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Vi lever i ett samhälle där antalet normer och olika slags restriktioner ökar hela tiden. De som pläderar 
för restriktioner för människors vardags- och nöjesliv kan synas ha hela allvarets arsenal på sin sida. 
Ofta tenderar det i debatten vara en självklarhet, inte minst med ett folkhälsoperspektiv, att gå direkt 
från att ha konstaterat ett problem till slutsatsen att förbud eller frihetsbegränsningar är lösningen.

Mattias Svensson berättar i denna EVA Analys, varför detta är fel. Skottglada förmyndare använder 
vetenskapen ofta selektivt och moralistiskt. De politiska åtgärder de föreslår gör sällan särskilt mycket 
åt problemen, men har desto allvarligare negativa effekter. Därför borde människorna i högre grad vara 
fria att fatta egna beslut över vardags- och nöjesliv.

Friheten att kunna bestämma över sitt liv gäller inte minst just de små och vardagsnära och per-
sonliga detaljerna. De är viktigare än vi vanligtvis tänker på, något som illustrerats om och om igen när 
sådana friheter tagits ifrån människor.
Texten har publicerats tidigare på finska i EVA Rapport Holhouksen alaiset – Seitsemän näkymää 
ylisääntelyn Suomeen (Under förmynderskap – Sju utsikter till en överreglerad Finland). Resultatet i 
enkätundersökningen som gjordes för denna rapport visar, att 62 % av finländarna anser att finska 
staten överreglerar. En tydlig majoritet (70 %) uppskattade, att ”vi alltför lätt skjuter ansvaret för våra 
egna angelägenheter över till samhället.” Attityderna mot kontroll och förmynderi utövade av tjänstemän 
var likaså kritiska: till exempel 59 % motsätter sig punktskatter för ohälsosamma livsmedel. Rapporten 
(på finska) kan läsas i sin helhet på EVAs hemsidor (www.eva.fi).

Mattias Svensson är en svensk författare, debattör och redaktör på magasinet Neo.
Han har tidigare skrivit bl.a. boken Glädjedödarna – en bok om förmynderi (Timbro 2011).
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Förmynderiets två ansikten

De vill bestämma när uteställena ska stänga och folk 
ska gå hem och lägga sig. De vill ha extraskatt på 
chokladkakor. De vill mobilisera stat och myndighe-
ter för att få alla att gå i trappor. Ja, de vill till och med 
bestämma att på film ska bara skurkar få röka, så ing-
en får för sig att ta efter dem. De fånigaste förbudsför-
slagen från förmyndare eller paternalister1 är en stän-
dig måltavla för kritikernas löje och hån. De fyller he-
la böcker.2

Men spårar man de knasiga förslagen till sin käl-
la är de vanligtvis en avancerad rapport eller utred-
ning, skriven av allvarsamma personer med impone-
rande titlar. Personer som verkar pålästa och balanse-
rade, som rättfärdigar sina förslag med hänvisning till 
vetenskapen; till hälsostatistik, undersökningar, prog-
noser eller ekonomiska kalkyler – och som är redo att 
tackla stora samhällsproblem, med alla medel.

De som pläderar för restriktioner för människors 
vardags- och nöjesliv kan synas ha hela allvarets arse-
nal på sin sida. Men de använder vetenskapen selektivt 
och moralistiskt. Och de politiska åtgärder de föreslår 
gör sällan särskilt mycket åt problemen, men har desto 
allvarligare negativa effekter.

Till och med dans

En gång i tiden betraktades dans som en nationens 
ödesfråga. Ja, i Sverige då. Medan Finland kämpade för 
sin existens som nation i ett verkligt krig3, bekymra-
de sig svenskarna över ”dansbaneeländet”. ”Ju mer of-
fentlig modern dans, desto djupare vi falla som nation 
betraktad”, rasade Dr Nils Frykman, Nässjö. ”Dansen 
utgör ett socialt problem av stora mått”, menade pastor 
John Hedlund, som i stridsskrifter som Till storms mot 
nöjesindustrin och Larmsignaler attackerade dans, bio och 
ungdomsmagasin. Riksdagsledamöter krävde åtgär-

der mot landsbygdens 
dansbanor, som kall-
lades ”moraliska pest-
härdar”. Frågan enade 
dåtidens expertis och 
auktoriteter. I enkäten 
Folkmoral och nöjesliv 

1942 ansåg 74 procent av prästerna att de ungas tillstånd 
var dåligt, lågt, slappt och opålitligt. Nio av tio såg för-
bud som främsta botemedlet. Nio av tio läkare ansåg att 
det moderna nöjeslivet skadade ungdomens moral. 80 
procent rekommenderade sanering eller censur.4

Nu, 70 år senare ser vi klart att rasandet mot ”dans-
baneeländet” var fråga om en klassisk moralpanik, det 
vill säga hysteriskt överdrivna reaktioner på egentli-
gen rätt harmlösa fenomen, vanligen ungdomsfeno-
men. Den brittiske sociologen Stanley Cohen, som 
myntade termen, menar att moralpaniken piskas upp 
av ”moraliska entreprenörer”: redaktörer, biskopar el-
ler politiker, som 
hittar vad Cohen 
kallar ”folk-devils”, 
någon kulturytt-
ring, företeelse eller 
drog – dans, spel, 
alkohol, teater, rockmusik, romaner eller datorspel – 
att förfasa sig över. Medier förstärker sedan paniken 
genom selektiv rapportering av färgstarka ”fakta”, och 
gärna med laddade namn som ”dansbaneeländet” el-
ler ”videovåldet”.5 

Ingen skulle idag förfasa sig över dansande ungdo-
mar. Jazzmusiken som då betraktades som direkt farlig 
får idag kulturstöd. Det är lite av min poäng. Trots att 
denna moralpanik känns främmande, går det att kän-
na igen en mängd föreställningar och sätt att argu-
mentera från dagens debatt.

