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Margaretha Jiirvinen & Astrid Skretting (red.): Missbruk och tvångsvård. NAD-publikation nr 27.
Helsingfors 1994. 223 s. (inklusive sammandrag på engelska och finska).

Nordiska namnden for alkohol och
drogforskning har publicerat en rapport om tvångsvård av rnissbrukare i
de nordiska landerna (NAD-publikation Nr 27, 1994). Det ska sagas redan
från borjan att uppgiften att recensera
den forsvåras av att jag laser rapporten
både som forskare och som forskningschef vid Statens institutionsstyrelse
SiS, som ar huvudman fOr tvångsvård
av missbrukare i Sverige.
Rapporten ar resultatet av ett forskningsprojekt genornfort av en arbetsgrupp i NAD:s regi. Arbetsgruppen
bestod av Birgit Jessen-Pedersen (Danmark), Lena Hiibner (Sverige), Juhani
Lehto och Aarne Kinnunen (Finland)
och Einar Ødegård (Norge). Senare
kompletterades gruppen med Margaretha Jiirvinen (Danmark) och Astrid
Skretting (Norge). Rapporten ar med
andra ord resultatet av ett kollektivt arbete. Syftet med rapporten iir att kartlagga och analysera bruket av tvång
mot rusmedelsrnissbrukare i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Bakgrunden till projektet var att vårdtvånget ser olika ut i de nordiska landerna. Projektets mål var att sarnrnanstalla en forskningsoversikt av nordiska undersokningar rorande tvångsvård
av rnissbrukare, att belysa vårdtvångets praktiska tillampning genom en

kvalitativ intervjuundersokning och
att stimulera till en principiell och etisk
diskussion om vårdtvång. I bokens
fOrsta kapitel analyserar Juhani Lehto
tvångsvårdssystemen i de nordiska
landerna. En teoretisk utgångspunkt i
kapitlet ar begreppen paternalistisk
och utilitar tvångsvård, dvs. vård for
individens egen skulI och vård for att
skydda missbrukarens anhoriga. Lehto behandlar också begreppet "det
rninst onda'~ som i tvångsvården innebar att individen ornhandertas for att
detta anses vara enda mojligheten att
radda honom/henne från allvarlig
sjukdom eller dodo I kapitlet analyseras inte bara tvångsåtgarderna inom
den egentliga rnissbrukarvården utan
också tre andra angransande "tvångssystem": psykiatrisk tvångsvård, anhållanden for fylleri samt rnissbrukarvård inom krirninalvården. Avslutningsvis presenterar Lehto en fyrfaltstabelI med dimensionerna paternalism-liberalism och omsorg-fOrsummelse, diir han placerar in de fyra landernas vårdsystem. Lehto klassificerar
det svenska systemet som paternalistiskt och omsorgsinriktat. Det iir ett
system som bygger på en klar behandlingsideologi. Också det norska systemet iir starkt omsorgsinriktat men icke
paternalistiskt. Det finska systemet inNordisk Alkoholtidskrift Vol. 12, 1995:4
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nehåller enligt Lehto drag av paternalism men också av forsummeise. Det
danska systemet slutligen karaktariseras av liberalism och fOrsurnrnelse.
I foljande kapitel i boken går Aarne
Kinnunen igenom den nordiska forskningslitteraturen på området. Forst går
han igenom studier som ror de olika
landernas lagberedning, myndighetsansvar och arbetsfOrdelning i administreringen av tvång i rnissbrukarvården. Darefter redogor han for olika S.k.
processevalueringsstudier, dar man
granskar vad som egentligen hander
på behandlingsinstitutionerna och hur
klienten och vårdpersonalen uppfattar
behandlingen. De flesta studier på detta område iir svenska. Sedan går han
igenom forsknings data om klientpopulationen och forskningsresultat rorande vårdens utfall.
I fOljande kapitel redovisas projektgruppens empiriska undersokning.
For att utreda vilken hållning till
tvångsvård som finns inom olika
yrkeskategorier, såsom socialarbetare,
lakare, poliser och jurister, konstruerades åtta fallbeskrivningar. Dessa beskrivningar utgjorde utgångspunkten
fOr kvalitativa intervjuer med representanter for olika yrkesgrupper i de
nordiska landerna. Innehållet i intervjuerna analyseras utgående från sex
ternan. Det forsta giiller intressemotsattningen "barns tarv - vuxnas rattigheter". Terna nummer två rorde rollfOrdelningen "kvinnor som offer man som våldsutovare". Ett tredje terna i intervjuerna var dimensionen
"behandling - omsorg". Ett fjiirde terna rorde samarbete mellan olika myn-

