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Forord

Denne opgave er et speciale i politisk kommunikation og ledelse fra Copenhagen Business School. 

Titlen på dette speciale er “Et Euforiserende Dilemma” og er en genealogisk analyse af statens 

narkotikapolitisk diskurs og undersøge også hvilke dilemmaer det medfører. Arbejdet med specialet 

er udført fra december 2012 til juli 2013.

I forbindelse med dette speciale er der en lang række mennesker, som har taget sig tid til at hjælpe 

med samtaler, diskussioner og baggrundsviden. Jeg vil i den forbindelse gerne takke alle sammen, 

som har brugt tid på at hjælpe.

Jeg vil gerne takke Rasmus Kohberg Christensen, daglige leder af Mændenes Hjem og 

stofindtagelsesrummet og vicepolitiinspektør på Station City Kaj Lykke Majlund, som begge bidrog 

med vigtig information og viden til dette speciale.

Dernæst er stor tak til min kæreste, Tina Hansen, som har være en utrolig god støtte, har givet god 

opmuntring og hjulpet med korrekturlæsning af specialet. Jeg vil også takke Rógvi Absalsonsen, for 

gode diskussioner omkring emnet og problematikken i specialet. Derudover vil jeg gerne takke min 

specialevejleder, Anders La Cour, for vigtige input, god stemning og humør gennem hele 

specialeprocessen.
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Abstract

Most people in the Danish society would agree that the issue of narcotics is present and that it is a 

big problem for society. As a democratic society it is the politicians job to legislate which in turn 

affects the narcotics issue one way or the other. This dissertation will however try to answer the 

following question: how have the states narcotics policies developed and what dilemmas occur due 

to this?

On 1st October 2012 the first injectionroom opend in Copenhagen. The ministry of Health and 

Prevention, Copenhagen City Council, Mændenes Hjem and volunteers tried to establish a centre 

were drugaddicts had the possibility to consume their drugs under supervision and safe and clean 

environment but where they also could get counseling, guidence and treatment. At the centre there 

are several health professionals including social workers and administration. The interesting thing 

about the establishment of the centre is that it looks like a paradox. The main point about the 

paradox is that the injectionroom is in constant movement between the legal and the illegal. The 

Folketing has adopted a policy which allowes a user to consume an illegal drug at a centre which is 

funded by public funds. Which means that the illegal has moved into the “legal” area. Procedure 

and concepts create a regime of truth which suddenly is not in accordance with narcotics law. The 

interesting question is therefore: how has to paradox come to pas? In order to answer this question I 

will examine the development of narcotics policy.

The analytical procedure will be influenced by Michel Foucault’s genealogical analytical strategy. 

By using this principle the dissertation will be able to discover the origin of the paradox and the 

historical course it has been through. The geneaology will be a base for a discourse analysis, also 

influence by Foucault and the by searching for “discursive breaks” it will be possible to observe 

tangible and relevant evidence for discursive breaks in the history of narcotics in the Danish society. 

Therefore the empirical evidence will be chose by the author in order not to use irrelevant 

information. The empirical evidence chosen will consist of parliamentary reports, announcements 

and public opinions from politicans and those who have been ascribed as experts.
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1. Introduktion
1.1 Problemets område

Uden videre, ville de fleste borgere i det danske samfund være enige om, at narkotika er til stede og, 

at det er et problem for samfundet. Som et demokratisk retssamfund, er det op til politikere at 

vedtage eller ikke vedtage fremlagte lovforslag. Dette speciale vil undersøge, hvordan 

narkotikalovgivningen er blevet til, med udgangspunkt i det, for nyligt, oprettede 

stofindtagelsesrum eller fixerum'. 

Den 1. oktober 2012 åbnede Danmarks første lovlige stoffindtagelsesrum i København. Sammen 

med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (SUM), Københavns Kommune, Mændenes Hjem og 

frivillige, vil de skabe et sted, hvor narkomaner har mulighed for at indtage stoffer under 

hygiejniske og kontrollerede forhold, men også at få rådgivning, vejledning og eventuelt 

behandling. På stedet arbejder der sygeplejersker, pædagoger, en projektleder, forskellige vikarer og 

en social vicevært. Stedet er åbent på alle ugens dage. Det viser derfor, at forskellige områder inden 

for sundhed og social velfærd er til stede. Det interessante med netop dette er, at denne formelle 

etablering af stofindtagelsesrummet ligner et paradoks. Paradokset er, at stofindtagelsesrummet er i 

konstant bevægelse imellem det lovlige og det ulovlige. Folketinget har ved lov vedtaget, at det skal 

være muligt at konsumere et ulovligt stof, på et lovligt sted, der bliver støttet med offentlige midler. 

Altså har det ulovlige bevæget sig ind over den ”lovlige” grænse. Procedurer og begreber danner et 

sandhedsregime, der pludselig ikke er i tråd med lovgivningen omkring euforiserende stoffer. Det 

interessante spørgsmål med dette paradoks er derfor: Hvordan er er paradokset opstået? Her vil jeg 

kigge nærmere på udviklingen af lovgivning med indflydelse fra det sundhedsfaglige miljø, samt 

forandringen af iagttagelsen af narkotika fra politisk side.

Der er mange måder at gribe dette paradoks an, men i dette speciale har jeg valgt at kigge efter 

oprindelsen til paradokset, i stedet for at lave en direkte analyse af paradokset selv. Ved at gøre brug 

af Foucault's genealogi, vil det være muligt at iagttage det historiske forløb omkring narkotika, 

narkotikalovgivning og narkotikamisbrug. Genealogien gør brug af flere forskellige begreber, men 

især er det begrebet 'diskursiv brud', der vil gøre sig gældende i denne opgave og det er netop her, at 

det vil være muligt at iagttage de konkrete og relevante brud i narkotikaens historik i det danske 

samfund. Udfordringen for dette speciale er derfor at begrænse det analytiske og empiriske område, 
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for således ikke at indrage irrelevante informationer eller diskurser. Derfor bliver valget af empiri 

begrænset til statslige dokumenter d.v.s love, betænkninger, bekendtgørelser og offentlige udtalelser 

fra politikere og dem der har fået tilskrevet autoritet indenfor udvalgte områder.

1.2 Problemformulering
 

Dette speciale vil prøve at svare på følgende spørgsmål:

“Hvordan har statens narkotikapolitik udviklet sig og hvilke dilemmaer har den ført til?”

Med denne formulerings struktur, vil disse spørgsmål blive besvaret:

1. Hvordan opstår der diskursive brud i den narkotikapolitiske diskurs?

2. Hvordan har den politiske holdning forandret sig - fra den første paragraf blev skrevet 

omkring euforiserende stoffer?

3. Er der opstået nogle dilemmaer p.g.a. af udviklingen af den narkotikapolitiske diskurs?

1.3. Disposition

 

Opgaven vil blive opdelt i seks dele: teori, empiri, analysestrategi, analyse, konklusion og 

perspektivering. Kapitel 2 er en præsentation af den epistemologiske retning, teoretiske begreber og 

idéer, som bliver brugt i dette speciale. Grundlæggende er det igennem Foucault’s begrebsapparat, 

analysen vil blive udført, men i teori kapitlet henviser også til andres fortolkinger af diverse af 

Foucault’s begreber. For at gøre det lettere for læseren vil kapitel 3 introducere og begrunde den 

udvalgte empiri, som vil blive brugt i analysen i kapitel 5. Kapitel 4 vil være et led imellem teori og 

analyse. Dette kapitel bliver kald ‘analysestrategi’. Den vil forklare, hvordan de udvalgte teoretiske 

begreber er opbygget og forsøgt anvendt i analysen. Kapitel 5 vil være en analyse af den 

narkotikapolitiske diskurs udvikling og hvilke dilemmaer den har ført til. Dernæst vil der blive lavet 
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et diskussions afsnit. Kapitel 6, vil opsummere de centrale argumenter i dette speciale, for at lave en 

generel konklusion, der også inkluderer, hvordan problemformuleringen er blevet besvaret. Til sidst 

vil kapitel 7 indeholde en perspektivering over, hvordan en alternativ analyse kunne blive anvendt 

til at undersøge denne problemformulering, og hvordan et alternativt blik kunne give en forklaring 

på dette speciales problematik.
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2. Den teoretiske tilgang

I dette kapitel vil der blive gjort rede for, hvad Foucault's genealogi går ud på og kapitlet vil 

ligeledes indeholde en nærmere beskrivelse af de begreber, der vil blive brugt i analysedelen af 

opgaven. Kapitlet vil gennemgå en del af Foucault's begrebsapparat, der vedrører diskurs og 

dispositiv. Først og fremmest vil der være en introduktion til, hvilken teoretisk kategori Foucault 

tilhører og om han overhovedet kan klassificeres under en retning. Dernæst vil jeg se nærmere på en 

introduktion af genealogien, der som udgangspunkt skal differentiere sig fra vidensarkæologien. 

Derefter bliver dispositivbegrebet forklaret ud fra forskellen imellem episteme og dispositiv. Efter 

afsnittet ‘fra historie til diskurs’, vil der blive redegjort for Foucault’s forståelse for det diskursive. 

Til slut vil der blive gjort rede for governmentalitetens vitale punkter og dernæst hvad bio-politik er. 

Disse to begreber vil også være essentielle i den analytiske tilgang.

 

2.1 Fra strukturalisme til poststrukturalisme

I dette afsnit vil der blive gjort rede for forholdet imellem poststrukturalismen og Foucault. Selv om 

Foucault ikke så sig selv som poststrukturalist, så er hans teoretiske udvikling tæt knyttet til den 

poststrukturalistiske tradition og har inspireret mange. For at kunne forstå poststrukturalismen 

bedre, er det vigtigt at forstå dens forgænger, strukturalismen.

Selv om strukturalismen er poststrukturalismens forgænger er der store ligheder imellem dem. 

Faktisk, skal ordet post ikke betragtes som et 'efter' for strukturalismen, men nærmere en 

videreudvikling af den. Strukturalismens generelle principper omhandler underliggende sociale 

strukturer der overprioriterer sociale handlinger, men kigger man nærmere på dens skabere, finder 

man en lang rækker teoretikere, der har haft stor indflydelse på strukturalismen og 

poststrukturalismen: Claude Lévi-Strausse's strukturelle antropologi og semiotiske analyse af 

kulturelle fænomener; Louis Althusser's strukturelle marxisme, Jacques Lacan's psykoanalyse og 

Ferdinand de Saussure's lingvistik, der ser sprog som 'en produktiv magt i udviklingen af mening. 

Fællesnævneren for disse er, at vi kan skelne underliggende strukturer bag ofte ubestemte og 

forandrende fænomener i den sociale realitet. (Esmark et al, 2005; Marshall, 1998, De Saussure, 

2000) Umiddelbart kan det konkluderes, at mange af for nævnte teoretiske genrer bliver stadig 
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brugt i dag og i poststrukturalismen. Men der er andre ting der gør poststrukturalismen til 

poststrukturalisme. 

Som sagt skal poststrukturalismen iagttages som en videreudvikling af strukturalismen, og dette 

sker primært igennem to strømninger, nemlig strukturel lingvistik, domineret af De Saussure 

lingvistiske filosofi og idéer hvor filosoffer som Hegel, Husserl og Heidegger har inspireret meget. 

Derudover viser poststrukturalismen også en stor interesse for Nietzsche og sidst, men ikke mindst 

for Marx og den kritiske teori (Esmark et al, 2005). Noget andet strukturalismen og 

poststrukturalismen også har til fælles er den triangulære sondring imellem det reelle, det 

imaginære og det symbolske. Selv om begge traditioner gør brug af denne triangulære sondring, er 

det i det symbolske, vi finder forskellen imellem traditionerne. Hvor strukturalismen ser det 

symbolske domæne som hjemsted for orden, der således kan gøres til genstand for strukturel 

analyse, opfatter poststrukturalismen det som en kilde til evig uro (Esmark, 2005). Altså er det i 

forståelsen af det symbolske, hvor strukturalismen og poststrukturalismen virkelig skiller sig fra 

hinanden. Dette bliver forklaret nærmere senere.

Semiologi

Eftersom dette speciale vil foretage en diskursanalyse, er det vigtigt at forstå hvilken betydning 

sproget har. Som nævnt ovenfor, bidrog Ferdinand de Saussure til forståelsen af sprog og hvordan 

sprog kunne producere og udvikle mening. Strukturalismen og De Saussure argumenterede, for at 

sprog ikke kun er et funktionelt reference system, men at det samtidig med, at det er et apparat hvor 

mening kanaliseres igennem, er en struktur som intervenerer imellem mennesket og dets verden 

(Belsey, 2002). I følge De Saussure er denne struktur opbygget af flere forskellige elementer, han 

kalder for ‘signs’1 (tegn). Dette ‘sign’ er opbygget af distinktionen imellem ‘signifier’ og 

‘signified’.  F.eks. kan ‘signifier’ være sammensætningen af ordet “hat” og ‘signified’ kan være 

forestillingen af et objekt der kan sættes på hovedet. Tilsammen udgør disse to en sammensætning 

af et ‘sign’ der giver mening indenfor strukturen. Den centrale pointe er, at forbindelsen imellem 

disse to, der udgør ‘sign’ er tilfældige. Der er ingen naturlig årsag til hvorfor, noget man putter på 

hovedet er sat i forbindelse med ordet “hat”. Altså kan det konkluderes, at den mening ‘signs’ 

udgør, kommer indefra sprogstrukturens relationer og differentieringer. Dette studie blev døbt 

‘semiologi’ og har som opgave at iagttage symbolsk repræsentation i bred forstand. Det er derfor 
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strukturalistens opgave at gøre brug af semiologiske strukturer i lingvistikken. Dette gøres for at 

skabe mening i samfundet, hvor tanker, begreber og idéer er forbundet til fysiske objekter. (De 

Saussure, 2000)

Postsstrukturalisme

Eftersom det er poststrukturalistiske blik dette speciales epistemologi, er det af betydning at 

differentiere poststrukturalismen fra strukturalismen. Dette sker også indenfor semiologien og sprog 

som en struktur. Selv om deres blik ligner hinanden, er der væsentlige forskelle. På den ene side 

bibeholder poststrukturalismens De Saussure’s centrale argument omkring ‘signs’ arbitrære princip 

og at objektet ikke kan eksistere inden idéen. På den anden side afviser poststrukturalismen 

strukturalismens argument, at sproget er en uforanderlig struktur, hvor mening tilskrives fra et 

centralt punkt. Det centrale argument for poststrukturalismen er, at strukturen for ‘sign’ ikke har et 

fastsat centralt punkt, hvor mening tilskrives fra. Tværtimod, har poststrukturalismen en 

decentraliseret struktur de kalder for ‘diskurs’. For diskursen, har ‘signs’ ikke tilskrevet en fastsat 

mening, men mening kan forandres i forhold til ‘signs’. Den diskursive struktur er derfor mere 

flydende og den kan forandres eller gå helt i stykker, for at konfigurere nye meninger (Dreyer-

Hansen, 2004; Esmark et al., 2005; Jørgensen & Phillips, 1999). 

Eftersom at ‘signs’ er i evig forandring og bevægelse, må poststrukturalismen afvise tilknytningen 

til positivismens ontologiske livssyn, hvor objektet bliver tilskrevet værdi i sig selv. I stedet 

argumenterer poststrukturalismen, at strukturalismen ikke har udfordret den vestlige videnskabslige 

observations metafysik, hvor der forudsættes en uudforsket sandhed. Poststrukturalismen afviser 

derfor den videnskabelige aspiration om at finde “sandheden” og ser dette som en umulighed. 