Dansen sågs som en inkörsport till brott; dans på-
stods hetsa till slagsmål och locka till stöld för att fi-
nansiera utelivet. Det var som del i en utredning om 
ungdomsbrottsligheten som dansen och nöjesindustrin 
kom att utredas av riksdagen på 1940-talet.6 Dansen be-
skrevs som i sig berusande7 och i klassiska missbrukster-
mer, från det första motvilliga prövandet till den nya 
kamratkretsen som drar in dansaren i en ond cirkel där 
bara en ny danskväll ”kan göra en till folk igen”.8

Jazzen kritiserades i epidemiologiska termer när 
den kom på 1920-talet. ”Jazz är en hemsk infektions-
sjukdom, som med stora steg närmar sig våra friska 
kuster” 9, varnade det svenska Musikerförbundets ord-
förande Hjalmar Meissner 1921. Jazzen skulle åstad-
komma ”namnlösa smärtor” och beskrevs som ett hot 
mot musikernas hälsa och välbefinnande. ”Den stack-
ars musiker som ’ jazzar’ 7 à 8 timmar om dagen för-
lorar snart nog sin konstnärliga kapacitet, och håller 
han på länge därmed så blir han ofelbart idiot.” Därför 
gällde det för ”alla goda krafter” att stoppa den från 
Amerika importerade jazzen, ”den epidemi som så 
svårt grasserar i det stackars hemsökta Europa.”10

En annan föreställning var att familjer och ”go-
da” samhällsinstitutioner förde en ojämn kamp mot 
oemotståndliga förförelser. Röster höjdes för åtgärder 
och bidrag så att fler ungdomar skulle välja den rätta 
vägen, till scoutrörelse, föreningsliv och kyrksamhet, 
bort från dansbanan och filmen.

En gång i tiden ansåg nio av 
tio läkare att det moderna 
nöjeslivet skadade ungdo-
mens moral

Medier förstärker moralpani-
ker genom selektiv rapporte-

ring av färgstarka ”fakta”
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Faktauppgifterna var många, auktoriteterna var 
tunga, men det slående så här i efterhand är hur fel 
dansmotståndarna hade i sak. Siffror och statistik vi-
sade redan på denna tid konsekvent minskande an-
tal aborter, färre könssjukdomar och födslar utanför 
äktenskapet (redan innan preventivmedel blir legala 
1938). 1940-talet har beskrivits som familjernas bloms-
terperiod och enkätundersökningar bland värnplik-
tiga visade på en uppgång för stadigvarande förhål-
landen. Ungdomars deltagande i föreningslivet öka-
de under 1930- och 1940-talen, tvärt emot förenings-
representanternas varningsord. Regeringens utred-
ning kom därtill att visa att ungdomen inte lade sär-
skilt mycket av sin tid på nöjen.11

Sensmoralen är, att moralism i alla tider uppträtt 
under förment vetenskaplighet, väl inlindad i empiri 
och auktoritet. Bara så kan stämningen piskas upp till 
en klassisk moralpanik.

Dans kräver förresten fortfarande särskilt tillstånd 
i Sverige. Medierna rapporterar så sent som i decem-
ber 2011 om polistillslag mot restauranger där gäster-

na dansat utan till-
stånd.12 Och i mit-
ten på 1990-ta-
let utkämpade po-
lisen veritabla slag 
mot rejvklub-

bar som Docklands i Nacka utanför Stockholm. 
Kravallutrustad polis stängde fredliga danstillställ-
ningar, lättklädda tonåringar kastades ut i snön och 
testades för droger.13 Först så här i efterhand medger 
även polisen att det var att gå alldeles för långt.14

Olydiga fakta

Moralpaniker är nu inte den enda eller främsta anled-
ningen att vilja införa restriktioner för andras vardags- 
och nöjesliv. Vanligtvis anförs hälsostatistik, under-
sökningar, prognoser eller ekonomiska kalkyler och 
det hävdas gärna att ”vetenskapen” därmed visat att 
politiska åtgärder är legitima. Men inte bara männis-
kor har svårt att rätta sig efter förmyndarnas ordning, 
även fakta är olydiga.

”Jag vill inte betala!” är exempelvis ett av de van-
ligaste förmyndarresonemangen. ”Jag vill inte betala 
för andras rökning/att andra cyklat utan hjälm/för an-
dras aborter/etc.” 