digheter. Den sista och vil<tigaste frågan som behandlas i kapitlet ar de intervjuades uppfattning om fenomenen
tvång-frivillighet och deras argument
for och emot tvångsvård.
Bland intervjupersonerna i samtliga
nordiska lander hade den utilitara vården betydligt fler anhangare an den
paternalistiska (tvång for individens
egen skulI). Paternalistisk tvångsvård
foreslås primiirt av de svenska intervjupersonerna. Om en missbrukare
varken ar en fara fOr sin familj eller fOr
samhallet ar det bara i Sverige han eller hon skulle utsattas for tvångsvård,
enligt intervjupersonerna. Antalet intervjuer ar dock litet och de "nyckelpersoner" som intervjuats kan icke ses
som representativa fOr sina yrkesgrupper eller sina lander. De teman som
behandlas ska snarast ses som exempel på olika satt att fOrhålla sig och åtgardsforslag i svåra missbruksfall, menar fOrfattarna.
I det avslutande kapitlet diskuterar
Astrid Skretting och Margaretha Jiirvinen bokens innehåll under rubriken
"Tvångsbehandling - symbolpolitik
och paternalisrn". Har konstateras att
tvångsvården i Danmark, Finland och
Norge har vissa drag av symbolpolitik.
De tre landerna har relativt nya tvångsparagrafer som knappast anvands i
praktiken. Då det galler paternalistisk
tvångsvård, daremot, placerar sig de
svenska intervjupersonerna i en kategori fOr sig. Principen om "tvångsvård
som det minst onda" tycks ha storst genomslag i Sverige. De nedslående
forskningsresultaten . om tvångsvårdens effekter utgor dock en allvarlig
utmaning mot denna princip, menar
forfattarna. Det aktualiserar enligt dem
behovet av en grundlaggande etisk
diskussion på tvångsvårdens område.
Jag instiimmer i behovet av en etisk
diskussion på tvångsvårdens område,
men den bor inte bara galla frågan om
tvångsvård ar det "minst onda", sett i
ljuset av nedslående forskningsresultat, utan också de etiska frågor som ar
forknippade med andra fOrhållningssatt ti11 missbrukare i de ovriga nordiska landerna. Hur tar man hand om
samhallets utstotta i andra nordiska
lander? Såsom det framgår i Juhani
Lehtos kapitel ser det ganska olika ut.

I Finland tas exempelvis missbrukare
ti11 arresten i hogre utstrackning an i de
ovriga nordiska landerna. Olika former av samhallsingripande eller brist
på samhallsingripande kan etiskt diskuteras.
Så några kommentarer i anknytning
till Astrid Skrettings och Margaretha
Jiirvinens slutsats om de nedslående
forskningsresultaten. Deras slutsatser
baserar sig på den forskningsgenomgång som gjorts i Aarne Kinnunens
kapitel om behandlings effekter. For
det forsta bor man skilja mellan forskningsresultat i ungdoms- respektive
vuxenvård. Svenska studier har visat
att tvångsvård av ungdomar kan ge positiva resultat, vilket Kinnunen tar
upp. Vad galler tvångsbehandling av
vuxna skriver Kinnunen att det ar
svårt att uttala sig enbart om tvångsvårdens dåliga resultat, eftersom missbrukare som frivilligt soker vård också
klarar sig dåligt. Men kan detta legitimera tvång, frågar Kinnunen. Man
kan emellertid också stalla frågan om
detta motiverar att man avstår från behandling. Gunnar Ågrens senaste undersokning, som Kinnunen refererar
till, visar att dodligheten bland tunga
narkotikamissbrukare ar hogre fOr personer tvångsvårdade enligt lagen om
vård av missbrukare (LVM) an for en
jamforbar kontrollgrupp. Detta galler
emellertid inte for LVM-vårdade alkoholister, och de utgor den storre delen
(ca 90 %) av de LVM-vårdade. Att bara
se till dodligheten ger alltså inte en
rattvisande bild. Både i det s.k. SWEDATE-projektet och i Gunnar Ågrens
studier av Stockholms institutioner visar resultaten att §27-placerade personer (LVM-domda som efter en tid med
stOd av LVM placeras på behandlingshem fOr frivilliga) inte har samre behandlingsresultat an de frivilligt vårdade, trots att deras sociala situation ofta
ar siirnre. Cirka en tredjedel blev forbattrade.
Studier från sarskilda LVM-institutioner visar att det finns sådana missbrukare som det går mycket dåligt for
och sådana som det går relativt bra for.
Frågan ar också vad man ska betrakta
som ett dåligt behandlingsresultat.
Som forskningschef fOr SiS anser jag
att målet helnykterhet efter avslutad
Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 12, 1995:4