Konsekvenserne af dette er, at poststrukturalismen sætter spørgsmålstegn ved alle, inklusiv sin egen 

påståelse om at “vide”. Dette forudsætter derfor poststrukturalismens epistemologi, at alle 

“sandheder” der bliver taget for givet, skal få fjernet deres stabile kendskab og at deres tilfældighed 

skal blive afsløret af deres særlige kendetegn (Esmark et al., 2005). Det er denne tankegang der 

forudsætter Foucault’s meget kendte tekst “What is an Author?”, hvor Foucault skifter forfatterens 

rolle ud som person, til en “forfatter funktion” som så afslører “the manner in which discourse is 

articulated on the basis of social relationship” (Foucault, 1984a, s. 119). Med andre ord i 

modsætning til traditionel tekstanalyse, hvor mening skal findes i forfatterens udsagn og mening i 

teksten, har Foucault sammen med poststrukturalismen gjort forfatteren irrelevant, ved at 
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understrege at mening kan skabes alt efter hvem der læser teksten. Konsekvenserne af dette er, at 

meningen er unik alt efter hvem der læser, hvilket betyder at “sandheden” i sig selv ikke kan 

forsvares. Dette kan iagttages som en smule nihilistisk, men pointen er, at diskursiv mening kan 

skabes uden at blive dikteret af andre. Dette er essentielt for poststrukturalismen, hvilket er i tråd 

med, at subjekter bliver skabt igennem diskursens struktur der udleder en specifik betydning. Med 

andre ord kan de blive kaldt subjektiviteter. (Dreyer-Hanse, 2004). Dette vil jeg vende tilbage til 

senere. Det er poststrukturalismens blik jeg har valgt at gøre brug af, nemlig fordi det er de 

semiologiske principper og åbenhed, som giver symbolikken og diskursen mening. Det er med dette 

i tanke, når der bliver differentieret imellem strukturalismen og poststrukturalismen og netop derfor 

er det af betydning for det analysestrategiske blik, hvilken tradition blikket bliver rettet igennem. 

Opsummering

I denne del af det teoretiske kapitel i specialet, har jeg kigget på forskellen imellem strukturalismen 

og poststrukturalismen, for nærmere at kunne specificere, hvilken teoretisk kategori Foucault vil 

falde under og hvilken epistemologi dette speciale vil iagttage igennem. Selv om Foucault, som 

nævnt tideligere, ikke så sig selv som poststrukturalist, blev han stadig i stor udstrækning betragtet 

som en af de første og fremtrædende poststrukturalister til dags dato. Derfor er det denne kategori 

han falder under i dette speciale. Dernæst kigger jeg nærmere på Foucault's egne teoretiske 

begreber. For at kunne holde strukturen, starter vi med hans egen struktur for analyse; 

vidensarkæologien og genealogien, og hvad der differentierer disse to.

2.2 Fra videnskabsarkæologi til genealogi

Lige så meget som Foucault's genealogi er en analysestrategi, er den også en teori. Forskellen er, at 

analysestrategien netop en strategi for hvordan genealogien vil blive brugt i dette forløb. For at 

kunne forstå genealogien, er det nødvendigt at forstå principperne og begreberne i genealogien. 

Først og fremmest er det vigtigt at differentiere genealogien fra hvad den ikke er. Oprindelsen til 

genealogien ligger i vidensarkæologien. Foucault beskriver vidensarkæologiens formål således: ”an 

attempt to reveal 'a positive unconscious of knowledge: a level that eludes the consciousness of the 

scientist and yet is a part of the scientific discourse”. Med andre ord var Foucault's hensigt med 

vidensarkæologien at analysere de epistemologiske forhåndsbetingelser for systematisk tankegang 

og klassificering fra et radikalt historisk blik (Harrington, 2005, s. 207). Igennem sit arbejde med 
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vidensarkæologien, har Foucault gjort brug af flere forskellige begreber. Dog er det begreb som 

Foucault har gjort mest brug af 'epistime'. Foucault's egen definition på epistime er: ”the total set of 

relations that unite, at any given period, the discursive practices that give rise to epistemological 

figures, science, and possibly formalised systems... the totality of relations that can be discovered, 

for a given period, between the sciences when one analyses them at the level of discursive 

regularities” (Harrington, 2005, s. 207). Epistimeens funktion er, med andre ord at tildele 

betegnelse for de regler af formationer i diskurser fra en og enhver historisk epoke. Rent konkret, 

bliver dette gjort ved brug af differentieringen regularitet/spredning d.v.s. at vidensarkæologien 

”deler verden i de spredte udsagn og regulariteten i spredningen” (Andersen, 1999, s. 52). Det er 

derfor vigtigt at differentiere imellem vidensarkæologien og genealogien. Hvor vidensarkæologien 

definerer regler og betegnelser i diskursens formationer igennem tiden, har genealogien et andet 

formål eller sagt på denne måde: genealogien er en videreudvikling af vidensarkæologien. 

Genealogiens udvikling er det næste jeg kommer til. 

Specificeret genealogi

Foucault fik meget af sin inspiration omkring genealogi fra bl.a. den tyske filosof Fredrich 

Nietzsche. Nietzsche definerer genealogien kort således: ”Genealogi er en historieskrivning, der 

ønsker at tjene livet, ved at tage udgangspunkt i sin nutid og forsøge at ryste fastlåste praksisformer 

og sandheder” (Villadsen, 2004, s. 19) . Dette indebærer at genealogien, i forhold til 

vidensarkæologien, problematiserer nutidshistorie, ved aktivt at påpege et brud i historien, hvor der 

synes at ske et sammenspil imellem viden og magt. Når genealogen påpeger et brud i historien, 

foretager han et analysestrategisk greb, hvor der bliver etableret en diskontinuitet i hans fortælling. 

Af samme årsag tildeles genealogen differentieringen kontinuitet/diskontiuitet. Med andre ord 

skaber genealogen en begivenhed, når der aktivt bliver påpeget et brud i historien, således at man i 

virkeligheden skal betragte greb ind i historien som et produkt af genealogens arbejde, nemlig fordi 

det ikke ligger og venter i en given form, men skal skabes (Villadsen, 2004, s. 19).

For Foucault er 'begivenhedsskabelsen' en særdeles vigtigt del af genealogien, og den kan deles op i 

4 punkter. For det første skal en begivenhedsskabelse iagttages som et produkt af en lang række 

historiske processer. For den andet siger Foucault, at multipliceringen af årsagsbegivenheder aldrig 

skal anskues som helt afsluttet. For det tredje ønsker Foucault at betone det samfundskritiske 

synspunkt i genealogiens analysestrategi. Og sidst, men ikke mindst skal det tilføjes, at det 
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genealogiske arbejde træder ind i allerede eksisterende og alment accepterede historiske 

fortællinger (Villadsen, 2004, s. 21) Dette kommer jeg til senere.

Et af grundelementer i genealogien er at lokalisere og afdække specifikke relationer, hvor moderne 

subjektivitet udgør en specifik kortlægning under disse praksisser, der nævnes ovenfor. Dette 

lægger op til en form for historieskrivning. Forskellen imellem genealogien og den konventionelle 

historieforskning er, at genealogien holder altid holder blikket fast i nutiden og det der undersøges. 

Det vil sige, at i stedet for at starte med fortiden, starter genealogien med nutiden og optager ikke et 

objektivt standpunkt for at analysere hvad der ligger længst væk fra vores historie, men hellere 

undersøge hvordan det der ligger tættest på os, er kommet til. Med andre ord er genealogiens 

opgave at udføre en historisk ontologi af mennesket. (Harrington, 2005, s. 209). Det endegyldige 

mål med genealogien er at problematisere det naturlige i de dominerende tankegange og 

fremgangsmåder i vores liv. At spørge til hvordan vores fornuft og viden er forbundet til 

institutionel magt og hvilke begrænsninger og bekostninger denne institutionelle magt påtvinger.

Opsummering

Eftersom at opgaven tager udgangspunkt i tilblivelsen af et stofindtagelsesrum, er det muligt at 

nedprioritere eller helt udelade begivenheder, der har fået en central betydning i andre historiske 

analyser. Det er genealogens eget valg, hvor man vil præcisere sit blik og hvad der skal medbringes 

i analysen. Dog er det vigtigt for genealogien, at så meget information omkring den udvalgte 

problematik bliver vurderet, for at kunne determinere de brud der er sket. Hvert eneste brud har en 

betydning for udviklingen af de beslutninger der er blevet taget, og det kan iagttages i diskursen. 

Det næste afsnit vil kigge nærmere på forholdet imellem episteméet og dispositivet, og hvilken 

betydning dette vil have for udviklingen af diskursen.

2.4 Fra historie til diskurs

Et af de udvalgte teoretiske begreber fra Foucault's store begrebsapparat er 'diskurs'. Ordet diskurs 

kan have flere forskellige betydninger, og i følge ‘Foucault’ af Sverre Raffsnøe, er der mange der 

har fejlfortolket Foucault’s beskrivelse af ordet. Af samme årsag giver Raffsnøe en grundig 

beskrivelse af ordets betydning, og det der anses for en diskursiv formation er ifølge Foucault: 
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”...en samling ytringer som man efterfølgende kan se en regularitet i hvis man sætter dem i relation til hinanden. En 

sådan regularitet i måden at udtale sig på, i de anvendte begreber, i undersøgelsesfelter eller omtalte genstande peger 
nemlig på at der har gjort sig en systematik gældende da udsagnene blev dannet”. (Raffsnøe et al, 2009, s. 184 - 188) 

For det andet

 “betegner ligeledes de formations- eller dannelsesregler som en giv en mængde ytringer følger, og som bevirker at de 
tilhører den samme diskurs”. (Raffsnøe et al, 2009, s. 184 - 188)

For det tredje og på et mere overordnet niveau: 

“... betegner diskursen også det felt som alle ytringer hører til, alene i kraft af at de er ytringer. Og på det overordnede 
niveau har diskursen for Foucault at se karakter af en bestandigt gentaget begivenhed” (Raffsnøe et al, 2009, s. 184 - 

188) 

Det er derfor af betydning, at diskursen bliver iagttaget som i bestandig forandring.

Igen vælger jeg at flytte blikket hen på, hvordan mennesket har sat sig selv i centrum for 

iagttagelse, eller m.a.o. hvordan mennesket, som regel i den vestlige liberale verden, har gjort sig 

selv til subjekt/genstand for viden... ”indenfor medicin, psykologi, kriminologi etc. og om at 

undersøge hvordan denne viden er snævert forbundet med sociale og magtmæssige forhold – 

politiske, institutionelle og teknologiske faktorer” (Mik-Meyer & Villadsen, 2007, s. 22). Det er 

denne forbindelse imellem individet og stat, der er interessant i denne opgave, nemlig fordi 

udgangspunktet er et kommunalt/statsligt apparat (fixerum), som bidrager til selvkontrol hos 

misbrugerne. Dette sker, ifølge Foucault, igennem diskursens dispositiv, hvilket vil blive forklaret 

nærmere i næste afsnit. Foucault definerer begrebet i modsætning til en række andre forståelser for, 

hvordan tale og udsagn bruges. I bund og grund defineres begrebet som en selvstændig struktureret 

praksis, med en produktiv karakter. Det vil sige at i Foucault's diskursanalyse ”træder således både 

objekter og subjekter frem  i kraft af, og gennem, den diskursive praksis”. (Mik-Mejer & Villadsen, 

2007, s. 24). Altså handler det om at undersøge, hvordan talen er sat i regelstyret system.  Dette er i 

modsætning til hvordan diskurs ofte bliver analyseret som f.eks. hvad der menes med det specifikke 

udsagn eller hvad tanken er bag det. 
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Hvad er så anderledes ved Foucault’s måde at anskue diskurs og udsagn? Der bliver gjort op med 

om diskurs og udsagn afspejler eller beskriver verden sandfærdigt m.a.o. objektiv repræsentation; 

eller hvilken intention der kommer til udtryk altså subjektiv repræsentation. Problemet med disse er, 

at de fejler ved at se diskursen som en repræsentativ praksis og derfor gør udsagnene til 

repræsentanter der skal forklare dem. Kritikken falder derfor på den positivistiske iagttagelse af 

udsagn d.v.s. om udsagnet afspejler fænomenet mere sandfærdigt, imens diskursanalytikeren hellere 

påviser hvordan udsagnet kan træde frem igennem videnskabelige eller kvasi-videnskabelige 

diskurser, der er historisk betinget. Altså  ser man diskursen som kontingent. Opgaven for 

diskursanalysen er derfor at finde frem til de underlagte forudbestemte strukturer, som skaber et 

regelsæt for, hvordan udsagnet kunne blive sat i tale netop på det tidspunkt, og dette bliver gjort ved 

brug af udelukkelse. (Mik-Meyer & Villadsen, 2007, s. 24). Efter denne korte forklaring om 

begrebet ‘diskurs’, er det på tide at introducere begrebet ‘dispositiv’.

2.3 Fra episteme til dispositiv

For Foucault var begrebet episteme ikke tilstrækkeligt når, det omhandlede at analysere statslige og 

sociale apparater og systemer. Eftersom at konceptet i epistemebegrebet er cirkulært, blev det 

forandret, for at kunne lave mere specifikke analyser. (Se definition i afsnit 2.2) I stedet for at 

fokusere på de mere generelle undersøgelser af spredning af begreber og regulære regulariteter, 

startede Foucault med at undersøge mere specifikke redegørelser for hvordan mennesket bliver 

subjekter af forskellige former for viden og praksiser. For at kunne flytte sig til denne form for 

undersøgelse, udskiftede Foucault epistemebegrebet ud med 'apparatus' eller 'dispositiv'(dispositif) 

(Harrington, 2005, s. 209). Dispositivbegrebet omhandler genkendelse af diskurser og praksiser 

som heterogene og varierede, samtidig med at der ikke eksisterer en overdominerende helhed, som 

al diskurs hører under eller arbejder under. Altså, undersøger Foucault, hvordan diskurser og 

praksiser artikulerer hinanden under forskellige ”regimes of knowledge” (Harrington, 2005, s. 209). 

Eftersom ordet dispositiv er blevet brugt i flere andre sammenhænge, f.eks. er det et begreb både 

Nietzsche og Althusser bruger, og selv om Foucault aldrig rigtig har givet en bestemt definition på 

begrebet, følger der nogle retningslinjer for at give begrebet mening. Ved dispositiv begrebet forstår 

Foucault “et udkast til en ordning af et ‘stof’ der fordeler en række elementer i forhold til hinanden 
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og dermed sætter dem i forbindelse med hinanden. Dispositivet er dermed en relationel størrelse, 

der udmærker sig netop dette specifikke dispositiv i kraft af et forhold imellem dets enkelte dele. 

Dispositivet er en anordning, et arrangement eller en opstilling. D.v.s. Foucault ser dispositivet som 

generelle anordninger eller styringsystemer, der er til for at lede mennesker (Jensen, 2005; Raffsnøe 

et al, 2009, s. 217). Dispositivet skal derfor forstås som noget der udformes udenfor diskursen eller 

hæves over en enkelt diskurs og kan blive formet af forskellige diskurser. Der er derfor mange 

eksempler på dispositiv f.eks. lov. Lov er et dispositiv fordi det formår at indeholde forskellige 

diskurser på en gang og samtidig ej heller begrænser hvilke diskurser der kan opstå indenfor lovens 

rationale, den er samtidig også binær. Altså, skal dispositiv iagttages som rigtig og forkert, nemlig 

fordi det er igennem et rationale diskursen bliver udført i.

Dispositiv typer

Som sagt, har Foucault i sit arbejde med dispositiv, ikke helt klart defineret det, men har primært 

beskæftiget sig med tre dispositivtyper. Det skal også bemærkes, at årsagen til, at Foucault ikke 

lavede en dispositivteori, men nærmere dispositivhistorie er, at ‘dispositiv kun lader sig undersøge i 

konkret historisk undersøgelse som fremstiller et dispositivs opkomst, dets udbredelse i det sociale 

rum og dets samspil med andre dispositiver (Raffsnøe et al, 2009, s. 219). De tre “modaliteter af 

dispositiver”, som Foucault beskæftigede sig med, er også relevante for dette speciale. De tre er 

“lov, “disciplin” og “sikkerhedsskabende foranstaltninger (dispositif de sécurité). Starter man med 

loven, er det muligt at iagttage dens funktion som værende binær, nemlig opdelingen af hvad der er 

lovligt og hvad der er ulovligt. Altså iagttages loven som en form for opdelingsdispositiv, d.v.s. at 

betydningen ligger i delingen af det ønskede og uønskede. Overskridelse bliver truet med 

sanktioner og når loven benyttes bliver der trukket en skarp linje imellem det ønskede og uønskede 

for at tilkendegive det. 