Men kostnaderna följer inte alltid det tänkta mönst-
ret. En holländsk studie har jämfört totalkostnaden i 
sjukvård för feta, rökare och normalviktiga icke-rö-
kare. Även om årskostnaden är högst för de feta upp 

till 56 års ålder, och rökare därefter, är det de icke-rö-
kande tunnisarna som belastar sjukvården mest totalt 
sett. De lever så länge att de oftare dör av vårdkrävan-
de sjukdomar som demens, snarare än av lungcancer, 
som är relativt bil-
ligt.15 Det finns allt-
så ingen besparings-
potential i att få folk 
att leva hälsosamt, 
vilket ibland hävdas 
i debatten. Tvärtom. 
Ändå hörs få krav på 
att staten därför ska straffbeskatta löparskor och mo-
rötter. (Vilket inte är något jag pläderar för, bara nå-
got som följer om man vägleds av en samhällsekono-
misk kalkyl.)

Anledningen till att lungcancer är “billig” är att 
den med dagens metoder inte kan diagnosticeras i tid. 
Den upptäcks för det mesta först då det är för sent och 
leder till en plågsam död ofta många år i förtid. Min 
poäng är alltså inte att raljera utan att visa på god-
tycket i att försöka avgöra hur människor ska få le-
va utifrån beräknade sjukvårdskostnader eller liknan-
de samhällsekonomiska kalkyler. En möjlighet att bo-
ta demens skulle återigen helt ändra kalkylen över vil-
ken livsstil som kostar mest.16

Kostnaderna av vissa livsstilar är dessutom märk-
bart frånvarande. När hörde du exempelvis någon kla-
ga på att de inte vill betala för andras helnyktra livs-
stil eller flitiga motionerande? Ändå är helnykterhet 
förknippad med både högre psykisk ohälsa17 och ökad 
förekomst av hjärtsjukdomar.18 Inte heller motion 
är samhällsekonomiskt lönsam.19 De sjukdomar som 
motverkas av motion inträffar vid hög ålder, framför 
allt hjärt- och kärlsjukdomar. Michael Gard och Jan 
Wright menar att eftersom kondition är en färskva-
ra finns ingen större skillnad mellan dem som bör-
jar med lätt motion i medelåldern och dem som mo-
tionerat hela livet. Innan dess väger sjukvårdskostna-
derna för träningsskador över. Läkare har i spåren av 
vardagsmotionens uppsving varnat för en ”epidemi” 
av träningsrelaterade ortopediska skador och överträ-
ning.20

Kostnader i all ära, men ska vi inte utgå ifrån vad 
som är farligt? I så fall kan vi till en början konstatera 
att det inte finns någon koppling mellan farlighet och 
förbud. En nylig skattning av 19 rekreationsdroger i 
British Medical Journal (BMJ) har de legala droger-
na alkohol (4:e plats) och tobak (7:e plats) långt före ett 
flertal narkotikaklassade och illegala droger. I botten 
finns LSD, ecstasy och allra sist cannabis.21 Det för-
sta försöket att vetenskapligt rangordna drogers far-

Det finns ingen besparings-
potential i att få folk att leva 

hälsosamt. Ändå hörs få 
krav på att staten därför ska 

straffbeskatta löparskor.

Sensmoralen är, att moralism 
i alla tider uppträtt under 
förment vetenskaplighet
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lighet gjordes först i mitten på 2000-talet av brittis-
ka forskare.22

Borde då inte responsen vara restriktioner för allt 
som är farligt? Frågan – och den ställdes av David J 
Nutt, professor i farmapsykologi och fram till hös-
ten 2009 ordförande för den statliga kommitté som i 
Storbritannien har i uppdrag att granska och utvärde-
ra drogpolitiken – är vad vi i så fall gör med ridning? 
I början av 2009 varnade Nutt för ett utbrett beroen-
de av ridning.

”Det är ett beroende som leder till frigörandet av 
adrenalin och endorfiner och som används av miljon-
tals människor i Storbritannien inklusive kvinnor och 
ungdomar. De skadliga konsekvenserna är väl under-
byggda – varje år dör omkring 10 personer av det och 
många fler drabbas av permanenta neurologiska ska-
dor. Det har uppskattats att det sker ett allvarligt till-
bud ungefär var 350:e gång man utsätter sig och de 
kommer oförutsägbart.” 23

Nutts mål var nu inte att plädera för att ridning 
skulle förbjudas, utan att ge oss en tankeställare. Det 
vi ser som en lugn hobby lämpad för skötsamma unga 
flickor som därigenom utvecklar motorik, empati och 
gemenskap, skulle ta sig ganska högt upp på listan över 
beroendeframkallande och samhällsfarliga droger ur 
ett rent hälsoperspektiv.

Att vi tolererar riskabla val och beteenden, till 
och med sådana som innebär hälsorisker för andra, är 
egentligen ingenting konstigt, utan tvärtom en omist-
lig del av personlig frihet. Ser man till riskerna för 
ekonomi och hälsa borde den som startar företag in-
te uppmuntras utan möta avskräckande varningstexter 
med tanke på att en betydande andel av nya företag går 

i konkurs. Det finns 
förstås en ekonomisk 
nytta i att männis-
kor tar sådana risker 
som är så uppenbar att 
även restriktiva sam-
hällen som Kina tillå-
ter företagande, men 

också en stark rättvise- och frihetstradition där nä-
ringsfriheten ses som värdefull för experimentlusta 
och möjlighet för människor att välja karriär.

