar som vilka 
internationella legala aff ärskedjor som helst och 
att de genom en monopolliknande ställning 

kan styra priset de betalar till kokabönderna, 
oavsett hur mycket de producerar. I Europa har 
man lyckats hålla uppe priset genom att utöka 
marknaderna.

Narkotikaspecialist Lars Hansson säger att det 
handlar om marknadsföring. 

– Säljarna utarbetar ett försäljningsmönster så 
att de hittar nya köpgrupper i samhället. Killar 
och tjejer marknadsför drogen i olika samman-
hang. Precis som med vilken vara som helst. Det 
har man folk som jobbar med kontinuerligt. 

Man lyckas alltså sälja mer utan att sänka priset? 
– Ja. Efterfrågan är så stark. Kokain passar 

in i de livsmönster vi har, ett stressat samhälle 
med problem med psykisk ohälsa. Narkotika-
kartellerna ser detta och lanserar kokain hårdare, 
säger Lars Hansson.

i stockholm styrs narkotikahandeln av ett 
stort antal organiserade grupper. Det visar en 
färsk forskning av Anke Stallwitz, professor 
vid Protestant University of Applied Sciences 

Kokain 
passar in 
i de livs-
mönster 
vi har.

Många rekordbeslag av kokain har 
gjorts i år. I april beslagtog den 

amerikanska gränsbevakningen 
8 ton kokain utanför Mexikos kust. 
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Priset på kokain i Sverige har legat 
stabilt de senaste åren. I fjol var priset 
på kokain i genomsnitt 900 kronor
/gram, utan hänsyn till hur hög halt 
ren kokain som ett parti innehåller. 

Priset kan variera mycket beroende 
på köparens och säljarens relation, 
ort, mängd, kvalité och hur lätt det är 
att få tag i drogen. 

Priset i grossistledet, när kokainet 
passerat in över gränsen, låg förra 
året på omkring 370 000 kronor kilot, 
alltså en tredjedel av priset på gatan. 

Kokainpriserna
FAKTA

Freiburg. Hon har intervjuat säljare och använ-
dare i Stockholms gatumiljöer. 

– Jag tvivlar på att det är möjligt för dem att 
upprätthålla en gemensam strategi. Det handlar 
mer om att priserna på ett naturligt sätt närmar 
sig varandra. Att man håller sig till det pris som 
gäller. Mina intervjupersoner pratar mycket 
om kokain och att det finns en stor efterfrågan, 
men att det inte alltid är så lätt att få tag på bra 
kvalitet, säger Anke Stallwitz.

Hon har studerat drogmarknader runt om i 
världen och forskningen ger inget entydigt svar 
på varför priset inte sjunkit trots att mängden 
kokain ökat så mycket.

– För heroin är utbudet klart större än efter-
frågan, medan det är tvärtom för kokain, att 
efterfrågan överstiger utbudet. Det bidrar till att 
hålla uppe priset. 

Thomas Pietschmann säger att priset i Europa 
har legat still, men att halten ren kokain stigit 
kraftigt de senaste åren. 

– Jag tror att samma gäller för Sverige, att 
kvalitén gått upp medan priset legat still. Det är 
den mest sannolika förklaringen jag kan tänka 
mig till att priset inte ändrats. 

Behöver säljarna sälja renare kokain för att nå fler 
kunder? 

 – Jag vet inte. I gatuledet har vi i åratal sett att 
halten ren kokain ökar när marknaden ökar och 
tvärtom. Det är en naturlig reaktion. Vem som 
styr detta, och om det styrs, vet vi inte. Men vi 
har sett det i England, tydligt i USA, och i Tysk-
land. Trenden är inte lika tydlig i grossistledet, 
säger Thomas Pietschmann.  

Han säger att färska men ännu ej statistiskt 
bekräftade uppgifter från Belgien, dit det mesta 
av kokainet till Europa kommer, visar att även 
priset gått ned i grossistledet. Framöver säger 

Thomas Pietschmann att prisutvecklingen 
beror på om en stor planerad utrotning av fält i 
Colombia blir av. 

– Vid mindre förändringar i produktionen 
hålls priserna stabila, medan en kraftig nedgång 
i produktionen skulle göra att halten ren kokain 
sjunker och att priserna ligger någorlunda stabila, 
säger Thomas Pietschmann.
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Anke Stallwitz
har studerat 
drogmarknader 
runt om i världen.

 Gatupriset på kokain i 
Sverige har varit stabilt 
           sedan 2002
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ag känner igen mig i nästan 
varenda mening. Jag tänker 
att jag hade kunnat skriva den 
boken själv, skriver Hanna 
Hellquist i krönikan »Jag drack 

när jag var ledsen, jag drack när jag var 
glad« (Dagens Nyheter 10/3/2019). Den 
bok som avses är Rebecca Åhlunds 
uppmärksammade Jag var så rolig att 
dricka vin med (2019), som handlar om 
hennes alkoholberoende och tillnykt-
ring. Tillnyktring är också den svenska 
titeln på den amerikanska författaren 
Leslie Jamisons bok från förra året 
som berör samma ämne.