Den anden dispositivtype Foucault omtaler er disciplinen. Lige som loven er disciplinen et 

dispositiv, der bearbejder sin omverden, dog ikke i form af trusler, men med et ønske om at 

eliminere og forebygge det uønskede i at genopstå. Disciplinen går derfor ind i subjektets daglige 

tilværelse og har som hensigt at forme og/eller forandre den, for at den således fungerer på den 

ønskede måde i fremtiden. Altså vil nøgleordet for disciplindispositiv være forebyggende. Det 

tredje dispositiv Foucault omtaler er det sikkerhedsskabende. Dette dispositiv har, i modsætning til 

disciplinen, til formål at etablere et beredskab i stedet for at forebygge. Et beredskab der er i stand 
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til at behandle det uventede og uønskede, sådan at der undgås ødelæggende konsekvenser, hvor man 

i nogle tilfælde også har mulighed for at udnytte den fordel man har. Altså har det ikke til formål at 

skelne imellem det ønskede og uønskede, men at forbedre teknologierne. Det som ofte er gældende 

med disse dispositiver er, at de ikke er udelukkende eller fuldstændig erstatter hinanden. 

Tværtimod, kan de godt være sameksisterende uden at være på bekostning af hinanden. De kan 

endda forudsætte en anden dispositivs eksistens. Indretningen af sociale rum, hvis mening er at 

håndtere problemer og udføre løsninger, udgør en mulighed for at andre dispositiver opstår i samme 

rum, alt efter hvor komplekse omstændighederne er eller bliver (Jensen, 2005; Foucault i Rabinow, 

1984; Raffnsøe, et al, 2009). 

I bund og grund kan de relevante dispositiver sættes op således, at de omhandler den individuelle 

borger d.v.s. kroppen og massen, deri ofte statistik. Den overordnede magt kan kaldes for 

suverænmagt eller bio-magt. Denne form for magt skal, i forskel til forhistorisk definition, ikke ses 

som den der har magt til at dræbe og lade leve. Den skal hellere forstås i nutidens kontekst som at 

få til at leve og lade dø. Hertil sætter disciplinen dispositivet blikket på den individuelle borger, 

hvor den totaliserende magt ses som regulerende d.v.s statistik og beregninger af dødelighed etc. 

Dette kan også iagttages igennem retsdispositivet, hvor det bliver delt op i henholdsvis 

disciplindispositiv for individet og reguleringsdispositiv for biomassen (Jensen, 2005).

Det er nemlig muligt at iagttage en væsentlig fællesnævner for disse tre modaliteter og det er 

teknologi. Social teknologi eller styringsteknologi, kan også ses som en betydningsfuld del af bio-

politikken, som Foucault også beskæftigede sig med. Den vil også have betydning for dette 

speciale. Nærmere beskrivelse af bio-politik vil blive lavet i afsnit 2.5. Som beskrevet ovenfor, 

kommer dispositivbegrebet til at have stor betydning for dette speciale, og hvorledes diskursen 

udvikler sig og hvilket dispositiv diskursen gør brug af. Det næste afsnit vil derfor beskrive 

begrebet diskurs nærmere.
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2.5 Magt

Da specialet vil blive lavet en diskursanalyse om statens narkotikapolitik, vil jeg iagttaget både 

udvalgte politikeres og eksperters udtalelser, nemlig fordi de administrerer diverse områder 

indenfor narkotikaområdet. Det er denne administration eller ledelse der bl.a. kan give liv til 

governmentalitet begrebet, m.a.o. et begreb der kan kaste lys på, hvordan en styringsmentalitet er 

udviklet og hvordan magt bliver brugt. Det er derfor af stor betydning, at magtbegrebet får en 

tydelig definition. Ud fra forfatterens egen optik, med inspiration og ledelse fra Foucault, bliver 

magt ikke defineret som en institution, en struktur eller kraft nogen er udrustet med. Magt er heller 

en kompleks strategisk situation i et samfund, der har fået tildelt navnet 'magt'. Magt vil derfor 

iagttages som en særlig form for logik, hvis indflydelse på en given analyse kan blive kortlagt. Det 

er derfor at stor betydning, at magt ikke bliver betragtet som af en typisk størrelse, men i relation til 

den givne situation og analyse af magtrelationer. Foucualt forklarer: 

”... Hvis de (viden og magt) var identiske, ville det ikke være nødvendigt at studere dem … Det faktum, at jeg stiller 

spørgsmålet om forholdet imellem dem viser at jeg ikke identificerer dem”. (Raffnsøe et al, 2009, s. 51)

I ovenstående citat forklarer Foucault, hvordan magt og viden er “irreducible” dimensioner, altså at 

påstanden, at “magt er viden” og vice versa er usand, nemlig fordi det ville være spild at identificere 

dem eftersom de er det samme. Magt og viden skal hellere ses som to elementer der 

komplimenterer hinanden i udviklingen igennem diskursen. Med viden indenfor en specifik diskurs, 

kan der opstå former for magtudøvelse. Det er indenfor ‘regimes of truth’ (sandheds regimer), at 

diskursen bliver konstrueret. Samtidig bliver viden også konstrueret igennem magt, hvor subjekter 

der sidder i magtpositioner indenfor diskursen, har mulighed for indflydelse på forståelsen for den 

accepterede viden. 

Det kan konkluderes, at magt er et begreb Foucault fokuserer på igennem sit arbejde. Igennem 

tiderne er begrebet blevet brugt og genbrugt utallige gange og alt efter hvilket felt man opererer i, 

kan magt defineres efter dens brugbarhed til det specifikke område der fokus er på. I følge Kaspar 

Villadsen, omformulerede Foucault magtbegrebet der samtidig også provokerede samtidigt samtlige 

teorier indenfor det samfundsvidenskabelige. Ifølge Villadsen definerede Foucault magt således: 
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”Magt udgår ikke fra et center; magt udøves i decentraliserede relationer; magt er produktivt snarere end repressiv, magt 
udøves på frie individer med henblik på at forme eller ”sikre” deres handlingsudfoldelse; og, ikke mindst, 

sandhedsproduktion og magtudøvelse er gensidig betinget”. (Villadsen, 2007, s. 24) 

Altså kan magt ikke iagttages som noget der bliver målt på en skala, men det er indbygget i næsten 

alle former for styring og ledelse. Foucault er i bund og grund ikke interesseret i magten i sig selv, 

men magtrelationer. Magt er snarere det mobile og åbne resultat af løstkoblede og skiftende 

konglomerater af styringsteknikker, praksisser og rationaliteter  At stille 'hvordan' spørgsmål til 

styring er at analysere styring gennem dens praksisregimer. Det vil sige. at 'hvordan-spørgsmål' 

leder os mod de teknikker og praksisser, de rationaler og vidensformer, og de identiteter og 

handlingspositioner, som styring opererer igennem. Derfor opstår der styringspraksisser, der skal 

anskues som sammensatte af heterogene elementer, der har forskellige historiske løbebaner, som er 

polymorfe i deres interne og eksterne relationer og retter sig mod en mangfoldighed af 

vidtrækkende problemer og emner (Dean, 2008; Jensen, 2005; Villadsen, 2007) Foucault ønskede 

altså, at forståelsen af begrebet ‘magt’ ikke skulle forholde sig til en specifik definition, som citatet 

også indikerer. Magt kan iagttages igennem flere forskellige problematikker og emner, hvilket 

betyder, at analysen af magt er foreløbig, eftersom det skal være muligt at studere dens virke på 

forskellige begivenheder. Dette giver magt den specielle egenskab, at den skal vurderes og 

revurderes løbende alt efter hvilken sammenhæng den iagttages igennem (Raffsnøe, 2009)

Opsummering

Det er gjort klart i dette afsnit, at for Foucault, hænger diskurs og magt tæt sammen og dette princip 

vil også gøre sig gældende i dette speciales analyse. Det næste logiske skridt i teorikapitlet, er 

derfor introduktionen af begrebet ‘governmentality’, som på det seneste kan ses i mange analyser 

med inspiration fra Foucault.

!
2.6 Governmentalitet

Governmentalitetbegrebet giver analysen et materialistisk perspektiv, idet den placerer 

praksisregimer i analysens centrum og søger at afdække disse praksissers logik eller rationalitet. 

Det har derfor at gøre med styringssystemer, der udspringer eller går igennem staten, der således 
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kan vokse. (Dean, 2008, s. 71; Jensen, 2005). Begrebet er sammensat af to forskellige ord: 'govern' 

og 'mentality'. Tilsammen udgør de et begreb hvis hensigt er, at udsondre særlige mentaliteter, 

kundskaber og styringsformer, der har været forbundet med styring og administration. 

Governmentalitetbegrebet beskæftiger sig med måden vi styrer på, og endnu vigtigere for analysen, 

er det centrale ord: hvordan. Den stiller spørgsmål til, hvordan vi bliver styret, selvstyret og 

hvordan vi styrer andre (heri ligger også styring af staten).  Altså, er den måde governmetalitet 

iagttager ordet styring, en mere gammeldags måde, i forhold til hvad den liberale retsstat, der er 

tilknyttet nationalstaten, og hvad vi forstår med regering. Interessen ligger indenfor styring af 

menneskelig adfærd, hvor den udføres i mange sammenhænge af forskellige autoriteter og 

medvirkende, hvor der bliver henvist til specifikke former for sandhed og ved anvendelse af særlige 

resurser, midler, teknikker og teknologier. At lede (to govern, heraf governmentality) er derfor ikke 

direkte tvang, men nærmere anvendelse af teknologier og rum d.v.s. udnyttelse af struktur, der kan 

påvirke handling, men også påvirke tendenserne inden for dette. Med andre ord kan man kalde det 

‘conduct of conduct’ altså at ledelse af ledelse (Jensen, 2005; Dean, 2008). 

Fire dimensioner

Teoretikeren Deluze har, med inspiration fra Foucault udarbejdet fire forskellige dimensioner 

indenfor governmentalitet, hvor det er muligt at analysere praksisregimer. De er: 1) Synlighed. Det 

er, hvor vi iagttager et synlighedsfelt der karakteriserer et praksisregime. Generelt kan vi 

identificere forskellige praksisregimer med bestemte former for synlighed. F.eks. er klinisk medicin 

en praksis, der gør brug af kroppen som sit synlighedsfelt, mens regimer for offentlig sundhed 

placerer den individuelle krop indenfor et synlighedsfelt bestående af sociale og politiske rum. 

(techne) (Dean, 2008, s. 72). 2) Den anden dimension er styringens tekniske aspekt. Her sætter 

governmentalitet begrebet spørgsmålet: ved hjælp af hvilke midler, mekanismer, procedurer, 

instrumenter, taktikker, teknikker, teknologier og vokabularier bliver autoriet og styring 

gennemført? Dette kan også defineres som styrings-teknologier. Hvis styring skal opnå mål eller 

søge at indfrie værdier, må den anvende tekniske midler. Disse tekniske midler udgør en betingelse 

for at styre og sætter samtidig grænser for hvad der er muligt at gøre. Eksempelvis kan vi iagttage 

hvordan nationer prøver at regulere deres økonomi ved at gøre brug af bestemte økonomiske 

modeller og instrumenter. Dette er ikke kun et økonomisk rationale eller en kapitalistisk værdi, der 

kan koges ned til magtudøvelse. Det betyder at styringens techne*,ligesom alle andre aspekter ved 

styring, nødvendigvis er noget relativt autonomt og ikke-reducérbart. (Dean, 2008, s.72). 3) Den 
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tredje dimension omhandler de former for viden, der forårsages af og selv informerer 

styringsaktiviteter. Hvilke former for tænkning, viden, ekspertise, strategier, kalkulationsmidler 

eller rationalitet bringes i anvendelse i styringspraksisser? Hvordan søger tanken at transformere 

disse praksisser? Hvordan afføder disse styringspraksisser specifikke former for sandhed? Hvordan 

søger tanken at gøre visse emner, domæner og problemer styrbare? Eksempelvis skal velfærdstaten 

ikke så meget forstås som en række insitutioner etc., men en måde at organisere dem i relation til et 

specifikt styringsideal. Ligeledes er den neo-liberale kritik af velfærdstaten ikke en kritik af 

specifikke insitutioner, men snarere en problematisering af nogle bestemte styringsidealer og 

forestillinger om medborgerskab samt de styringsformularer de genererer. (Dean, 2008, s. 74). 4) 

Den sidste og fjerde dimension vedrører de former for individuel og kollektiv identitet, som styring 

operer igennem, og som specifikke styringspraksisser og styringsprogrammersøger at skabe (Dean, 

2008, s. 74).

Opsummering

Ved brug af begrebet governmentality, opnår analysen sit potentiale ved at analysere praksisregimer, 

ved at afdække de former for tænkning, som er blevet en del af dem. Den har derfor mulighed for at 

påpege ”ubekvemme fakta”, såsom uoverenstemmelsen mellem bestemte programmers formulerede 

mål og eksplicitte rationaliteter og disse praksissers logik eller strategi. Governmentalitetsbegrebet 

kan hjælpe en diskursanalyse med at karakterisere særlige typer af magtformationer. Denne form 

for iagttagelse er inspireret af den sene Foucault (Dean, 2008, s. 85) 

!
2.7 Bio-politik

“Hvordan bliver stat og civilsamfund til? Igennem mere trivielle styrings-teknologier og et net af konkrete 
praksisser“ (Dean & Villadsen, 2012)

Dette afsnit starter med citatet fra Dean og Villadsen om staten og civilsamfundets tilblivelse. Ved 

at overlade diverse opgaver til civilsamfundet, til borgeren, kan der samtidig iagttages en forandring 

fra insitutionaliseret disciplin til kontrol og selv-kontrol. Når f.eks. modtager er stofmisbrugere, 

starter stofmisbrugeren en form for selv-kontrol, og deri fremstår begrebet bio-politik. Altså når 

kroppen bliver udgangspunkt for politisk kontrol. I følge Foucault, må man forstå begrebet 'bio-
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politik' som et tema der blev udviklet i det 17-tallet, nemlig ledelsen af statens kræfter (Raffsnøe et 

al, 2009, s. 312). Men udviklingen af bio-politik i 17-tallet gav også liv til en mere detaljeret 

ledelsestrategi. En ledelsestrategi der ikke kun beskæftigede sig med det politiske og det 

økonomiske, men gik helt ned i disciplinære teknikker, hvor den menneskelige biologiske krop blev 

sat i fokus for disciplin. I udviklingen af denne opfattelse i 17-tallet, var man i gang med at 

rekoncipere medicinen, der havde som udgangspunkt at behandlingen var imellem individet og 

terapeuten. Man skabte derfra en social medicin der havde befolkningen som genstand og hvor en 

af deres opgaver var at sørge for offentlig hygiejne (Raffsnøe et al, 2009, s. 311) 

Der er to vigtige elementer i governmentalitetsbegrebet. Begge omhandler menneskets krop, men 

det er første gang i menneskets historie, at man i 17-tallet begyndte at iagttage mennesket udfra 

videnskabelige kategorier i stedet for juridiske kategorier. I bund og grund iagttages mennesket som 

biologisk art. Det andet element omhandler menneskets krop, som et objekt der kan manipuleres og 

kontrolleres. Igennem disse elementer opstår magt/viden relationen. Der opstår en relation imellem 

disse, som Foucault kalder for teknologier eller disciplinær teknologier. Meningen  med den 

disciplinære teknologi er at konstruere en føjelig krop, der bliver subjektiviseret, brugt, 

transformeret og forbedret. Og for at dette skal kunne lykkes, er det nødvendigt med et klart 

afgrænset rum, hvor mennesket kan blive overvåget. Eksempler på disse rum kan være skole, 

fængsel, hospital, fabrikker o.s.v. (Jensen, 2005; Raffsnøe et al, 2009; Rabinbow, 1984). Med andre 

ord vil begrebet bio-politik blive brugt til at fremanalysere den diskursive forbindelse imellem den 

politiske narkotikadiskurs og de fysiske rum der er med til at give liv til diskursen. Begrebet 

forklarer hvordan staten er blevet interesseret i borgerens ve og vel, og hvordan denne form for 

politisk interesse, skaber en form for selvdisciplin hos borgeren, hvis mål derfor bliver at opfylde de 

kriterier staten sætter for indvidets sundhed. Altså kan det ses, hvordan staten har overtaget 

pastoralrollen, hvori borgeren søger bekræftelse fra. 