Men vi accepterar även att besluten om vem vi vill 
leva ihop med fattas frivilligt, utan hänsyn till sociala 
och ekonomiska faktorer som vad släkten tycker eller 
hur det påverkar ens status, på basis av en ren känsla 
(kärlek). Detta uttryck för egen, personlig vilja ser vi 
med rätta som något vackert och som ett socialt fram-
steg. Samma hänsyn till frivillighet ger också ende-
ra parten rätt att neka giftermål, oavsett hur hett det 

eftertraktas av den andra parten, och till skilsmässa. 
Detta trots att ogifta män har omkring 60 procent hö-
gre förtida dödlighet än gifta, och ogifta kvinnor har 
ungefär 45 procent högre förtida dödlighet.24 Privata 
beslut vägledda endast av känsla och smak, med en po-
tentiellt hälsofarlig, livsavgörande avigsida som också 
drabbar andra är inget konstigt, och inget argument 
för en annan ordning än friheten att fatta egna beslut.

 
Olydig politik

Ofta tenderar det i debatten vara en självklarhet, in-
te minst med ett folkhälsoperspektiv, att gå direkt från 
att ha konstaterat ett problem till slutsatsen att politis-
ka åtgärder är lösningen. Den som ifrågasätter den po-
litiska åtgärden avfärdas med att inte ha förstått pro-
blemets allvar. Men de politiska åtgärder som står för-
myndaren till buds är i själva verket oftast föga verk-
ningsfulla och har 
betydande nega-
tiva sidoeffekter.

Ett totalför-
bud mot att till-
verka och sälja, 
i vissa fall även 
mot att inneha 
och bruka, är förmodligen den starkaste politiska åt-
gärd som kan vidtas. För dem som inte ser några för-
delar med en aktivitet kan totalförbudet synas vara en 
naturlig och effektiv åtgärd. Så drevs exempelvis kra-
vet att totalförbjuda alkohol – som kom att prövas i 
början på 1900-talet i bland annat USA (1920–1933), 
Norge (1916–1927) och Finland (1919–1932) – framför 
allt av helnykterister.

Socialreformister, predikanter och akademiker 
hälsade förbuden med förväntan om att hälsan skulle 
förbättras, fattighusen skulle tömmas, välståndet öka, 
skattebördan och brottsligheten minska. Det verkli-
ga resultatet var så långt ifrån denna vision man kan 
komma. Förbudet gjorde det farligare och ohälsosam-
mare att dricka. Smuggling och lönnförsäljning gyn-
nar koncentrerade substanser. Med förbudet ersattes 
ölkonsumtion med koncentrerad sprit, hembränd sprit 
och diverse substitut som industrisprit och hårvatten. 
Att starksprit och substitut såldes av mindre nogräk-
nade aktörer ökade dödsfallen orsakade av förgiftad 
alkohol i USA från omkring 1 000 år 1920 till över 
4 000 år 1925.25

En organiserad brottslighet stod för utbudet, med 
Al Capones etablering i Chicago som det mest kän-
da exemplet. Stridande gatugäng slogs om markna-

Ser man till riskerna för 
ekonomi och hälsa borde 
den som startar företag inte 
uppmuntras utan möta av-
skräckande varningstexter

Förbudslagen hälsades med 
förväntan om att hälsan skulle 

förbättras och brottsligheten 
minska. Det verkliga resultatet 

var långt ifrån denna vision.
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der, och mordfrekvensen ökade markant från 7 per 
100 000 invånare per år före förbudet till en topp på 
10 per 100 000 år 1933. Omedelbart efter att förbudet 
avskaffades började mordfrekvensen sjunka igen till 

runt 6 per 100  000 
i början på 1940-ta-
let.26 Korruptionen i 
polismakten var ut-
bredd och välkänd, 
patrullerande poliser 
och höga chefer tog 

mutor för att se mellan fingrarna på den lukrativa ille-
gala sprithanteringen. Domstolar och fängelser över-
belamrades av alla brott mot förbudslagen.

I Finland följde debatten och konsekvenserna sam-
ma mönster.27 Förbudet ledde till mer koncentrerat rå-
supande, en tradition som sätter spår än idag. Våld och 
brottslighet ökade.

De som gillar förbud och restriktioner brukar 
dock strunta i alla dessa konsekvenser av förbudet och 
i stället tala om att alkoholkonsumtionen föll initi-
alt och att detta minskade alkoholrelaterade skador. 
Världshälsoorganisationen, WHO, menar till exem-
pel att ”under de första åren av förbudstiden i Kanada, 
Finland och USA visade alla mått på alkoholkonsum-
tion och alkoholproblem den lägsta nivå som fun-
nits under den period från vilken det finns relevan-
ta data”.28 Det är en sann, men grovt vinklad, uppgift. 
Restriktioner tenderar att ha kraftigast effekt på kon-
sumtionen i början, för att sedan återgå när folk finner 
vägar att kringgå dem.29