- 219 -

tvångsbehandling ar fOr hOgt stalIt.
Forandrade dryckesvanor, langre nyktra perioder osv. kan vara mer realistiska målsattningar. Ett rimligt fOrsta mål
ar att motivera missbrukaren till fortsatt frivillig behandling. En1igt uppgifter från statistiska centralbyrån (SCB)
från 1993 fortsatte ca 1/3 i frivillig behandling efter avslutad LVM-vård,
dvs. en något hogre andel an de tidigare års siffror som namns av Kinnunen.
Jag vill framhålla att min avsikt inte
varit att gå i polemik mot de i rapporten presenterade resultaten, utan bara
att understryka att det inte ar så latt att
dra några sakra slutsatser om vårdens
effekter, med tanke på de stora metodologiska probIernen i studier av detta
slag. Det går alltså att tolka de framlagda resultaten både positivt och negativt.
Som helhet tycker jag att rapporten
ar valskriven och relativt lattlast. Genomgången av forskning rorande
tvångsvården ar uttommande. Den
empiriska undersokningen ar intressant med de realistiska, val utarbetade
fallbeskrivningarna som grund fOr de
kvalitativa intervjuerna. Vi får en historisk genomgång av tvångslagstiftningens utveckling i de olika landerna, teoretiska begrepp som underlag fOr en
typologsk beskrivning av olika satt att
fOrhålla sig till tvångsvård och en studie av praxis i de olika nordiska landerna. Andå står vi dar med den avgorande frågan obesvarad: hur kommer
det sig att utvecklingen i Sverige under
den senaste decennierna skiljer sig så
mycket från utvecklingen i de ovriga
nordiska landerna? En annan fråga
galler tendenser i utvecklingen idag.
I Sverige har vi idag, såsom framgår
av rapporten, ett stort utbud av såval
frivillig behandling som tvångsbehandling. Det ar dock ovisst hur det
kommer att se ut framover. Tendensen
ar att man skar ned på resurserna
framforallt vad galler institutionsvård
fOr missbrukare, som betraktas som
både dyr och ineffektiv. Vad galler
tvångsvård kan vi konstatera att antalet
LVM-anmaIningar minskat med 25 %
under andra halvåret 1994. For Stockholmsområdet var minskningen 33 %.
Det kan bero på en minskad benagenhet hos socialniimnden att ansoka om

vård. Fr.o.m. 1 juli 1994 overtog socialnamnden Ians styrelsens uppgift att
ansoka hos lansraUen om LVM-vård.
Det finns en risk aU man avstår från
dyrbara behandlingar for utslagna
missbrukare och tillåter folk aU gå ner
sig mer an tidigare. Den hoga andelen
akuta omhandertaganden (enligt LVM

Forbudstiden

§13) tyder på det. Det kan också vara
så aU installningen till tvångsvård har
blivit mer ifrågasattande och kritisk.
Det finns inte heller något som pekar
på aU kommunerna ersaU LVM-vård
med frivil!iga insatser. Antalet platser
inom tvångsvården minskar också.
Under det narmaste året planeras en

Norge och USA

Per Ole Johansen: Markedet som ikke ville dø. Forbudstiden og de illegale alkoholmarkedene i Norge
och USA. Rusmiddeldirektoratet, 0510 1995. 282 5.