Selv ledelse

Foucault fortsætter med at argumentere, at ledelse og selvledelse bliver knyttet endnu mere 

sammen. I den moderne velfærdsstat, er denne form for rationalitet markant til stede og i 

velfærdsstaten knyttes de to endnu stærkere sammen, således at ledelse i højere grad bliver ledelse 

af selvledelse og vores selvledelse tager i stigende grad også højde for andres ledelse af os, og dem 

selv. Konsekvenserne af dette, siger Foucault, er at vi i højere grad forlader forestillingen om styre 
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og autonomi, der prægede den tidlig historiske periode af hans genealogi. (Raffsnøe et al, 2009, s. 

317). Dette lægger op til en mere nuanceret perspektivering af begrebet, subjekt, som Foucault gør 

brug af i sin analyse af det (post)moderne samfund. Foucault siger: 

“My objective, instead, has been to create a history of the different modes by which, in our culture, human beings are 

made subjects” (Foucault i Rabinow, 1984, s. 7) 

Han reflekterer over, at det ikke var hans hensigt at arbejde og analysere fænomenet ‘magt’, men i 

stedet iagttage hvordan mennesket er blevet til sit eget subjekt. Foucault mener, at den vestlige 

kultur i den grad har problematiseret og subjektiviseret individet. Det er, i følge Foucault, 

særpræget for vestlig kultur at give subjektet stor betydning i vores sociale, økonomiske, filosofiske 

o.a. traditioner. I følgende citat forklarer Foucault meget klart, at hans mål er:

“... to discover the point at which these practices became coherent reflective techniques with definite goals, the point at 
which a particular discourse emerged from these techniques and came to be seen as true, the point at which they are 

linked with the obligation of searching for the truth and telling the truth” (Foucault i Rabinow, 1984, s. 7) 

Igennem denne form for historisk iagttagelse, introducerer Foucault tre typer af objektivisering af 

subjektet. Den første kalder han for “dividing practices”. I bund og grund betyder den praktiserende 

skelnen, altså at man i praksis skelner imellem noget. Essentielt er dette en manipulerende praksis, 

der kombinerer videnskabelig (eller pseudo-videnskabelig) formidling og social eksklusion. Det der  

også definerer denne praksis er, at en dominerende gruppe klassificerer, identificerer og former 

andre grupper igennem diverse kombinationer af magt og videnapplikationer. Det er, i essensen, 

hvad den første form for objektivisering af subjektet, ‘dividing practices’, er for noget. Den anden 

form der gør mennesket til et objektifiseret subjekt, kalder Foucault for ‘scientific 

classification’ (videnskabelig klassifikation). Her iagttager Foucault liv, arbejde og sprog. Foucault 

viser hvordan diskursen om liv, arbejde og sprog blev konfigureret til at blive discipliner igennem 

en række diskontinuiteter fra discipliner der gik foran dem. Hans pointe er, at vi i dag iagttager 

disse discipliner som universelle for det sociale liv og derfor udvikler sig logisk og videreudvikler 

sig igennem historien. I stedet ser Foucault dette som en kontingent diskontinuitet. Igennem denne 

form for videnskabelig klassifikation, bliver domineringen ikke sat på spidsen, men nærmere mere 

indirekte. Den tredje form for objektifisering af subjektet bliver kaldt for ‘subjektifikation’. Med 
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subjektifikation menes, der hvordan mennesket gør sig selv til subjektet. I modsætning til dividing 

practices og videnskabelig klassifikation, hvor der bliver sat restriktioner for individet, handler 

subjektifiseringen om hvordan individet udfører ‘selv-formning’ igennem indgreb på deres egen 

krop, sjæl, tanker og handlinger. Denne operation er karakteriseret af en proces, hvor individet har 

et kendskab til sig selv, men den er formidlet igennem en ekstern autoritet; altså en form for 

pastoral magt. Kort sagt er pastoral magt ikke en magt der skal gøre ondt på mennesket, men en der 

skal ledsage og gøre mennesket bedre. Før faldt dette indenfor kirkens eller andre religiøse 

institutioners område. I dag er dette flyttet over på det sociale område, hvor verdslige mål erstatter 

religiøse. De andre instanser har nu overtaget den pastorale rolle f.eks. offentlige insitutioner der 

offentliggør en sundhedspolitik, hvis formål er at få sundere borgere. Desuden udvikles der nye 

teknologier, hvor både folket (statistisk set) og individet bliver indraget (Jensen, 2005). Derfor kan 

den pastorale magt iagttages over hele det sociale område. Iagttaget igennem et ledelsesblik, 

handler det om hvordan mennesket gøres til et bestemt subjekt f.eks. i dette speciales tilfælde, en 

stofmisbruger. (Jensen, 2005; Rabinow, 1984, s. 11).  

Panopticisme

Det er klart, at magt- og videnrelationer opstår i de situationer hvor der subjektiviseres, men endnu 

en årsag for dens opståen er, hvad Foucault kaldte ‘panopticonism’ Dette begreb stammer fra 

Jeremy Benthams arkitektoniske konstruktion, hvis eneste formål var at styre. Et fængsel, hvor 

hvert værelse havde to vinduer, et der tilføjer lys og et, hvor kontrolløren kan iagttage fangen, fra sit 

runde tårn i midten af den runde konstruktion. Pointen med tilføjelsen af dette begreb var, at den 

udforskede det ønske og den tanke fra det 18. århundrede, om at kontrollere mennesket ned i 

mindste detalje. Det det også medfører, er selvkontrol fra fangerne, eftersom de ikke er i stand til at 

iagttage kontrolløren. En anden uforudset konsekvens af panoptikonismen er, at kontrolløren også 

udøver selvkontrol, eftersom de er lokaliseret i panoptikonfængslet og derfor også kontrollerer sig 

selv (Foucault i Rabinow, 1984). Det er denne selvkontrol, eller subjektifisering, der er interessant 

når der analyseres udfra et bio-politisk blik. Derfor vil analysen indeholde de begreber, der er blevet 

henvist til i dette afsnit. Begreberne dividing pracitces, scientific classification, subjektifisering og 

panoptikonsime er i tråd med en governmentalitets analyse, der vil kaste lys over 

stofindtagelsesrummets funktion og hvordan den politiske retsdiskurs har udviklet sig til det den er i 

dag.
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Dette kapitel har redegjort for, hvilke teoretiske begreber og idéer vil blive brugt i specialet. Næste 

kapitel, vil derimod, give en forklaring på det empiriske grundlag, der bliver brugt i analysen, samt 

en begrundelse for, hvorfor lige den empiri bliver brugt.
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3. Empiri

Som grundlag for undersøgelsen af statens narkotikapolitiske diskurs, har jeg valgt at undersøge 

forskellige områder af den danske lov omkring euforiserende stoffer, “ekspert”-udtalelser og 

politikeres udtalelser. Som primær empiri vil jeg gøre brug af vedtagede love, betænkninger, 

forskellige handlingsplaner fra ministerierne, offentlige udtalelser fra de folkevalgte og andre der er 

med i diskursen. Den primære kilde, der bliver brugt til at finde frem til både love og betænkninger 

kommer fra den statslige internetside www.retsinformation.dk. For at finde frem til offentlige 

udtalelser, vil jeg gøre brug af udtalelser fra dagblade, hvor www.infomedia.dk vil være den 

primære søgemaskine. Information omkring stofindtagelsesrummet, vil blive hentet fra Mændenes 

Hjems egen hjemmeside. Mændenes Hjem huser stofindtagelsesrummet på Vesterbro i København 

og empirien vil også indeholde et interview med Rasmus Kohberg Christiansen, der er daglig leder 

af stofindtagelsesrummet. Eftersom at politiet er aktiv aktør i den narkotikapolitiske diskurs, har jeg 

foretaget et interview med vicepolitiinspektør for Station City Kaj Lykke Majlund. Årsagen til at 

det semi-strukturerede interview er blevet valgt er, at samtalen kan få et mere naturligt “flow”, 

samtidig med at en interviewguide skaber rammen omkring det valgte emne. Dette kan give rig 

mulighed for detaljeret information fra personer, der har stort kendskab til det valgte område. Et 

interview, hvor undersøgeren gør brug af nogle få 'basis' spørgsmål, der skal lige så meget vejlede 

samtalen, som at guide den. Denne form for samtale teknik, anses som den bedst egnede til netop 

dette speciales problematik og analyse, eftersom det er diskursen der er i fokus. Det er dog stadig 

med et bestemt blik for øje, at samtalen iagttages, eftersom det er perspektivet selv der konstruerer 

både undersøgeren (iagttageren) og det der bliver iagttaget ved samtalen.

Jeg vil også kigget nærmere på lovgivningen omkring euforiserende stoffer og betænkninger 

omkring lovgivningen og offentlige udtalelser. Årsagen til dette er, at specialet vil følge 

genealogiens format, holde en fod i nutiden og bevæge sig genealogisk tilbage i fortiden. Derfor vil 

kapitlet 'analyse', kigge tilbage i fortiden, imens kapitlet 'diskussion' starter hvor analysekapitlet 

slutter, for at kunne determinere, hvordan de diskursive brud har skabt den nuværende situation og 

magtforhold. Der vil også blive lagt vægt på Københavns Kommunes aktive indspil i behandlingen 

af narkomisbrug. Jeg bruger primært i indledningen af en rapport lavet af Københavns Kommune, 

for at indikere hvor meget empiri, der er at få fat på. I udgivelsen 'Rapport om gruppebehandling af 
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hash- og kokainmisbrug – målgruppe, metode og resultater', er det muligt at få et indblik i 

Københavns Kommunes syn på, hvad der skal til for at komme dette misbrug til livs.

  

3.1 Begrundelse for valg af empiri

I dette afsnit er det min hensigt at give en kort beskrivelse af og begrundelse for, hvilken empiri der 

danner grundlag for dette speciale. Jeg starter ud med en kort beskrivelse af loven omkring 

euforiserende stoffer  og hvilke stoffer der er relevante for diskursen omkring 

stofindtagelsesrummet. Dernæst beskrives valget af www.infomedia.dk og hvordan det bliver brugt. 

For at kunne iagttage det politiske input i diskursen, undersøger jeg diverse ministeriers udgivelser 

omkring narkotikaproblematikken. 

Begrænsning af lovgivningen

Det er også vigtigt, at give en kort detaljeret forklaring på, hvilke stoffer der er i fokus i dette 

speciale. Det er ikke lige gyldigt, fordi analysen foretages på baggrund af nogle specifikke 

problemer diskursen arbejder med. Problemer som opstår ved brug af hårde stoffer der bruges ved 

injektion eller rygning. Bekendtgørelsen for euforiserende stoffer er delt op i 5 kapitler: 1) 

Bekendtgørelses område, 2) Almindelige bestemmelser fo euforiserende midler opført på liste A, B, 

C, D og E, 3) Særlige bestemmelser for euforiserende midler opført på liste A, B, og C, 4) Særlige 

bestemmelser for euforiserende midler opført på liste D og E, 5) Fælles bestemmelser for 

euforiserende midler opført på liste A, B, C, D og E. Udover disse kapitler er der tildelt to bilag. I 

dette speciale vil der blive fokuseret mest på kapitel 1, 2 og 3, eftersom at det er disse der har størst 

tilknytning til stofindtagelsesrummet. Det er i liste A og B, der findes euforiserende stoffer som 

cannabis, heroin, cocain, opium og metamfetamin. Liste A ”omfatter stoffer, der ikke må forefindes 

her i landet (jf. lovens § 1 og § 2a, jf. § 1).” og liste B, D og E ”omfatter stoffer, der kun må 

benyttes til medicinsk og videnskabelig brug (jf. lovens § 2 og § 2a, jf. § 2). Der vil ikke blive 

forsøgt at lave fortolkninger af disse love, men lavet anden ordens iagttagelser af dem (dette bliver 

forklaret nærmere i kapitel 4). Det er af betydning for specialet, at det bliver nøje dokumenteret, 

hvilke euforiserende stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummet, for at indsnævre 

analyserområdet. Dette kræver også en større indsigt ind i den daglige ledelse af 

stofindtagelsesrummet, hvilket betyder at der er blevet lavet en semistruktureret samtale med 

ledelsen af stofindtagelsesrummet ved Halmtorvet på Vesterbro i København og vicepolitiinspektør 
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Kaj Lykke Majlund fra station City i København. Det er er derfor liste A og B der er relevante for 

narkotikapolitikkens diskurs, som bliver omtalt i dette speciale og det er for det meste disse 

euforiserende stoffer blikket er rettet imod, når der i dette speciale tales om 

narkotikaproblematikken.

Arkiv

Empiriafsnittet kan også iagttages som et arkiv. Et arkiv af udvalgte diskurser, der er med til at 

konstruere grundlaget for den genealogiske tilgang igennem specialet. ”Arkivet betegner en 

systematik der gør sig gældende på det mest generelle overordnede niveau; det betegner det 

genereller system for dannelse og omdannelse af udsagn. Arkivet er således en systematik der gør 

sig gældende i en transformation”. Arkivet betegner derfor nogle helt bestemte regelmæssigheder, 

der opstår på nogle specifikke tidspunkter som man er i stand til at blotlægge. Disse 

regelmæssigheder skal have reguleret et bestemt udvalg ytringer. (Raffsnøe et al, 2009, s. 187). 

Altså er det hensigten at udvælge nogle klare udtalelser der kan identificere diskursen omkring 

stofindtagelsesrummet, eftersom det er diskursen der bliver betragtet.

I dette kapitel har jeg kigget lidt nærmere på hvad empirien består af og årsagen til valg af empiri. 

Som nævnt ovenfor er der forfatteren selv, der vælger hvilken empiri, som bliver taget i betragtning 

til analyse og er det derfor i tråd med den poststrukturalistiske epistemologi. Det er samtidig også 

tanken, at stofindtagelsesrummet er et kontingent resultat af diverse historiske begivenheder, og det 

er disse begivenheder analysen vil prøve at få frem i lyset.
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4. Analysestrategi

”Analysestrategi er ikke metoderegler, men en strategi for, hvordan man som epistemolog vil 

konstruere andres iagttagelse som objektet for egne iagttagelser (...) I et epistemologisk perspektiv 

er det perspektivet, der konstruerer både iagttageren og det iagttagede. Det hedder analysestrategi  

netop for at understrege, at der er tale om et valg med konsekvenser, og at dette valg kunne være 

truffet anderledes...” (Andersen, 1999, s. 14) 

Dette citat stammer fra Niels Å. Andersens 'Diskursive Analysestrategier' og vil være den 

grundlæggende definition for dette speciales analysestrategi. Det analysestrategiske blik, derimod, 

vil blive defineret af Foucault's genealogi. Det er af forholdsvis stor betydning at valget faldt på 

genealogi i stedet for vidensarkæologi. Selv om Foucault betragtede genealogien og 

vidensarkæologien som meget tæt knyttede metoder, består denne opgaves analysestrategiske blik 

primært af den genealogiske strategi. Udgangspunktet er, at en begivenhed er konstitueret af en 

række forskellige elementer og det indebærer derfor, at det er umuligt at følge alle elementer, der 

kan hævdes at have relevans eller indflydelse. Forfatteren af genealogien må derfor træffe nogle 

valg vedrørende hvilke, emner han ønsker at problematisere og disse valg afhænger derfor af hvilke 

kritiske effekter forfatteren ønsker at bringe frem i lyset i sin samtid (Andersen, 1999; Villadsen, 

2004)

Et af de fundamentale elementer i en analysestrategi er dens blik, men hvordan blikket bliver valgt, 

er også af betydning. For det vidensarkæologiske, bliver blikket rettet imod og indrammet af 

forskellen regularitet/spredning, imens det genealogiske blik bliver indrammet af forskellen 

kontinuitet/diskontinuitet. (Andersen, 1999, s. 52). Det vil sige, at en vidensarkæologisk 

analysestrategi ville iagttage regulariteten og spredningen af de begreber, der omfatter 

narkotikapolitik. Dette er ikke min hensigt. Min hensigt er derimod, at iagttage narkotikapolitiske 

diskurs der har manifesteret sig i det moderne vestlige samfund. I Danmark. Med andre ord, vil der 

blive lavet en nutidsanalyse. En analyse af nutidens problemfelt. (Bjerg & Villadsen, 2008) Det er 

hensigten at iagttage dens kontinuitet og/eller dens diskontinuitet, ved hjælp af Michel Foucault’s 

ekstensive begrebsapparat. Det er nemlig forskellen der er vigtig, eftersom det er enten/eller, der 

definerer blikkets iagttagelse.
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Analysestrategiske formål

Hvad er så formålet med genealogien som analysestrategi? For Foucault er udgangspunktet ikke at 

lave en historiske beskrivelse af hvad der skete, men hellere lave en nutidshistorie, der skal... 