Det är inte ens givet att konsumtionen minskar som 
resultat av ett förbud. I Finland ökade genomsnitts-
konsumtionen per capita från 1,5 till 2 liter per person 
under förbudstiden, som dock föregicks av kraftiga 
restriktioner.30 Spriten flödade in längs den långa kus-
ten, skärgårdsbefolkningen tjänade extrapengar på att 
åka ut till båtarna på internationellt vatten och stors-
mugglare som Algot Niska31 blev närmast folkhjältar 
på att lura tullen och förse de törstiga i Finland och 
Sverige (som ransonerade med motbok) med sprit. På 
ett enda år skeppades 10 miljoner liter 96-procentig 
sprit bara från hamnarna i Danzig och Kiel, från Riga 
och Tallinn förmodligen lika mycket till.32 I stort sett 
varenda restaurang bröt mot förbudet, bland annat 
genom att servera ”hårt te” innehållande hälften te, 
hälften ren alkohol. Polisen i Helsingfors hade rent-
av sitt eget stamställe Seurahuone (Societetshuset), där i 
stort sett hela den patrullerande poliskåren i ett särskilt 
rum serverades ”hårt te” och konjak. Till detta kom 
illegala ”lönnkrogar”, inte sällan rum i privata lägen-
heter. Enbart i Helsingfors fanns omkring 1 000 stäl-

len där man kunde köpa illegal sprit. Bland annat ar-
resterades en tjänsteman vid utrikesministeriet för att 
ha sålt alkohol från sitt kontor.33

De tyngsta argumenten mot totalförbud är inte 
att det som förbjuds är ofarligt. Daglig rökning under 
många år är skadlig för hälsan, alkoholbruk innebär 
ökade olycksrisker, de flesta droger kan skapa ett de-
struktivt beroende med allvarliga konsekvenser för liv, 
hälsa och ekonomi. Detta kan och bör inte förnekas. 
Poängen är istället att dessa nackdelar är kända. Men 
för de berörda personerna har aktiviteterna också up-
penbara positiva inslag, om så bara en lyckad festkväll 
eller en stunds avkoppling. Och framför allt: Att nå-
gonting är farligt motiverar i sig inte ett förbud. Som 
exemplen visar är en närmast oundviklig konsekvens 
att det man förbjuder blir ännu farligare.

Förmynderiets politik formuleras ofta i naiva och 
närmast eufemistiska termer. Finland har exempelvis 
ett mål om ett tobaksfritt samhälle till 2040. Den po-
litiska åtgärd som ligger närmast att nå detta är total-
förbud, även om förespråkarna gärna svävar på målet. 
Men djävulen finns i detaljerna. Kriminaliseras till-
verkning och försäljning av tobak innebär det att alla 
intäkter från cigarettförsäljning fortsättningsvis beri-
kar kriminella gäng och ger lönsamma brottskarriärer 
för ungdomar i farozonen. Ska bruk vara tillåtet el-
ler kriminellt? Är det rimligt att straffa alla som någon 
gång röker en ciga-
rett, cigarr eller pi-
pa?  Ska i så fall straf-
fet för att röka vara 
så hårt att det rätt-
färdigar husrannsa-
kan eller ska man leva med att det i praktiken är till-
låtet att röka i sitt eget hem. Är det rimligt att sät-
ta någon som är beroende av sin drog i fängelse för 
detta beroende? Hur stor del av rättsväsendets resur-
ser är det rimligt att lägga på att hindra rökning, samt 
smuggling och försäljning av cigaretter? Åtgärderna 
och kostnaderna blir lätt orimliga när ett förbud väl 
är infört. Hårdare straff och tuffare åtgärder brukar bli 
svaret när problemet visar sig vara svårare än man trott 
att få bukt med.

Andra politiska åtgärder är mildare än förbud. De 
minskar vanligtvis inte konsumtionen lika mycket, 
men har i gengäld inte lika negativa effekter på sam-
hället.  Punktskatter på exempelvis alkohol och tobak 
anses vara föredömliga restriktioner, även om studier 
på senare tid ifrågasatt prisets betydelse för alkohol-
konsumtionen.34 Skatter har vissa fördelar framför för-
bud. Framför allt innebär beskattning att själva kon-
sumtionen och försäljningen är laglig och därför inte 

En närmast oundviklig kon-
sekvens av ett förbud är, att 
det man förbjuder blir ännu 
farligare

Åtgärderna och kostnaderna 
blir lätt orimliga när ett 

förbud väl är infört
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kräver enorma resurser av rättsväsendet för att beva-
ka och bekämpa i varje led.35 Intäkterna tillfaller dess-
utom staten och lagliga försäljare snarare än organise-
rad brottslighet.

Är skatterna höga liknar de dock totalförbuden i 
sina konsekvenser. En tillräckligt hög skatt blir pro-
hibitiv, förbjudande. Ingen är beredd att betala det le-
gala priset. Långt dessförinnan uppstår en betydande 
smuggling och en illegal marknad som förskjuts mot 

mer riskabla och 
starkare produk-
ter (sprit och hem-
bränt rörande al-
kohol, exempel-
vis). När Sverige 
1997 försökte hö-
ja tobaksskatten re-

jält blev resultatet så omfattande smuggling att skat-
ten fick sänkas igen redan året därpå. Något fler slu-
tade röka i samband med skattehöjningen men utan 
att trenden påverkades,36 smugglingen blev ett perma-
nent problem.37

Monopol varierar ungefär som med skatter mel-
lan att vara restriktiva och skapa problem med 
smuggling och svarthandel, eller mer tillåtande och 
därmed fungera mest som intäktskälla åt staten. 
Alkoholförsäljningen i Sverige och Finland har ge-
nom EU-inträdet gått från det förra mot det sena-
re. Sortimentet har blivit rikare, öppettiderna bätt-
re, skatterna har sänkts. Monopolet har blivit mindre 
funktionellt som monopol, vilket det finns all anled-
ning att välkomna. Myten om Systembolagets över-
lägsna vinutbud är tyvärr just en myt, marknadsutbu-
det är mindre än i de flesta jämförbara länder.28 Så är 
också själva affärsidén monopol som förmyndarred-
skap är att ge sämre service och utbud jämfört med en 
fri marknad.