Kriminologen Per Ole Johansens bok
"Markedet som ikke ville dø" behandlar Norges och USA:s forbudstid komparativt utifrån de illegala marknader,
kontrollproblem och den organiserade
kriminalitet som fanns under denna
tid, saU i eU politiskt sammanhang.
Nykterhetsrorelsen i respektive land,
halsoaspekter och den traditionella
kriminaliteten berors också, men de
spelar en underordnad rollo
Johansen formulerar två hypoteser
for siU arbete. En dar han menar aU de
illagaia marknader som fanns var en
"neverending story" i den bemarkelsen att det under forbudstiden alltid
fanns personer som ville tillgodose efterfrågan på alkohol, med risk for aU
bli arresterade och i vissa fall t.o.m.
mista livet. Den andra hypotesen ar aU
den illegala efterfrågan på alkohol skapade kontrollproblem, som i sig aven
de var en "neverending story".
Boken ger en historisk bakgrund till
Norges och USA:s forbudstid och det
framgår aU den norska och den amerikanska nykterhetsrorelsen hade traditioner från 1830-40-talen. Men det var
forst i samband med forsta varldskriget
som de nationella alkoholforbudena
realiserades, åren 1916 och 1917. Forbuden, som blev permanenta efter kriget,
grundade sig på alkoholpolitiska hansyn och varade for Norges del till år
1927 och for USA:s del til! år 1933.
Det norska forbudet var begransat
till brannvin och "hetvin" efter eU kortvarigt olforbud, till skillnad från USA

som hade eU totalforbud. Und antag
gjordes dock for alkohol i industriella,
nanngsmasslga, vetenskapliga och
medicinska samrnanhang i bagge landerna.
I Norge hade forbudsforespråkarna
siU fotfaste bland de lågkyrkliga och
inom arbetarrorelsen, och dessa samarbetade. I USA var det daremot den
vita medelklassen som utgjorde karnan, och den allierade sig med industriagarna. Dessa allianser resulterade
enligt Johansen i aU både de norska
och de amerikanska fiirbudsanhangarna var en politisk maktfaktor aU rakna
med.
Namnas kan att forbudsanhangarna
i Sverige aldrig fiek samma politiska
genomslagskraft, framst beroende på
aU socialdemokraterna i de urbaniserade och industrialiserade ornrådena inte behovde ta någon storre hansyn til!
nykterhetsfrågan (Frånberg 1983, 67).
Johansen konstaterar att forbudets
konsekvenser inte i Norge innebar någon forandring av befolkningens laglydighet, oeh aU inte heller den traditionella brottsligheten (t.ex. våldsforbrytelser, stold, fylleri och sedlighetsbrott)
påverkades. Daremot fiirde forbudstiden med sig specifika lagbrou i form
av hembranning, smuggling, surrogatmissbruk, obefogad utskrivning av lakarrecept och en antydan till korruption av myndighetspersoner - dvs.
lagbrott som hanforde sig till den illegaia marknaden.
Smugglingen till Norge utvecklades
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nedskarning av antalet LVM-platser
med 110 till totalt 629 (varav 289 låsbara, dvs. på låst avdelning). Det finns
alltså en risk att Sverige om en inte alltfor avlagsen framtid kommer att gå
från omsorg till forsummeise.

Vera Segraeus

från halvprofessionella upplaggningar
till "big business" efter år 1920: finansiering, planlaggning och organisering
var viktiga faktorer. Såval tidigare krimineIlt belastade personer som sjoman, redare, naringsidkare, poliser
och advokater kunde organisera importen och omsaUningen av stora
mangder sprit. Nar smugglingen avtog
år 1925 okade i stallet hembranningen,
som overtog rollen som fiirtjanstmojlighet.
Korruption inom polis och tullvasende var en marginelI foreteelse i Norge:
de få korrumperade som fanns miste
sin anstallning. Johansen framhåller
aU den organiserade brottsligheten dar
aldrig fick fotfaste inom den legaia naringsverksamheten, fackforeningsrorelsen och de offentliga myndigheterna - til! skillnad från situationen i
USA - framst p.g.a. att marknaden for
prostitution, narkotika, spel och illegal
utlåningsverksamhet var for liten och
saknade moraliskt stod bland allmanheten.
I USA fick korruptionen helt andra
dimensioner till foljd av forbudet. Johansen anser dock aU deUa inte påverkade den traditionella brottsligheten,
aven om sprithanteringen kan ha gett
vissa kriminella immunitet vid ordinara brott. Den organiserade brottsligheten existerade redan tidigare, men okade starkt i ornfång under forbudstiden
- til! den grad aU en del politiker fick
se sina villkor dikterade av dessa under 1920-talet. Domare, politiker och
poliser var mutbara och gav i gengald
beskydd for den illegala alkoholmarknaden och dess aktorer, speeiellt i Chicago och New York. Denna utveckling
kom av sig år 1929 då borskraschen
fick folkopinionen att betrakta den organiserade broUsligheten som mindre
romantisk och spannande. President