”beskrive kampe og beherskelsstrategier, hvorunder viden og diskurser konstitueres og fungerer og 

gennem disse beskrivelser fungerer som mod-hukommelse”. (Andersen, 1999, s. 56). Altså er det 

ikke genealogiens hensigt at lave en beskrivelse af, hvorvidt fortiden lever i nutiden bedste 

velgående, eller at vise, at den stadig er til stede, men det handler om...”at problematisere de 

diskurser og praktikker, vi har i dag, ved at vise dem tilbage til de herredømmeforhold, der er 

etableret under, herunder udpege de brud i det terræn, indenfor hvilket strategier, insitutioner og 

praktikker er formet”. (Andersen, 1999, s. 56-57). Det vil sige, at det handler om at problematisere 

de selvfølgeligheder der lever i nutiden, ved brug af historie m.h.p. på at iagttage den historiske 

tilblivelse af magtformationer, hermed giver genealogien en god mulighed for at lave en mere 

detaljeret og fokuseret undersøgelse, fordi dens konstruktion giver rig mulighed for at gøre brug af 

Foucault’s store begrebsapparat. Når det er sagt, er det ikke ensbetydende med at andre 

analysestrategier ikke har samme mulighed. Det skal også siges, at ordet ‘herredømmeforhold’ ikke 

skal tages så bogstaveligt, men at det nærmere er et ‘herredømmeforhold’ over narkotikapolitisk 

diskurs, altså en iagttagelse af dens oprindelse og dens ‘herre’.

Med dette som udgangspunkt i analysestrategien, bliver det muligt at iagttage 

stofindtagelsesrummets historiske tilblivelse igennem flere forskellige vinkler. Dog, er det denne 

opgaves hensigt at tegne og opspore stofindtagelsesrummets sociale fænomens slægtskabslinje, ved 

at gøre brug af  betænkninger, lovgivning, offentlige udtalelser og samtaler for at determinere 

stofindtagelsesrummets slægtskabslinje, eftersom at det bliver nutidens standpunkt for analysen. 

Det er ved brug af anden ordens iagttagelse, af f.eks. betænkninger, at jeg skaber dette speciales 

analysestrategi. Det vil sige,  at iagttage iagttagernes iagttagelse. (Andersen, 1999, s. 57). Ved at 

gøre brug af iagttagelsesværktøjet kontinuitet/diskontinuitet, er det muligt at holde 

iagttagelsesgenstanden åben, for således ikke at definere det der bliver undersøgt på forhånd, men 

nærmere undersøge hvordan genstanden er konstrueret historisk. Dette indebærer også, at 

undersøge det ikke 'kontinuerbare' d.v.s det der blev sorteret væk, for at kunne gøre genstanden 

mere definerbar . Det skal dog siges, at begrebet diskontinuitet, ikke bliver brugt lige så ekstensivt 

som Foucault brugte det. I følge Bjerg og Villadsen er dette også er værktøj, som genealogen 

bevidst kan vælge at gøre brug af (2008).
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Eftersom at genealogien er en undersøgelse af nutidens historie, er motivationen bag den at få 

indflydelse på det aktuelle paradoks i diskursen omkring euforiserende stoffer i dagens danske 

samfund. Det er en form for, som Ransom døbte det, 'politisk genealogi', i det at den prøver at sætte 

gang i et nyt 'viden-magt' kredsløb, der har mulighed for at konkurrere med det gamle. Med andre 

ord at føre en form for krigsførsel imod det dominerende perspektiv. (Ransom, 1997, s. 96). Dette 

betyder også, at den genealogiske analyse hverken er objektiv eller neutral, men den skal nærmere 

iagttages som forfatterens dømmekraft, som er med til at konditionere analysen. Dette følger den 

poststrukturalistiske linje, at analysen ikke kan producere absolutte sandheder omkring 

stofindtagelsesrummets mulige paradoks. Hvad der er vigtigt er, hvordan 'virkelighedens effekt', 

som Foucualt ville være enig i, bliver genereret af analysen (Foucault, 1980, s. 118).  Selv om 

Ransom argumenterer for en form for krigsførsel imod det dominerende perspektiv, er det ikke 

hensigten med dette speciale at føre politisk argumentation for eller imod hverken 

stofindtagelsesrummet eller argumentere for et politisk synspunkt. Men selvom det ikke er 

hensigten, kan denne form for “krigsførsel” komme frem når diskontinuitet bliver identificeret.

Det partikulære og praktiske

Teoretikerne Lilie Chouliaraki og Norman Fairclough bidrager også til diskursanalysen. Ved 

nærmere iagttagelse af det valgteområde og empiri, forklarer Chouliaraki og Fairclough, hvordan en 

diskurs bliver identificeret og hvor henne den opstår. Dette bliver tydeligt i citatet nedfor.

”... so in semiotic analysis it is necessary to recognise a social sturcturing of the semiotic into what we call (adapting 
Foucault's term) orders of discourse and their interconnections. An order of discourse is the socially ordered set of 

genres and discourses associated with a particular sociale field, characterised in terms of the shifting boundaries and 
flow between them” (Chouliaraki & Fairclough, 1999, s. 58)

På hvilket område opstår diskursen så? Det er som så ikke vigtigt at determinere hvilken ramme 

diskursen er udviklet fra eller igennem, men det er vigtigt for denne analysestrategi at determinere 

hvor diskursen bliver iagttaget fra og hvor henne denne diskurs opstår. For Chouliaraki og 

Fairclough er dette en vigtig del af forarbejdet til en analyse og vil også blive taget i betragting i 

dette speciales analysestrategi. Hvad der også er vigtigt at klargøre i analysestrategien, er at det 

problematiske aspekt af diskursen der er i fokus, har en partikulær funktion i det praktiske. Altså, at 

diskursen har praktiske følger, at der opstår fysiske handlinger p.g.a. diskursen. Dette er også 
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vigtigt, men for Foucault er dette indlysende, eftersom at der ikke er noget udenfor diskursen. 

Eftersom at en beslutning skal tages i betragtning udfra et ideologisk perspektiv, er den eneste 

mulighed for at lave forandringer, eller i dette tilfælde interventioner, at forandre praksis. I tråd med 

den ovenstående artikulation vedrørende analysestrategi, er det af stor betydning at være refleksiv 

over for forfatterens analyses mangler, men også taget i betragtning, at forfatteren genkender andre 

perspektiver, at fokus er på problematikken og magten der er på spil. (Andersen, 1999; Chouliaraki 

& Fairclough, 1999)

Selv om analysen gør mest brug af Foucault’s teoretiske begreber (se kapitel 2) bliver dens 

konstruktion inspireret af bogen ‘Discourse in Late Modernity - Rethinking Critical Discourse 

Analysis’ skrevet af Chouliaraki og Fairclough. Det er vigtigt at notere, at analysen bliver inspireret 

af bogen, men ikke knytter sig helt til den. Analysen starter med at iagttage det overordnede 

problem, nemlig hvordan statens narkotikapolitik har viklet sig ind i nogle narkotikapolitiske 

dilemmaer. Hvad er dette dilemma og hvad består det i når det drejer som narkotikapolitikken anno 

2013? Dette er et diskursivt problem og ikke et problem der omhandler de praktiske elementer af 

narkotikapolitikken, men nærmere hvordan narkotikapolitikken er repræsenteret eller bliver givet 

betydning. På bagrund af denne antagelse følger analysen fire logiske trin. Det første trin i analysen 

iagttager forbindelsen imellem  diskursens fragmenter som dispositiviteter og hvordan de dukker op 

i den aktuelle diskurs. D.v.s. at det omhandler hvordan udviklingen af diskursen er gået frem og 

hvordan den er muliggjort igennem kontinuitet og diskoninuitet. Det andet trin iagttager, hvordan 

diskursen bliver brugt i praksis. Altså, hvordan diskursen får indflydelse på narkotikapolitikken. Her 

opstår der derfor et skift i fokus fra undersøgelse af narkotikaens diskursive repræsentation, til de 

politiske konsekvenser af den. Til sidst iagttager analysen sig selv d.v.s den reflekterer over det 

analytiske blik og hvilke konsekvenser det kan have. (Chouliaraki & Fairclough, 1999, 60 - 66). 

Denne gennemgang af analysens konstruktion, skal iagttages præcis som det den er, en gennemgang 

af analysen. Det er ikke en dispositivanalyse, eller en governmentalityanalyse, men en 

diskursanalyse. En geneaologisk diskursanalyse af narkotikapolitikken i Danmark op til 2013 og de 

dilemmaer den medfører.  
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5. Analyse

I dette kapitel er hensigten, at lave en analyse, der tager fat i diskursen omkring indtagelse af et 

ulovligt euforiserende stof på et lovligt sted. Analysen starter ud med iagttagelsen af de første 

betænkninger, bekendtgørelser og implementeringer af lovgivninger omkring euforiserende stoffer. 

Årsagen til at lovgivningen vedrørende opium er blevet valgt er, at dette giver en indikation på den 

den tidlige diskurs omkring forbuddet af euforiserende stoffer. Selv om analysen tager 

udgangspunkt i 80 år gammel lovgiving, er det ikke hensigten at lave en genealogisk analyse hele 

vejen derfra. Tværtimod, laver specialet et spring fra 1936 til 1969 og helt op til 1993. Årsagen til 

dette er, at på disse tidspunkter sker der nogle vigtige diskursive brud indenfor lovgivningen af 

euforiserende stoffer. Disse diskursive brud giver betydning for udviklingen af lovgivningen, 

eftersom at udvikling eller ændring af lovgivning kan iagttages som brud. Det er i diskursanalysen, 

med hjælp fra Foucault’s store begrebsapparat, hvor identificeringen af magtforhold opstår.

For at kunne få indblik i området af lovgivingen omkring euforiserende stoffer, er det vigtigt at 

finde oprindelsen til den. Det er derfor af betydning for specialet at finde frem til hvem der beslutter 

dens indhold d.v.s. dem der har fået tildelt eller har fået tilskrevet autorisation som ekspert 

vedrørende lægemidler og euforiserende stoffer. Derfor starter søgningen hos sundhedsministeriet, 

som er øverste myndighed, og vejledt af sundhedsstyrelsen, for at etablere det første standpunkt i 

lovgivingen. Det er ikke hensigten med dette speciale at lave en gennemgående analyse af 

lovgivingen, men nærmere at sætte lovgivingen i perspektiv overfor politiske beslutninger og den 

offentlig diskurs omkring udviklingen af bekæmpelsen af narkotikaproblematikken. Når dette er 

gjort, starter analysen i 1990'erne, hvor der vil blive lavet iagttagelser af den offentlige og politiske 

diskurs i forbindelse med narkotikaproblemet i Danmark. Her starter slægtskabslinjen for 

stofindtagelsesrummet i dette speciale og den vil udvikle sig alt efter hvordan diskursen udvikler 

sig. Igennem dette forløb vil der blive sat en forbindelse imellem den sundhedsfaglige diskurs i 

narkotikaforskning og problemløsning og hvorvidt den påvirker politikernes diskurs og 

beslutninger.

I dette afsnit, vil der først blive foretaget en anden ordens iagttagelse af det historiske forløb op til 

nuværende situation omkring stofindtagelsesrummet. Dernæst vil der blive lavet et 
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diskussionsafsnit, hvor de fremanalyserede diskursive brud vil blive sat i refleksiv kontekst i 

forhold til den nuværende politiske holdning og lovgiving omkring stofindtagelsesrummet og hvilke 

konsekevenser det muligvis har.

5.1.1 En genealogisk analyse af stofindtagelsesrummet

Dette afsnit har til formål, først og fremmest at lave en generel introduktion af loven og 

bekendtgørelsen af lov om lægemidler og bekendtgørelse af euforiserende stoffer. Dette sker ved at 

iagttage en lovændring i Folketinget i midten af 1930‘erne.

I 1936, vedtog Folketinget lov nr. 53 der omhandler fremstilling og handel af opium. Det kan derfor 

bekræftes, at som samfund har Danmark haft en form for offentlig eller almen diskurs omkring, det 

daværende mest populære euforiserende stof, opium. Ved at forbyde fremstilling og handel af 

opium, blev der lagt en grundsten for fremtidens holdninger omkring euforiserende stoffer. Det er 

også bekendtgørelsen fra 21. juli 1969, der ophæver lov nr. 53, for at kunne omfatte en bredere 

skare af euforiserende stoffer. Den daværende indenrigsminister Hans Carl Toft, der sad for 

Konservativ Folkeparti i Baunsgaard regeringen fremsatte bekendtgørelsen fra 1969, m.h.p. at 

forbyde euforiserende stoffer der anses som farlige af Sundhendsstyrelsen. Dette bliver klart 

beskrevet i §1 af bekendtgørelsen af Lov om euforiserende stoffer: 

”Indenrigs- og boligministeren bemyndiges til at bestemme, at stoffer, som efter internationale vedtagelser eller efter 
sundhedsstyrelsens skøn frembyder ganske særlig fare i anledning af deres euforiserende egenskaber, ikke må 

forefindes her i landet, medmindre ministeren under ganske særlige omstændigheder og på nærmere af ham fastsatte 
vilkår meddeler tilladelse dertil”. (Hentet 30/03-2013, retsinformation.dk)

Det kan iagttages i citatet ovenfor, at indenrigs- og boligministeren har skrevet denne 

bekendtgørelse af loven med inspiration og råd fra diverse internationale organisationer og 

sundhedsstyrelsen. Hvad der kan iagttages i dette citat er, at ministeren nævner sundhedsstyrelsen 

og internationale organisationer, som bemyndiggøres for at sætte standarden for de euforiserende 

stoffers fare. Derfor går forfatteren udfra, at disse organisationer er en del af den normskabende 

diskurs vedrørende euforiserende stoffer. I en nærmere iagttagelse af ovenstående citat, giver det 

anledning til at fremanalysere hvilken, disposition der er på spil. Umiddelbart kan der iagttages en 

34



overordnet lovdispositiv. De euforiserende stoffer der frembyder en ganske særlig fare udfra 

Sundhedsstyrelsens og internationale vedtagelsers skøn, der før hen ikke var lovgivet for, bliver nu 

ulovlige. Altså kan der iagttages en binær funktion for hvad der var lovligt og hvad der nu er 

ulovligt. Der indgår derfor en opdeling igennem diskursen, hvor lovdispositivet lige så godt kan 

kaldes for et opdelingsdispositiv. 

Det er samtidig af stor betydning for implementeringen af loven, at dens hensigt er at borgeren 

holder sig fra euforiserende stoffer. Derfor indføres straffe parameter for denne lovgiving også:

”§ 3. Overtrædelse af denne lov eller de i medfør af den udfærdigede forskrifter straffes med bøde, hæfte eller fængsel 
indtil 2 år.” (.bid)

I ovenstående citat redegør ministeren for hvilken straf der udmåles, hvis loven bliver brudt. Da 

overtrædelse af denne lov kan medføre fængselsstraf med op til 2 år, viser det at der er sat 

sanktioner i forbindelse med denne lovgivning. Sanktioner hvis konsekvenser muligvis kan være 

fængselsstraf. Dette bliver nævnt for at fastslå politiets rolle i diskursen omkring bekæmpelse af 

fremstilling og handel af euforiserende stoffer. Som Foucault har beskrevet i lovdispositivet, indgår 

sanktioner også i dispositivet. Det ovenstående citat giver lovdispositivet ben at gå på og følger den 

retning hvis dispostivets hensigt var, at differentiere imellem det uønskede og det ønskede. Altså det 

er, ifølge diskursen, uønskeligt at der er fri adgang til euforiserende stoffer. Denne diskurs har haft 

fremgang og har været til stede i mange år efterfølgende. Dette vil blive nærmere bekræftet senere. 