Mjuk, integritetskränkande 
paternalism

Nackdelarna med mer hårdföra restriktioner som 
skatter, förbud och monopol är en anledning till att 
förmyndare försökt introducera vad de kallar för mjuk 
paternalism. I teorin handlar det om statlig ingenjörs-
konst för att styra beslutssituationen i riktning mot 
”rätt svar”. Problemet är bara att i slutänden finns bara 
ett ”rätt svar”, vilket med tiden ger hårdare och hår-
dare åtgärder. Ofta är dessutom de förment mjuka och 
informerande åtgärderna betydligt mer kränkande för 
integritet och rättigheter.

Det finns otaliga exempel på när mjuk paternalism 
varit kränkande. Historiskt med förnedrande genom-
lysning av sexliv och livssituation för kvinnor som ve-
lat göra abort innan det blev en rättighet.39 Även i mo-
derna folkhälsodokument diskuteras kränkande och 
rent totalitära förslag med förskräckande fördomsfri-
het. Den statliga brittiska tankesmedjan Foresight lan-
serade hösten 2007 förslag om att i framtiden bekämpa 
fetma genom en särskild skatt på feta personer, ett per-
sonligt ransoneringssystem för kaloriintag, samt statli-
ga läger för feta barn:

Elektroniska ransoneringskort med en ”fettkvot” 
skulle kunna hålla närmare uppsikt över feta män-
niskors matinköp och ransonera specifika artiklar; de 
skulle till och med kunna användas för att identifie-
ra överviktiga tonåringar som skulle skickas till statligt 
drivna ”fitness”-läger över sommaren.40

Man slås av aningslösheten i ett sådant förslag. 
Tänk på all den information om enskilda individer 
som måste samlas och bearbetas om man skulle följa 
en persons alla matinköp. Tänk på krånglet det skulle 
innebära bara att handla mat till sin familj. Och tänk 
på integritetskränkningen i att nekas en enkel godis-
påse bara för att man är tjock och kallas till läger på 
grund av sina inköp i matvarubutiken.

Notera hur viktig friheten är. Den som själv vill gå 
ner i vikt betalar inte sällan frivilligt tusentals kronor 
för att kunna åka på diverse behandlingar och kurser, 
men för den som inte vill vore det en grov kränkning 
om staten tvingade dem till exakt samma behandling. 
I det ena fallet betalar någon för en tjänst, i det andra 
fallet berövas någon sitt självbestämmande och sin tid. 
Friheten att välja är hela skillnaden.

Är det så viktigt då?

Förmyndaråtgärder fungerar inte och bygger trots det 
ofta vetenskapliga underlaget på godtycklig moralism. 
Det är en anledning till att människor i högre grad 
borde vara fria att fatta egna beslut över vardags- och 
nöjesliv. Även 
den som hål-
ler med så långt 
undrar ofta om 
det verkligen är 
så viktigt med 
sådana små fri-
heter. Jo, fak-
tiskt. Friheten att kunna bestämma över sitt liv gäller 
inte minst de små och vardagsnära och personliga de-
taljerna. Den är viktigare än vi vanligtvis tänker på, 

Friheten att kunna bestämma 
över sitt liv gäller inte minst 

de små och vardagsnära och 
personliga detaljerna. Den är vik-
tigare än vi vanligtvis tänker på.

När Sverige försökte höja 
tobaksskatten rejält, blev 
resultatet så omfattande 
smuggling att skatten fick 
sänkas igen redan året därpå
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något som illustrerats om och om igen när sådana fri-
heter tagits ifrån människor.

Fyra kvällar under försommaren 1987 trotsade 
ungdomar i Östberlin den kommunistiska regimens 
enpartidiktatur, beväpnade vakter och hemliga polis 
med budskapet: Muren måste bort! Vad fick ungdo-
marna att protestera? Ingen ”stor” fråga som rätten att 
organisera sig fackligt eller välja ett annat politiskt par-
ti. Ungdomarna var arga över att på kort tid ha missat 
konserter med David Bowie, Eurythmics och Genesis 
på andra sidan muren, i Västberlin.41 Två och ett halvt 
år senare hade de tillsammans med andra Berlinare ri-
vit muren, symbolen för det delade Europa.

Den sudanesiska journalisten Lubna Ahmad al-
Hussein arresterades i juli 2009 på ett kafé i Khartoum 
för brott mot sedlighetslagen. Hennes brott: hon bar 
byxor. Genom att offentligt bestrida det brottsliga i 

detta, med risk för 
att dömas till 40 
piskrapp, lyckades 
hon genera regi-
men i internatio-
nella medier, för-
löjliga lagen och 
rikta uppmärk-
samhet på kampen 

för kvinnors rättigheter, exempelvis att slippa omskä-
relse.42 Kvinnors rätt att bära byxor är även den värd 
att kämpa för och symboliserar förstås ett motstånd 
mot all slags könsdiskriminerande lagstiftning.