De här tre aktuella exemplen på 
kvinnor som delger oss sina person-
liga erfarenheter av alkoholens dubbla 
natur är intressanta, inte minst om 
man som jag ägnat en hel del forsk-
ningstid åt just alkohol ur ett genus-
perspektiv. På ett övergripande plan 
kan man se det som att kvinnorna 
skriver in sig i ett traditionellt manligt 
revir, i det här fallet alkohol och 
drickande i allmänhet och missbruk i 
synnerhet. Att kvinnor i alla tider har 
druckit men att det på olika sätt har 
osynliggjorts och skambelagts visas 
exempelvis i Jenny Dambergs och 
Lisa Wiklunds intressanta bok Som 
hon drack. Kvinnor, alkohol och frigörelse 
(2015).

Damberg och Wiklund ger en rad 
exempel på hur manligt kodat bruket av 
alkohol är och därmed hur skambelagt 
kvinnors drickande ofta framställs. I min 
studie »En flock av fuktige bröder. Om 
män och alkohol i litteraturen« (2011)  

 /  MAGNUS ÖHRN  
FORSKARE I 
LITTERATURVETENSKAP 
VID STOCKHOLMS 
UNIVERSITET

har jag samma erfarenhet: det vanli-
gaste (manliga) sättet att beskriva 
kvinnor som dricker är genom 
skambeläggande och förlöjligande. 
Återknyter vi till de tre kvinnliga 
vittnesmålen ovan är också de delvis 
färgade av skam – ett skambeläggande 
som kommer både från omgivningen 
och kvinnorna själva. Men samtidigt 
finns hos dessa ett initialt bejakande 
av alkohol, något som antyds redan i 
titeln på Åhlunds bok.

alla dessa tre kvinnliga förhåll-
ningssätten till alkohol – fördömandet, 
bejakandet och den mer eller mindre 
skamfulla »bekännelsen« – har jag och 
Per Anders Wiktorsson hittat när vi 
samlat in material till vårt forsknings-
projekt »Fyllan värmer bäst. Alkohol 
och berusning i svenska rocktexter 
från 1970- och 80-talen«. Projektet rör 
sig inom en dubbelt manlig domän, 
alkohol och rockmusik, vilket dels 
betyder att de kvinnliga rock artisterna/
textförfattarna är få och dels att de 
sällan sjunger om alkohol. Men i de fall 
de gör det är det ofta just fördömande, 
som i Röda Bönors »Diskoteks jakt« 
(1976): »För spriten bara flödade/Jag 
tänkte, detta är förödande«. Det finns 
även exempel på förlöjligande, som 
på LP:n Sånger om kvinnor (1971) där 
Marie Selander sjunger: »Törnrosa har 
druckit en hel flaska vin/sen börjar hon 
lipa«. Föga förvånande är just denna 
text skriven av en man (Leif Nylén).

En av få kvinnor som är tidigt ute 
med att bejaka berusningen är Lill 

Lindfors. I  »Då ska jag köpa mej« 
(1973) planerar hon att inhandla en 
hel låda franskt bourgognevin om hon 
blir rik och på skivan Du är det varmaste 
jag har (1978) gör Lindfors sin version 
av Peps Perssons »Rus«: »När vinet 
glöder i dom fyllda glasen/o vi börjar 
bli i gasen/då lossnar tungans band«.

i likhet med Åhlund och Hellquist 
dricker de flesta kvinnorna i vårt 
material just vin. Men får man tro 
svenska rocktexter från perioden är 
missbruk och insikter härom främst 
en manlig företeelse. Dock finns det 
bland texterna en handfull exempel 
på kvinnligt kodade alkoholproblem 
som pekar mot de samtida skildringar 
som nämns i inledningen. Antingen 
handlar det om en missbrukande 
väninna eller så förhåller sig textjaget 
till alkohol som ett nödvändigt ont. 
I Eva Dahlgrens »Ensam« (1984) 
dricker jaget i texten »för två framför 
TV:n« och i Susanna Alfvengrens 
»Mitt emellan« (1985) 
fungerar vinet 
dövande:

Ibland knäckt 
en flaska vin/
För att dämpa
rastlösheten/
Vad lever jag för.

Fördömandet, bejakandet 
och den skamfulla bekännelsen
Under våren har bland andra Hanna Hellquist och Rebecca Åhlund skrivit om 
erfarenheter av alkohol. Litteraturvetaren Magnus Öhrn skriver om (o)likheter 
mellan vårens texter och kvinnliga musikers låttexter på 70- och 80-talet.
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 Jag kan 
inte se att det 
skulle bli bättre 
utan LARO, 
tvärtom.
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