Selv om lovdispositivet er til stede i diskursen på dette tidspunkt, er det ikke ensbetydende med, at 

andre diskurser ikke kunne eksistere på samme tid og blive brugt på samme tid. Det er, i følge 

Foucault, meget muligt at iagttage flere dispositiver under samme diskurs og denne er ikke nogen 

undtagelse. Det andet dispositiv der har gjort sig gældende i ændringen af lovgivningen er 

disciplindispositivet. Disciplindispositivets egentlige virkning er, i ordets betydning, at disciplinere. 

Lige som lovdispositivet går disciplinen ind i subjektets daglige tilværelse for at forme og forandre 

den, med det formål for øje, at subjektet således vil fungere på den ønskede måde i fremtiden. Lige 

som loven er disciplinen et dispositiv, der bearbejder sin omverden, dog ikke i form af trusler, men 

med et ønske om at eliminere og forebygge det uønskede i at genopstå. I det første citat kan det 
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iagttages, at det ikke kun er lovdispositivet der træder frem, men også disciplinen. De euforiserende 

stoffer bliver iagttaget som farlige og samtidig bliver det besluttet, at de ikke skal forefindes i 

landet, med mindre ministeren beslutter andet. Men ved at påsætte sanktioner i forbindelse med 

brud på loven, f.eks. fængselsstraf, ønskes der en disciplinering af borgeren for ikke at skabe 

kontakt med euforiserende stoffer. Altså, er dette ikke et direkte indgreb i daglig tilværelse, men 

hensigten er at forme subjektets holdning, således at en lovovertrædelse ikke finder sted i fremtiden. 

Vidensregimet der kan iagttages på daværende tidspunkt ser ud til at være et af juridisk logik. 

Udarbejdet igennem politi og juridisk videnskab, hvis hensigt både er at indsætte sanktioner for 

dem der bryder loven og samtidig at disciplinere subjektet til at fungere på den ønskede måde. Det 

kan derfor konkluderes, at dette afsnit har identificeret hvilke dispositiveter diskursen startede ud 

med og hvad indebærer for diskursen. Dette indikerer derfor også, at der er sket et diskursivt brud, 

eftersom at der er taget beslutning om at forandre loven omkring euforiserende stoffer. Et brud der 

er med til at starte den nuværende diskursanalyse.

5.1.2 Diskursen i 1990‘erne

Selv om euforiserende stoffer blev tydeligt italesat 1969, er der ikke meget der tyder på, at begrebet 

‘stofindtagelsesrum’ har været aktuelt eller overhovedet brugt indtil 1993. Man kan selvfølgelig 

spekulere over, at ordet er kendt i nogle miljøer, men der er ikke noget der tyder på, udfra min 

empiriske efterforskning, at begrebet er blevet brugt indenfor narkotikapolitiske den diskurs. Derfor 

starter analysen af diskursen omkring stofindtagelsesum med en artikel i Ritzau fra d. 21.09.1993.

I 90'erne var diskussionen omkring narkotikaproblemerne i Danmark meget aktuel. Folketinget 

havde vedtaget en lov, hvor det var muligt for behandlere af narkomisbrugere at tilbageholde 

misbrugerne, hvis de ville væk fra behandlingstedet og var dømt til en behandlingsdom p.g.a. en 

lovovertrædelse. Dette konstaterer Jørgen Green, forstander for Storstrøms Amts Ungdomscenter. 

Han tilføjer, at loven lynhurtigt blev presset igennem, selvom stort set alle havde advaret imod det. 

Det er amterne der får tilføjet denne lovændring og muligheden for at tilbageholde misbrugere. Hvis 

tilbuddene ikke bliver bedre, vokser problemet ud over kommunerne og bliver et mere generelt 

samfundsproblem, og ikke kun i fængslerne, hvor stofmisbrugerne havner. Jørgen Green efterlyser, 

at der sideløbende med metadonbehandling, bliver givet tilbud om aktivering, eftersom at der ikke 

er nogen kvalificerede undersøgelser af metadonens indvirkning på stofmisbrugeren. Han forstætter 

med at tilføje, at der mangler en udfarende indsats fra både Sundhedsministeriet og 
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Socialministeriet. Dette er baseret på manglende dokumentation fra deres side. Det er denne 

manglende dokumentation og rådgivning Jørgen Green, synes, at politikerne mangler. Hvordan skal 

de kunne få relevant og vigtig information omkring narkotikaproblemer, hvis der mangler vigtige 

undersøgelser fra organer?. Denne artikel kunne læses i Ritzau d. 21.09.1993 og det kan derfor 

fastslås, at der var en diskurs omkring narkotikaproblemet. Specialet vil derfor fastslå dette “hop” 

fra 1969 til 1993 som et vigtigt diskursivt punkt i genealogien. Det er meget muligt, at der 

eksisterede en diskurs imellem 1969 og 1993, men det er forfatterens egen beslutning at lave dette 

spring, fordi at diskursen har udviklet sig meget fra starten på 90‘erne og frem til nu.

Undersøger vi Jørgen Greens iagttagelser af Folketingets arbejde og narkotikalovgivning nærmere 

er det tydeligt, at han iagttager deres behandling som mangelfuld og baseret på mere ad hoc viden 

om emnet, end på på grundlæggende undersøgelser fra eksperter eller organisationer der arbejder 

med narkotika. Årsagen til, at Jørgen Green bliver iagttaget er, at hans udtalelse i Ritzau er den 

første, hvor ordet stofindtagelsesrummet (fixerum) opstår:

“Ønsker vi virkelig, at samfundets tilbud til stofmisbrugere skal bestå i indretning af fixe-rum og tildeling af rene 
sprøjter med metadon og heroin - i en tid, hvor antallet af hashrygere og stiknarkomaner blandt unge er for 

nedadgående, og antallet af ældre stofmisbrugere er stagnerende i Danmark”. (Ritzau, 21/09 - 93)

På dette tidspunkt i narkotikadiskursens tid, kan der iagttages et andet dispositiv i udsagnet, nemlig 

det sikkerhedsskabende dispositiv. Dette dispositiv, i modsætning til disciplinen, har til formål at 

etablere et beredskab i stedet for at forebygge. Et beredskab der er i stand til at behandle det 

uventede og uønskede sådan at der undgås ødelæggende konsekvenser, hvor man i nogle tilfælde 

også har mulighed for at udnytte den fordel man har (Jensen, 2005; Rabinow, 1984; Raffnsøe, et al, 

2009). Selvom der har været tale om stofindtagelsesrum på det tidspunkt, er det ikke ensbetydende 

med at dens dispositiv ikke er sikkerhedsskabende, men bare at beredeskabets teknik er anderledes. 

Altså kan der iagttages flere forskellige beredskabsteknikker indenfor samme dispositiv. Igen opstår 

der to dispositiver i samme diskurs. I dette tilfælde er diskursen en sundhedsdiskurs, hvor både 

disciplin-og sikkerhedsskabende dispositiv er til stede. Men pludselig åbnes der op for idéen om et 

stofindtagelsesrum i Danmark, eftersom begrebet ‘fixe-rum’ opstår i den offentlig diskurs. Selvom 

stofindtagelsesrummet bliver italesat som noget, forholdvis, negativt er det ikke desto mindre blevet 

italesat i den narkotikapolitiske diskurs. Det kan derfor konkluderes, at begrebet stofindtagelsesrum/

37



fixerum hermed er blevet introduceret i den narkotikapolitiske diskurs. Derfor kan dette iagttages 

som et diskursivt brud og det vil også blive bekræftet af andres iagttagelse af narkotikadiskursen.

5.1.3 Fra rotter til patienter

I en artikel i Politiken fra 1994 kaldt 'Forskere foreslår legal narko', kan der iagttages et skift i 

diskursen omkring narkotikaproblematikken. Forskere for Center for Alkohol- og 

Narkotikaforskning ville overrække en rapport til Sundhedsministeriet, hvor de foreslog at et 

stofindtagelsesrum og behandlingstilbud til narkomaner, der mindst varer i tre år, er blandt idéerne. 

Forskergruppen har fået inspiration fra forskellige behandlingsmetoder i Europa. Bl.a. fra Zürich. 

Psykolog Kirsten Skinhøj, der er med i gruppen forklarer:

”I Zürich besøgte vi nogen særlige fixe-rum til narkomanerne, hvor de i fred og ro - og under opsyn af sygeplejersker - 
kunne indtage deres stof. I følge en rapport er antallet af dødsfald i byen på grund af overdosis faldet markant siden”. 

(Politiken, side. 4, 04.09.1994)

I ovenstående citat kan der iagttages en klinisk holdning til behandling af narkotikamisbrug. Som 

psykolog er det ikke en overraskende holdning til problemet. Det er i tråd med Foucault's 

beskrivelse af udviklingen af medicinvidenskab i Klinikkens Fødsel (hvor beredskabsdispositivet 

bliver introduceret), men samtidig er det også et muligt modsagn til den forklaring Jørgen Green 

giver ovenfor, hvor Folketinget, Sundhedsministeriet og Socialministeriet får relevant information 

og ny forskning omkring narkotikaproblematikken. Samtidig bliver de nu også informeret om 

etstofindtagelsesrum i Zürich og de muligheder og effekter de skaber efter implementering. Der kan 

derfor argumenteres for, at der er sket et brud omkring narkotikadiskursen, hvor 

stofindtagelsesrummet nu er blevet kendt af de relevante ministerier og muligvis skaber en debat i 

Folketinget. Problemet er bare, at det ikke er ensbetydende med, at diskursen har en direkte effekt 

på lovgivingen på dette tidspunkt. 

Givetvis er udtalelsen fra Kirsten Skinhøj ikke fra en person, der har direkte indflydelse på 

retspolitik, men ikke desto mindre er det muligt at iagttage en styringsmentalitet i udsagnet. 

Diskursen giver mulighed for at iagttage en form for ledelse af ledelse eller conduct of conduct. Det 

vil sig at lede (to govern, heraf governmentality) er derfor ikke direkte tvang, men nærmere 
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anvendelse af teknologier og rum d.v.s. udnyttelse af struktur, der kan påvirke handling, men  at 

påvirke tendenserne inden for dette. (Jensen, 2005; Dean, 2008, 32). Det er derfor også af betydning 

for analysen, hvilken iagttagelse af rum, iagttageren gør sig. I dette tilfælde er rum af stor 

betydning, eftersom diskursen tildeler rum en betydning. Rummet får betydning for  

stofindtagelsesrum, hvilket eftersigende kan identificeres som en del af styringsprocessen og en 

styringsteknologi. Der kan være tale om styringsprocesser, hvor individer skal igennem en proces 

for at få adgang til stofindtagelsesrummet, for at indføre en form for kontrol, men også en 

styringsteknologi, hvor stofindtagelsesrummet skaber rammerne omkring hvad hensigten er. Altså 

kan der iagttages en styringsrationalitet. Interessen er at styre menneskelig adfærd d.v.s. at få 

stofmisbrugere til at gøre brug af et stofindtagelsesrum uden brug af direkte sanktioner eller fysisk 

tvang, som er i tråd med Deluze’s inspirerede governmentalitets praksisregimer, der blev påvist i 

teorikapitlet. Det kan derfor konkluderes, at der er en form for styringsmentalitet til stede i 

diskursen omkring narkotikaproblematikken og stofindtagelsesrummet, og at idéen om et 

stofindtagelsesrum tydeligvis er et resultat af en styringsmentalitet.

Kirsten Skinhøj fortsætter:

”Andre steder i udlandet betragter man narkomanerne som mennesker, der behøver hjælp. Men her er der en tendens til, 
at vi behandler narkomanerne som rotter” (Politiken, side 4, 04.09.1994)

Her er det muligt at iagttage en eksperts holdning til de mennesker, der har narkotikaproblemer og 

hvordan hendes syn på den nuværende politiske og humane holdning er. Ud fra hendes iagttagelse 

har danskerne et mere negativt syn på narkomaner. Hun uddyber det ikke nærmere, men når ordet 

'rotte' bliver sat sammen med narkomaner, er det tydeligt hvilken holdning hun synes danskerne har. 

Det interessante med denne udtalelse er, at ud fra hendes iagttagelse har samfundet ikke formået at 

se narkomaner som patienter, men nærmere som en pestilens for samfundet og er ikke i tråd med 

hvad hendes og Center for Alkohol- og Narkotikaforsknings holdning er til narkotikaproblemet. Der 

kan på dette tidspunkt etableres et brud i den offentlige diskurs om hvad en narkoman er. Ikke et 

brud, der har stor indflydelse på lovgivningen, men den drejer diskursen omkring hvad en 

narkoman er. Med andre ord. kan der iagttages et bio-politisk træk i diskursen, hvor narkomaner 

ikke iagttages som pestilenser eller rotter, men nu får tildelt rollen som patient i et sandhedsregime 

indenfor sundheds miljøet.
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Den samme holdning til narkomaner, som Kirsten Skinhøj taler om, bliver genoptaget i en artikel 

fra Ritzau i 1995, hvor Jørgen Jepsen, leder af Center for Rusmiddelforskning i Århus, udtaler sig. I 

artiklen 'Glem fordømmelse og hjælp narkomaner', forklarer Jørgen Jepsen, hvordan det ville tjene 

samfundet bedre, hvis den moralske fordømmelse af narkomaner blev lagt på hylden og at man i 

stedet ser narkomaner som mennesker, der har brug for hjælp, også selv om de ikke vil standse 

deres misbrug. Desuden nævner Jørgen Jepsen også muligheden med stofindtagelsesrum, i samme 

omfang som Kirsten Skinhøj, og bruger eksemplet fra Zürich. (Ritzau, 23.03.1995). Igen kan der 

iagttages en holdning, til hvad der ville tjene både mennesket og samfundet bedst. Ikke kun bliver 

narkomaner iagttaget som mennesker og patienter der skal hjælpes, men der forholder sig også en 

rationalitet bag udtalelsen, nemlig hvad der, ikke kun er godt for mennesket og individet, men også 

på makroplan d.v.s. det store og statistiske gavn for samfundet. Det er derfor tydeligt, at der ikke 

kun er sket en forandring i form af dispositivitet, men også at en klar bio-politisk og 

governmentalitet-position er blevet introduceret. Disse to begreber blev introduceret i kapitel 2. 

Iagttager vi dette fænomen nærmere igennem et bio-politisk blik, er det muligt at finde en bio-

politisk objektivisering. I tråd med Anders Fogh Jensens iagttagelse af Foucault’s definition af bio-

politik og hvad Foucault selv siger (Jensen, 2005, Foucault i Rabinow, 1984) er det muligt på dette 

tidspunkt i genealogien at gøre brug af de tre punkter i objektiviseringen af diskursen. Først og 

fremmest kan der iagttages en form for ‘dividing practices’, hvor der i diskursen lægges op til en 

praktisk skelnen imellem hvad der ønskes og hvad der ikke ønskes. I dette tilfælde ønskes der at 

skelne imellem hvad der er godt og hvad der skidt for individet, og igennem denne skelnen sker der 

atter skelnen, hvor individet ikke bliver iagttaget som en pestilens, men som en patient. Det er 

nemlig den ønskværdige position for individet. Alt i alt sker der en diskursiv praktisk skelnen af 

individet, for at kunne differentiere imellem hvad der ønskes og ikke ønskes, der således 

manifesterer sig i materialistisk ledelse igennem den ønskede behandling.