Även i Sverige har nyvunna friheter hälsats med 
folklig glädje. Landet runt samlades medborgare mån-
dagen den 3 oktober 1955 utanför Systembolagen för 
att utnyttja friheten att köpa alkohol utan motbok. I 
Stockholm kastade tusentals jublande människor dessa 
integritetskränkande restriktionsverktyg i vattnet. Det 
säger också något om det förhatliga i att leva under 
restriktioner. 

Men när vi väl har friheten är det lätt att vänja sig 
vid den. Kanske till och med bli irriterad på några av 
dess uttryck. I vardagen kommer friheten inte sällan 
till oss som ännu ett erbjudande att byta telefonbo-
lag. Då är det lätt att klaga på att det blivit för myck-
et, utan att tänka på att den explosion av nya teletjäns-
ter som vuxit fram låter oss leva stora delar av vårt liv 
uppkopplade med allt bättre tillgång till världen och 
varandra. Att det är lätt och publikfriande att sucka 
över frihetens minsta baksida, särskilt inför en bättre 
bemedlad publik med salongsradikala idéer, är inte ar-
gument för att inskränka den.

Alternativt anklagar restriktionsförespråkare fri-
hetsvännerna för att vara besatta av att försvara det 

fria samhällets excesser och avarter. Inte sällan kring 
privatlivets sfär. Den brittiske komikern Stephen Fry 
har mött denna anklagelse när han kritiserat den ka-
tolska kyrkans syn på kondomer och sex, och givit 
svar på tal:

”De kommer att säga att vi med vårt tillåtande 
samhälle och våra plumpa skämt är besatta av sex. 
Nej! Vi har en sund inställning: Vi gillar det, det är 
kul och trevligt, det kan också vara farligt, mörkt och 
krångligt. Det är lite som mat på det sättet, bara mer 
upphetsande. De enda som är besatta av mat är ano-
rektiker och de sjukligt feta. I erotiska termer är det 
den katolska kyrkan i ett nötskal.”43

Det ligger i sakens natur att friheter vi vant oss vid 
inte känns så centrala ens för dem som väljer att ut-
nyttja dem. Slutsatsen av denna sunda och balansera-
de inställning bör dock bli att privatlivets friheter är 
självklara, inte att de är oviktiga.

Att det är lätt och publikfriande 
att sucka över frihetens minsta 
baksida, särskilt inför en bättre 
bemedlad publik med salongs-
radikala idéer, är inte argument 
för att inskränka den
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Noter
1 Det finns andra och, framför allt, bredare definitioner av 
begreppet paternalism. Några fäster större vikt vid politiska 
systemaspekter, exempelvis den ”corporate welfare” som innebär 
att staten tar hand om storföretag när de misslyckas, eller för den 
delen synen på hela välfärdsstaten och dess omhändertagande av 
oss från vaggan till graven. I filosofin uppträder paternalismen 
både som en etisk och en politisk doktrin, medan jag ska upprätt-
hålla mig vid det senare, inte minst som det ofta sker en olycklig 
sammanblandning dem emellan. På ett personligt plan har vi ofta 
anledning att agera paternalistiskt, alltså med omsorg om andras 
väl men mot deras vilja (eller utan att ha frågat vad de vill), men 
det stämmer inte när frågan gäller politik med lagar och regler 
lika för alla.
2 Några exempel från senare år är David Harsanyi Nanny state 
(2007) om situationen i USA, Simon Hills Strictly No! (2006) om 
Storbritannien och David Eberhards I trygghetsnarkomanernas land 
(2006) om Sverige.
3 Finland införde ett dansförbud 1939 för att inte underminera 
stridsmoralen. Efter kriget förlängdes det dock med godkännande 
från den sovjetisk-engelska övervakningskommissionen. Förbudet 
avskaffades helt först 1948, när kommissionen lämnade landet. 
Från 1944 fick dock kvällstillställningar som även innehöll annat 
program avrundas med dans i en och en halv timme, se Grahn 
(2009).
4 Frykman (1988), s 80.
5 Frykman (1988), s 114-115.
6 Frykman (1988), s 63.
7 Westin (2005).
8 Frykman (1988), s 92; ursprungligen Svantesson (1941).
9 Fornäs (2004), s 48.
10 Fornäs (2004), s 49.
11 Frykman (1988,) s 87–88 (aborter och könssjukdomar), s 89 
(stadigare förhållanden), s 99 (familjen), s 155 (föreningslivet).
12 Nyheter P4 Jönköping (2011). 
13 Jägerbrand (2006).
14 Leffler och Åkerlind (2009).
15 van Baal (2008).
16 Det valda exemplet ska förstås inte tolkas som att det aldrig 
finns samhällskostnader kopplade till hälsofarliga levnadsval, så är 
det förstås ofta. Men det finns likafullt ett stort godtycke i hur 
kostnaderna beräknas, riskerna skattas och för vilka aktiviteter 
de anses relevanta. I Svensson (2011) utvecklar jag i ett kapitel 
hur vetenskapen utnyttjas för att producera larm och ideologi på 
folkhälsoområdet.
17 Augustsson (2007), s 65 f. Detta är alltså resultat som refereras 
av restriktionsvänner, inget kontroversiellt samband, även om kor-
relation inte behöver betyda kausalitet. Det kan mycket väl vara så 
att personer med vissa psykiska problem dricker mindre.
18 Pedersen (2007) Denna stora hjärtstudie på 12000 danska 
patienter bekräftar vad flera andra studier visat (se exempelvis 
Ellison (2008) “Från alla tillgängliga forskningsdata, måste vi dra 
slutsatsen att det är en viktig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdo-
mar att avstå från alkohol.” min översättning). En vanlig invändning 
är att gruppen helnyktra till viss del består av före detta alkoho-
lister som drar upp hälsorisker, men studiens författare menar att 
dödliga hjärtsjukdomar inte är så mycket vanligare bland dessa 
och att hälsoskillnaden mellan dem som dricker måttligt och dem 
som inte dricker alls i själva verket kan vara ännu store än studien 
visar.
19 Gard och Wright (2005), s 56.
20 Gard och Wright (2005), s 66.
21 Taylor (2012).
22 Henriksson (2006).
23 Nutt (2009) s 3–5.
24 Marmot (2006), s 204. Notera att en överrisk på några tiotal 

procent inte är så farligt som det kan se ut. Överdödlighet är ett 
statistiskt samband, inte en diagnos. De allra flesta lever ett långt 
liv, vare sig de är gifta eller ogifta.
25 Thornton (1991).
26 Schaffer library of drug policy (1988).
27 Kaartinen (2012).
28 Edwards (1996) Skriven av 17 ledande alkoholforskare på 
uppdrag av Världshälsorganisationen WHO, s158–159.
29 Skattningar för USA visar en skarp nedgång på 60–80 pro-
cent direkt efter förbudet som trädde i kraft i januari 1920. Med 
början året därpå steg dock konsumtionssiffrorna till omkring 
50–70 procent av konsumtionen före förbudet enligt tre studier, 
ytterligare en visade ännu högre nivåer. När förbudet avskaffa-
des 1933 steg konsumtionen knappt och återgick till nivån före 
förbudstiden först årtiondet därpå. Sullum (2004), s 82. Det är 
dessutom så att skrumpleverdödligheten i USA minskade redan 
innan förbudet infördes, då amerikanerna drack mindre under 
första världskriget, men sedan steg med ökat drickande under 
hela förbudstiden. Thornton (1991).
30 Väliaho (2002).
31 Algot Niska skrev om sina smugglarår i den självbiografiska 
Mina äventyr (Söderströms, 1931), som inleds med en dikt:

Skummet yr kring bogen och ögat stirrar och spejar. 
Söker ett glimmande ljus långt ute på havet. 
Där skall hon finnas nånstans skutan med last. 
Ifrån lyckligt lottade länder där vinet är en glädje. 
och icke ett brott som skall sonas likt mördarns och tjuvens. 
Se på det kallt: Tror någon kristen 
själ att Hösterman nånsin känner
ruelsens tagg med tusen liter i ladan? 
Illa känner I då, fanatiker, skärgårdens söner!

32 Linnell (1995).
33 Väliaho (2002).
34 Gustafsson (2012).
35 Benson & Rasmussen (1998).
36 Av siffror från CAN framgår att inte bara den legala för-
säljningen utan även andelen dagligrökare minskade just 1997 
i samband med skattesänkningen, från 22 till 19 procent av 
befolkningen. Där låg nivån kvar under några år därefter innan 
den långsiktiga trenden mot minskad andel rökare återupptogs, se 
Granberg & Trolldal (2005), s 4.
37 Fortfarande 2008 bedömdes var sjunde cigarett som såldes i 
Sverige vara obeskattad, antingen inköpt på resor eller insmugg-
lad, se E24 (2008).
38 Systembolaget skryter med ett sortiment på drygt 1 800 olika 
vinartiklar, men en stor del är ofta slutsåld. I Danmark rymmer 
marknaden omkring 20 000 viner, mer än tio gånger så många, 
om än inte i samma butik. I Frankrike finns en enda vinbutik 
med omkring 6 000 viner, alltså tre gånger hela Systembolags-
sortimentet, samt små vinbutiker med ett långt mer specialiserat 
sortiment, personligt intresse bakom utbudet och möjlighet till 
provsmakning. Karlsson (2009).
39 Det senare väl beskrivet i Lennerhed (2008) s 159–163. Pröv-
ningsförfarandet där syftet oavsett kvinnans skäl var att förhala be-
slutet och få kvinnan att ändra sig kallades på sin tid ”ett positivt 
förmyndarskap”.
40 Foresight (2007).
41 Nilsson(1987) och Dagens Nyheter (1987).
42 Al-Hussein (2009). 
43 Fry (2009).
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EVA utreder och granskar utvecklingsriktningar som är relevanta för företag och för hela det fin-
ländska samhället. Drastiska och snabba internationella förändringar ställer samhället och före-
tagen inför hårda krav. EVAs målsättning är att producera aktuell information angående rådande 
fenomen och belysa den allmänna samhälleliga debatten utifrån nya infallsvinklar. Finlands roll i 
en internationell handlingsmiljö och utveckling av den finländska välfärden och konkurrenskraften 
är centrala frågor för EVAs verksamhet. Inom näringslivets egna krets strävar EVA till att få igång 
en kontinuerlig diskussion om företagens förändringsbehov.
 
Tilläggsinformation: www.eva.fi