Der opnås også en form for videnskabelig klassifikation, som er den anden objektivisering. På 

baggrund af den viden/magt “eksperterne” har, disciplinerer de liv, arbejde og sprog. Foucault viser, 

hvordan diskursen om liv, arbejde og sprog blev konfigureret til at blive discipliner igennem en 

række brud fra discipliner der gik foran dem. Hans pointe er, at vi i dag iagttager disse discipliner 

som universelle for det sociale liv og at de derfor udvikler sig logisk og videreudvikler sig igennem 

historien (Jensen, 2005). Dette udgør derfor en vigtig del af udviklingen af diskursen, og diskursen 
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accepteres og viderføres som universel d.v.s. det bliver en universel sandhed at iagttage 

stofmisbrugere som patienter. Eftersom at det er tidligt i udviklingen af narkotikadiskursen med 

begrebet stofindtagelsesrum, kan der ikke iagttages en direkte subjektifisering af patienterne endnu. 

En mulig subjektifisering kan kun ske, når patienterne selv viser en form for føjelighed. Der er 

indtil videre ikke noget der tyder på det.

Om ikke at give op

Udfra den valgte empiri, er disse to organisationer, Center for Alkohol- og Narkotikaforsknings og 

Center for Rusmiddelforskning i Århus, et centrum for den medicinske eller kliniske diskurs 

omkring, hvad narkomani er og hvordan de synes den skal iagttages. Deres holdning er tydelig og 

som forskningsgruppe, samt mulig rådgiver for Sundhedsministeriet (herefter SUM), er der 

mulighed for at deres diskurs bliver overtaget af statslige organer. Senere vil der blive lavet 

nærmere iagttagelser af SUM's iagttagelser af stofindtagelsesrum og narkotikaproblematikken i 

Danmark. Årsagen til denne iagttagelse er, at det er SUM sammen med Københavns Kommune, der 

finansierer stofindtagelsesrummet anno 2013, og som er med til at oprette og standardisere 

styringsprocesserne i organisationen. Dog ser det ud til, at der i 1990'erne ikke var politisk vilje til 

at oprette et stofindtagelsesrum. I en artikel i Ekstra Bladet fra 1995, der omhandler et fund af en 

brugt sprøjte i en barnevogn på Nørrebro, udtaler daværende socialborgmester Winnie Larsen-

Jensen (S) om hendes holdning og problematikken omkring narkotika på Nørrebro og København:

”Hvis vi begynder at lave fixe-rum, så er det at sige, at det er bedre at være elendig under lidt mere ordnede forhold - og 
det, synes jeg, er at give op. Og jeg vil ikke give op endnu, siger Winnie Larsen-Jensen” (Ekstra Bladet, 15.12.95)

Den umiddelbare iagttagelse af citatet ovenfor, indikerer at socialborgmesteren ikke synes, at et 

stofindtagelsesrum er løsningen på narkotikaproblemet i København. Det vil sige, at på daværende 

tidspunkt var der ikke politisk vilje til at oprette et stofindtagelserum, altså ser vi en kontinuitet i 

holdningen og den politiske diskurs. En diskurs der ikke har fået stor indflydelse fra det 

sundhedsfaglige miljø. Selvom der er en klar offentlig debat omkring narkotikaproblemet og  

selvom personer fra det sundhedsfaglig miljø har udtalt sig om mulige løsninger, ser det ikke ud til 

at socialborgmesteren har taget argumenterne til sig. Derfor er der kontinuitet i diskursen og ikke et 

diskursivt brud i genealogien om den narkotikapolitiske diskurs indtil videre. Desuden forklarer 

Winnie Larsen-Jensen, at hun synes det er at give op på mennesker at etablere et 
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stofindtagelsesrum. Denne holdning indikerer, at løsningen på problemet ikke skal være at 

imødekomme misbrugerne med et sted der kan facilitere deres misbrug. Kontinuiteten kan bakkes 

op med identificering af dispositivet, hvor det er tydeligt at den social/sundhedspolitiske diskurs 

falder ind under disciplindispositivet. Med andre ord. skal problemet ikke løses med 

stofindtagelsesrum, fordi det er en opgivende holdning, der ikke er i tråd med tidens iagttagelse af 

narkotikaproblematikken. Holdningen til stofindtagelsesrummet som er til stede i ovenstående citat, 

indikerer at diskursen stammer fra et idéal om 100% stoffrihed. Senere i specialet, vil det være 

muligt at iagttage en form for diskontinuitet på bagrund af den socialdemokratiske politiske 

holdning på nuværende tidspunkt og hvad den er i dag.

En kompliceret diskurs

Det er ikke hensigten med denne analyse at differentiere imellem forskellige diskurser omkring 

narkotikaproblematikken. Til gengæld er det af betydning at påvise, at selvom der bliver iagttaget et  

diskursivt brud, er det ikke ensbetydende med, at det brud har overtaget diskursen. F.eks. er det 

snarere muligt at iagttage en udvikling i diskursen. På den ene side kan der iagttages personer der er 

forbundet med det sundhedsfaglige miljø eller personer der arbejder tæt med stofmisbrugere, hvis 

holdning er, at stofmisbrugere skal reguleres tættere og hjælpes i form af behandling og et 

stofindtagelsesrum. På den anden side er der personer, hvis holdning er at stofmisbrugere skal i 

behandling for deres narkomisbrug, imens idéen om et stofindtagelsesrum ikke er i tråd med den 

rette behandlingsform. Selvom disse holdinger er forskellige, går de begge under de samme 

dispositiver, nemlig disciplin og beredskab. Et eksempel på dette kan læses i artiklen i B.T. 'Lad 

folk købe deres egen heroin på apoteket' fra d. 29.01.1996 hvor Karin Wiesbauer, der arbejder som 

sygeplejerske med stofmisbrugere i Bern, er enig i præmissen om at et forbud ikke hjælper, men at 

behandling sammen med et stofindtagelsesrum kan virke. I samme artikel ser vi Maja Wafler, der er 

repræsentant for den frie evangeliske kirke, der understreger at hverken fri heroin eller 

stofindtagelsesrum skal være en mulighed, men at de skal hjælpes mere og have mere terapi. Der er 

igennem 1990'erne en tvetydighed i den offentlige debat imellem dem der arbejder med 

stofmisbrugere og politikere og indtil videre, ser det ud til at den diskurs der hersker på den 

politiske scene primært er terapi og direkte narkotikabehandling, som skal løse problemet med 

narkotika. Den fløj, der er domineret af sundhedsfaglige personer er i 1990‘erne ikke kommet i 

diskursiv betragtning på den politiske arena. Når det er sagt, kan der stadig konkluderes to brud i 

diskursen omkring narkotikapolitikken. Det første brud sker, da begrebet ‘fixe-rum’ i 1993 for 
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første gang bliver brugt i den offentlige diskurs om narkotikaproblematikken. Det næste kan 

iagttages i 1995, når stofmisbrugere bliver subjektiviseret og nu ikke kun bliver iagttaget som 

pestilenser eller rotter i samfundet, men mere som patienter. Altså er der sket et brud i den 

narkotikapolitiske diskurs, eftersom at der på dette tidspunkt i 1993 og 1995 sker en ændring i 

diskursens indhold omkring narkotika.

5.1.4 Skades-reduktion

Kort tid efter disse artikler er udgivet, kommer der et andet lille brud i diskursen. Fra 1996 er det 

muligt at iagttage problematikken omkring lægeordineret heroin. Lige som med 

stofindtagelsesrummet er der dem der er for og dem der er imod. Når det er sagt, kan det kun 

konkluderes, at diskursen endnu en gang er forandret. I en artikel i B.T. 29.01.1996, tager 

journalisten Andreas Karker til Schweiz, for at undersøge deres forsøg på at løse 

narkotikaproblemet. Det er nemlig iagttagelsen af problemet selv, der i dette omfang er interessant. 

Iagttagelsen af deres iagttagelse viser, at selvom der tilsyneladende er flere holdninger til den 

metodiske fremgang for at løse problemet, så iagttager de under samme disposition. 

Narkotikaproblemet vil ikke blive fuldstændig løst, men det er muligt at gøre bivirkningerne færre 

og leveomstændighederne bedre for narkotikamisbrugerene. 

Kun få måneder senere ændrer diskursen sig endnu en gang. Igen er det medieret igennem dagblade 

og denne gang Berlingske Tidende fra 16.08.1996. I dette tilfælde er det hos Narkotikarådet, der i 

dag hører under SUM, der kan iagttages en holdning omkring narkotikaproblemet, der følger den i 

Schweiz. I dette tilfælde er det nu muligt at iagttage en kontinuitet i diskursen, men i samme artikel 

er det muligt at iagttage, for første gang, begrebet ‘skades-reduktion’. Indføringen af et nyt begreb 

er et tydeligt brud i diskursen og derfor skabes en diskontinuitet i slægtskabslinjen. Jurist og 

fuldmægtig Michael Bjørnsen, der udtaler sig via Narkotikarådet, siger således:

“Det er uhyre svært at forestille sig, at en hjemløs narkoman uden nogen social kontakt og som er syg og har dårlige 

tænder, har det mentale overskud, der skal til for at klare en afvænning. Vi er nødt til at hjælpe dem op til overfladen og 
få luft.« Luften ved overfladen kaldes »skades-reduktion«, og det går ud på at forbedre livskvaliteten for narkomaner, 

der ikke er motiverede for afvænning.” (Berlingske Tidende, s. 8, 16.08.96)

Skades-reduktions begrebet skal forstås udfra en bestemt rationalitet. En rationalitet der skal forstås 

udfra både disciplin og beredskabs dispositivet. Eftersom, at det er Narkotikarådet der udtaler sig i 
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offentlige medier omkring problematikken, vil budskabet blive fortalt udfra en institution, hvis 

subjektivisering hører under et sandhedsregime, der har fået tildelt en diskursiv mening. Ved at give 

“narkomanerne” (læs: patienter) hjælp til at få overskud til mulig afvænning eller lignende 

disciplinering, ligger det i diskursen, at dette skal ske igennem politisk vilje. En skades-

reduktionsstrategi ville, i følge Narkotikarådet, ikke være i den “forkerte” retning i en 

narkotikapolitik. Bjørnsen udtaler sig videre:

Men i dansk narkotikabekæmpelse fokuserer myndighederne især på at gøre alle narkomaner stoffri, og derfor kan 
»skades-reduktion2« godt virke som et skridt i den forkerte retning: »Skadesreduktion er et udtryk for en erkendelse af, 

at det ikke er muligt at løse narkotikaproblemet fra den ene dag til den anden (Berlingske Tidende, s. 8, 16.08.96

I ovenstående citat iagttages en holdning til myndighedernes forståelse for narkotikabekæmpelse. 

De nye skridt i diskursen er, at for første gang bliver myndighedernes narkotikabekæmpelsespolitik 

italesat udfra “ekspert” viden, og eftersom at Narkotikarådet bliver set som en institution med 

viden, er det sandsynligt, at den også har indflydelse på diskursen. Dette vil blive påvist senere.

Igen udvider diskursen sig fra at være informativ til at bære en politisk strategi. En strategi der ikke 

er i tråd med politisk vilje på daværende tidspunkt. Igennem denne anden ordens iagttagelse er det 

også muligt at iagttage Narkotikarådets iagttagelse af hvilken holdning, der er politisk dominerende 

på daværende tidspunkt. Det er et afslørende træk i diskursen, hvilket betyder, at det er muligt 

igennem denne iagttagelse, ikke kun at iagttage den nye diskurs, men også en diskurs hvis rationale 

ikke er identisk med Narkotikarådets. Altså kan argumentet om et diskursivt brud understøttes.

I samme periode udtaler Center for Rusmiddelforskning sig om, hvorvidt Politiets arbejde på 

Vesterbro i København er til gavn eller ej, når det vedrører narkotikaproblematikken. Igen bliver der 

sat blik på Center for Rusmiddelforsknings iagttagelse af Politiets indsats. Årsagen til dette er, at 

igennem denne organisations iagttagelse, er det muligt at iagttage Politiets diskurs, der afspejler den 

politiske vilje på daværende tidspunkt. 

Aktioner af den art virker ikke. På den her måde kommer narkomanerne lettere til at tage en overdosis, hvis de føler sig 
jagede. Politiet må tage ved lære ved udenlandske erfaringer og lade brugerne være i fred. De vender alligevel tilbage 

hele tiden. Vil man have fat om nældens rod, må man sørge for ordentlig behandling og tilbyde varmestuer og fixe-rum. 
(Politiken, s. 4, 21/08-96)
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Citatet kommer på bagrund af, at Politiet har udført nogle aktioner mod narkotikaproblemet på 

Vesterbro og at der ikke bliver skelnet imellem stofmisbrugere og pushere. Altså at der bliver udført 

sanktioner imod dem der bryder loven om videresalg af euforiserende stoffer. Dette tyder på et 

rationale, hvor hårde sanktioner imod lovovertrædere er det primære fokus. Så selvom der optræder 

nye begreber i diskursen, har det tilsyneladende ikke haft direkte virkning på myndighedernes 

diskurs. Det kan derfor konkluderes, at på daværende tidspunkt er den narkotikapolitiske diskurs 

meget kompleks og der træder flere forskellige aktører ind i diskursen. Altså tyder det på, at denne 

diskurs nu for alvor har taget fat, samtidig med at der igen er opstået et nyt brud i diskursen, nemlig 

da begrebet ‘skades-reduktion’ blev introduceret.

Regeringens diskursive brud

Det sidste afsnit har afsløret, at der i midten af 1990‘erne opstod flere forskellige diskursive brud i 

diskursen omkring narkotikaproblematikken. Der ser tilsyneladende ud til, at der d. 30.08 - 1996, 

igen opstod et diskursivt brud. Denne gang er det muligt at iagttage et brud i regeringens diskurs. I 

1996 sad Poul Nyrup Rasmussen som statsminister og i et oplæg fra Socialdemokraterne, kaldet 

‘Nye veje i narkotikapolitikken’, udskiftes den mere sanktionelle diskurs, med et mere bio-politisk 

blik.

I oplægget 'Nye veje i narkotikapolitikken' opfordres regeringen til at lave en model for et dansk 

forsøg med udlevering af lægeordineret heroin for at trække hårdt ramte narkomaner ud af et liv 

med kriminalitet. 

“Socialdemokratiet er parat til et forsøg herhjemme med lægeordineret heroin til hårdt ramte narkomaner... Ud over 

udleveringsforsøg foreslår Socialdemokratiet f.eks. fixe-rum og mulighed for at få kontrolleret kvaliteten af stoffet som 
ting, der skal give de dårligste et bedre liv. ” (Ritzau, 31.08.96)

Der kan her iagttages en tydelig forskel i diskursen omkring narkotikapolitikken, fra hvad den har 

været, til hvordan den ser ud nu. Uden videre har diskursens indhold forandret sig fra regeringens 

side, ved at gøre brug af begreber og fortegnelser, som eksperter har gjort brug af. Fortegnelser som 

‘lægeordineret heroin’ og begrebet‘fixe-rum’, er på dette tidspunkt blevet en del af diskursen, 

hvilket igen tyder på et klart diskursivt brud. I forhold til tid de tidligere brud, kan dette have 

direkte indflydelse på lovgivningen og derfor også skabe fysiske forandringer i samfundet. Der vil 

nu blive udført en tydeligere analyse af dette diskursive brud.
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Som før sagt, tyder dette på en udvikling i diskursen, der nærmer sig hvad Foucault ville kalde for 

bio-politik. Altså en politik af det biologiske, nemlig mennesket selv. Der kan iagttages elementer i 

citatet, der er tilknyttet til bio-politik. Diskursen om narkotikamisbrugeren er forandret til, at 

individet nu er en patient, der skal hjælpes. Dette vil blive gjort ved at iagttage mennesker udfra en 

videnskabelig kategori og ikke kun udfra en juridisk kategori. I artiklen bliver det tydeligt forklaret, 

at narkotika stadigvæk bliver kriminaliseret, hvilket betyder at den juridiske faktor ikke er helt 

forsvundet i diskursen, men at det nu også er muligt at iagttage iagttagernes iagttagelse af kroppen 

og hvordan den objektifiseres, for at den kan manipuleres og kontrolleres, m.h.p. at forbedre. Som 

forklaret i teoriafsnittet, er det igennem disse elementer at magt/viden relationerne opstår. Der 

opstår en relation imellem disse, som Foucault kalder for teknologier eller disciplinær teknologier. 

Den disciplinære teknologi vil konstruere stofmisbrugerens krop til at blive mere føjelig. Idéen er at 

den skal blive subjektifiseret, brugt, transformeret og forbedret, m.h.p. at forbedre 

omstændighederne for narkomisbrugerne. Og for at dette skal kunne lykkes, er det nødvendigt med 

et klart afgrænset rum, hvor mennesket kan blive overvåget. I dette tilfælde bliver der sat 

forbindelse imellem lægeordineret heroin og mulighed for at oprette et stofindtagelsesrum, der skal 

være en del af løsningen på narkotikaproblematikken på Vesterbro. Både lægeordineret heroin og 

stofindtagelsesrum er en del i styringsprocessen, der skal lede stofmisbrugere ud af stofmisbruget.

Hvad der dernæst kan iagttages i citatet er en fornyelse af rationaliteten. Som tidligere forklaret, 

lægger Foucault vægt på, at velfærdsstaten arbejder meget udfra en rationalitet der hedder ledelse 

og selvledelse, og det som er muligt at iagttage her er, at regeringens diskurs, for første gang, ikke 

kun indeholder ledelse og selvledelse, men også ledelse af selvledelse, og denne rationalitet tager 

også højde for andres ledelse af os selv. Det er også her et vigtigt element i udspillet fra regeringen, 

både når det gælder lægeordineret heroin og det mulige stofindtagelsesrum. Ledelse af selvledelse 

kan iagttages i rationaliteten om, at individet selv tager ansvar for sin overordnede forbedring. Som 

forklaret i kapitel 2 om bio-politik og pastoral magt, er det muligt at iagttage den samme rationalitet 

med regeringens udspil. Eftersom det kun er en rationalitet på daværende tidspunkt, og ikke 

afprøvet på subjektet, kan der kun konkluderes, at idéen med denne pastoralmagt skal påtages af 

myndighederne og subjektet skal acceptere denne form for rationalitet. 

Denne udvikling i diskursen tyder også på, at myndighederne gør brug af governmentalitet. I 

ovenstående citat er det også muligt at fremanalysere Deluze’s udvilking af Foucault’s begreb. Tre 

ud af fire af dimensionerne er til stede. For det første synlighed, altså hvor man sætter blikket på 

kroppen, men dets synlighedsfelt bliver i stedet sat indenfor det politiske og sociale rum. Det vil 
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sige at fokus bliver sat på, ikke kun at forbedre individet, men også at subjektivisere individet 

politisk og socialt. For det andet er styringens tekniske aspekt er ikke defineret på daværende 

tidspunkt, så derfor er svært at give præcise eksempler på dem, men eftersom det er en skades-

reduktions rationalitet, kan man på nuværende tidspunkt i analysen, gå udfra en form for 

institutionalisering. Den tredje dimension er også til stede og omhandler de former for viden, der 

forårsages af og selv informerer styringsaktiviteterne. Hvilke former for tænkning, viden, 

ekspertise, strategier, kalkulationsmidler eller rationalitet bringes i anvendelse i styringspraksisser? 

Hvordan søger tanken at transformere disse praksisser? Hvordan afføder disse styringspraksisser 

specifikke former for sandhed (Dean, 2008, s. 74). Når tanken er at gøre brug af lægeordineret 

heroin som er af bedre kvalitet og renere end det der bliver købt på gaden, kan der iagttages en 

specifik form for viden, nemlig medicinvidenskab. Denne form for viden afføder en specifik form 

for sandhed, nemlig at det lægeordinerede heroin ikke gør samme skade på patienten og bedre  kan 

reguleres, derfor er det bedre end heroin købt på gaden. Til sidst, prøver regeringen at skabe en 

kollektiv identitet omkring brugen af lægeordineret heroin og stofindtagelsesrummet. Individerne 

bliver, i myndighedernes øjne ikke iagttaget som en direkte byrde eller “rotter” i samfundet, men 

som patienter der skal hjælpes ud af misbruget. Det er denne kollektive identitet misbrugerne skal 

påtage sig. Som sagt før, eftersom at det kun er et udspil fra regeringen, er det ikke muligt at 

komme med konkrete eksempler, men det er i dette tilfælde rationaliteten der er sat i rampelyset og 

derfor er denne dimension ikke helt repræsenteret på nuværende tidspunkt. En interessant vending i 

diskursen er, at selv om det både er idéen om lægeordineret heroin og stofindtagelsesrum, der er i 

fokus, er det idéen om lægeordineret heroin der skaber de største overskrifter. Hvorfor det er sådan, 

kan diskuteres, men for diskursen betyder det at ordet ‘kontroversielt’ bliver brugt i mange af 

konflikterne imellem politikere. Dog kan det i bund og grund konkluderes, at det diskursive brud 

sker på baggrund af en ændring i rationalet og introduktionen af begrebet skades-reduktion.

5.1.5 Det politiske brud

Sidste afsnit sluttede af med, at det mest kontroversielle i diskursen var idéen om lægeordineret 

heroin, men der gik ikke lang tid, før det var stofindtagelsesrummet der fyldte mest i diskursen om 

narkotikapolitikken. Der går kun ca. et år og så begynder stofindtagelsesrummet at fylde meget i 

den narkotikapolitiske diskurs.
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Ved nærmere iagttagelse af artiklen i Berlingske Tidende ‘Politiet: Rummet er bedre end gaden’, 

giver nærpolitiet ved Station 1, også kaldt Station City, input i den narkotikapolitiske diskurs. I 

deres optik, er denne form for institution en god investering og det giver tilsyneladende ikke nogle 

store problemer. Politikommisær Gert Arboe fortæller i Berlingske Tidende:

“Fra et politimæssigt synspunkt har fixerummet ikke givet nogen problemer.” Sådan lyder meldingen fra 
politikommissær Gert Arboe fra nærpolitiet ved Station 1, der har narkoproblemerne på Vesterbro som arbejdsområde. 

Politiet har lige fra starten været orienteret om fixerummet i “Redens Nathjem”, og aktiviteten er foregået så roligt og 
fredeligt, at det ikke på noget tidspunkt har givet politiet anledning til at gribe ind. “Det foregår under kontrollerede 

former, og personalet er gode til selv at tackle de problemer, der opstår” Der har ikke været nogen dødsfald som følge af 
en overdosis, og det er vel også bedre, at indtagelsen af stoffer foregår på denne måde, fremfor at stofmisbrugerne - som 

vi ser nogen steder - lægger sig ned på et gadehjørne, trækker bukserne ned og fixer sig i lysken. (Berlingske Tidende, s. 
4, 08/12-97)

Selv om et stofindtagelsesrum ikke følger lovens rammer, lader det ikke til at Politiet iagttager det 

som en direkte trussel eller noget der forhindrer deres arbejde. Denne holdning viser, at Politiet i 

1997, fulgte et sandhedsregime og en rationalitet, der ikke nødvendigvis var i tråd med regeringens 

løsningsrationale for problemet. Det viser derfor at diskursen inden for meget kort tid, har forandret 

sig fra at være forholdvis nul-tolerance overfor stofmisbrug og salg af stoffer, til at følge en mere 

eller mindre ‘skades-reduktions’ rationalitet. Det interessante med denne diskurs er, at ordet 

‘stofmisbruger’ også bliver brugt. Selvom det i mange af de sundhedsfaglige kredse og i deres 

udtalelser kan ses at de ønsker, at stofmisbrugere bliver gjort til patienter, er det stadig muligt at 

iagttage en anden subjektivisering af individet også selv om skades-reduktions rationaliteten bliver 

brugt.

Altså er er det stadig muligt at iagttage skades-reduktion rationale, men det er ikke altid at diskursen 

indeholder en direkte subjektiveringen af individet som patient, men at det indgår i diskursen at 

Redens Nathjem betragter misbrugerne båder som individer og patienter.

I samme artikel forekommer en udtalelse fra sundhedsministeren omkring hvad regeringens 

holdning til et stofindtagelsesrum er. Sundhedsminister Birthe Weiss (S) siger:

Tankerne om at etablere fixerum indgår i den såkaldte harm reduction strategi, som i disse år for alvor er ved at vinde 

indpas i Danmark, og som går ud på at formindske generne ved stofmisbrug både i forhold til stofmisbrugerne og til det 
omgivende samfund. Socialdemokratiet har i et narkopolitisk udspil foreslået, at der oprettes flere døgnåbne fixerum. 

Argumentet er, at fixerum kan være med til reducere skaderne, fordi narkomanerne på den måde kan indtage deres 
stoffer uden stress og under ordentlige hygiejniske forhold. (Berlingske Tidende, s. 4, 08/12-97)
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Selv om Politiet og andre interessegrupper har leget med idéen om et stofindtagelsesrum og de har 

været med til at udvikle diskursen omkring emnet, er det første gang at det er muligt at iagttage et 

direkte politisk input, der er positivt overfor stofindtagelsesrum. Det interessante med udtalelsen er, 

at den også gør brug af harm-reduction rationalet, hvilket betyder at dette sandhedsregime på 

nuværende tidspunkt har fået fast plads i diskursen. Den lægger sig tæt op ad disciplin og 

beredskabs-dispositivet, hvilket også indikerer at der, i den overordnede diskurs, nu begynder at 

være mere stabilitet. Med stabilitet menes der, at igennem dette åbenlyse diskursive brud, omkring 

skades-reduktion, er der flere der forholder sig til det rationale, som også deltager i diskursen.

Det interessante ved, at der også indgår politisk vilje i oprettelsen af et stofindtagelesrum er, at der 

med det samme bliver taget nogle løsningsorienterede overvejelser. Det vil sige at for at 

stofindtagelsesrummet skal kunne blive en politisk realitet, indgår der også oprettelse af 

ledelsesprocesser for stofmisbrugerne og de lokaliteter der skal gøres brug af. Det er derfor tydeligt 

at, denne form for politisk diskurs indgår i det bio-politiske og at der også er muligt at iagttage 

governmentalitetsdimensioner f.eks. med syndligheden af rummet, det styringstekniske, former for 

viden af styringspraksis og subjektets identitensskabelse. Således kan der iagttages en politisk vilje 

til at oprette stofindtagelsesrum og ændre lovgivningen, således at det er muligt at give 

lægeordineret heroin.

5.1.6 Det juridiske brud

Foregående afsnit sluttede af med, at der kunne iagttages et politisk brud i diskursen og at der også 

var muligt at iagttage bio-politiske dimensioner. Hvad der også var muligt at iagttage var, hvordan 

diskursen følger nogle klare retningslinjer, der er i tråd med governmentalitetbegrebets dimensioner. 

I dette afsnit vil jeg gå videre med analysen, for at se om det er muligt at iagttage andre diskursive 

brud.

Lige som med forrige afsnit, vil dette også gøre brug af citat(er) fra avisartikler, der omhandler den 

narkotikapolitiske diskurs og det næste citat stammer fra Berlingske Tidende fra 08/12-97 og er 

samme artikel som citaterne fra afsnittet om det politiske brud stammer fra. 
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“Arbejdsgruppen under Narkotikarådet afventer i øjeblikket en juridisk redegørelse fra Rigsadvokaten om, hvordan 
tankerne om at etablere fixerum vil harmonere med narkotikalovgivningen. Men ifølge Dorit Otzen bør juraen ikke 

kunne spænde ben for oprettelsen af fixerum” (Berlingske Tidende, s. 4, 08/12-97)

Igen er det muligt at iagttage en helt bestemt gruppe/institution, der er aktiv i diskursen og har vist 

sig at være det siden 1993, nemlig Narkotikarådet. Det forekommer i citatet, at arbejdsgruppen, der 

er med til at lave det nye udspil om opførelsen af stofindtagelsesrum, løber ind i nogle restriktioner, 

nemlig juridiske. Det er nu muligt at iagttage to udviklinger i diskursen. Den første udvikling er, at 

eftersom der nu inkluderes et juridisk aspekt i diskursen, kan der konkluderes et nyt brud. Den 

næste udvikling er, at eftersom at det juridiske aspekt er introduceret, bliver diskursen endnu mere 

kompleks. Den bliver mere kompleks fordi, at der nu ikke kun bliver taget højde for politisk vilje til 

at oprette stofindtagelsesrummet, men at politikere nu også bliver gjort opmærksomme på, at 

rigsadvokaten ser dette som en mulig juridisk forhindring. Derfor bliver genealogien nødt til at søge 

efter konsekvenserne af rigsadvokatens beslutning og hvad dette kan gøre for udviklingen af 

diskursen. Den anden interessante udvikling i diskursen er, at den nu også forholder sig til det første 

dispositiv, nemlig lov-dispositivet. Det vil sige at der på nuværende tidspunkt indgår tre forskellige 

dispositiver i diskursen og årsagen til dette er, at fordi det juridiske aspekt bliver introduceret i 

diskursen, forholder den sig også til den disposition. Som nævnt i kapitel 2 kan en diskurs uden 

problemer forholde sig til flere dispositiver på samme tid.

En interessant vending i diskursen sker også i 1998, da der opstår mere specifikke udtalelser 

omkring oprettelsen af et stofindtagelsesrum på Vesterbro. I forlængelse af ovenstående citat og 

udvikling af diskursen, kan der nu iagttages en nyopstået problematik. Der blev sagt, at et nyt 

dispositiv opstår i diskursen, men i Berlingske Tidende 03/01-98 sker lidt mere end det.

“Det vil kræve en lovændring, hvis der skal indføres en ordning med offentlige, såkaldte fixerum, hvor narkomaner i 

fred og ro kan indtage deres stoffer... Rigsadvokaten hæfter sig i sin redegørelse ved, at en ordning med fixerum vil 
indebære, at narkomaner får adgang til - på en nærmere afgrænset lokalitet - at besidde og anvende euforiserende 

stoffer, hvilket ifølge den nuværende lovgivning er strafbart. Det er derfor hans opfattelse, at en sådan ordning “alene 
bør etableres, såfremt der tilvejebringes en udtrykkelig hjemmel for, at besiddelse af euforiserende stoffer på sådanne 

lokaliteter ikke anses for strafbar”. I samme forbindelse vil det også være nødvendigt at lave bestemmelser, som nøje 
afgrænser det sted, hvor det vil være lovligt at besidde stoffer, så der ikke vil være tvivl om, at politiet vil slå til, hvis 

der foregår narkohandel i området”. (03/01-98)

I ovenstående citat kan det stadig konkluderes, at lov-dispositivet er til stede, men da 

Rigsadvokaten deltager i diskursen om narkotikaproblematikken, forandres indholdet og 
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kompleksiteten også. For at denne lovændring skulle blive en realitet, ville det også betyde et 

diskursivt brud, men det kræver også politisk vilje. Kompleksiteten øges også fordi at det juridiske 

aspekt fører blikket, ikke kun på juraen, men også lokalitet. I mange af Foucault’s analyser bl.a. 

Klinikkens Fødsel og Overvågning og Straf, iagttager han bestemte ledelsesrationaliteter, 

subjektivering  og fysiske rum, der er med til at forme diskursen. Dette er også tilfældet i 

problematikken om stofindtagelsesrummet. Da nuværende lovgivning forhindrer oprettelse af et 

stofindtagelsesrum, og en forandring af lovgivningen vil betyde en forandring i lovhåndhævelse i 

bestemte lokaliteter, kan det kun konkluderes at arkitektonisk rum og by-planlægning har en stor 

betydning for diskursen. Ved nærmere analyse betyder det, at hvis lovgivningen skal forandres 

indebærer det også en forandring af, hvilke lokaliteter stofmisbrugere kan og ikke kan anholdes på. 

Dette kan kun gøres ved etablering af zoneopdeling, hvilket derfor indikerer en forandring i 

betydningen for en lokalitet, både for politikere og politi. Der differentieres også imellem hvilke 

lovovertrædelser ville blive fri for sanktioner. Altså skulle det være muligt for en handling i en 

bestemt zone at være lovlig, men udenfor zonen i samme by og resten af landet, være ulovlig. 

Dernæst ville det være ulovligt at distribuere narkotika i alle områder, inklusiv indenfor oprettede 

zone. 

Derfor kan det på nuværende tidspunkt konkluderes, at selv om det ikke bliver italesat i den 

samlede empiri på nuværende tidspunkt, er der opstået et politisk dilemma. Dilemmaet består i, at 

det skal være muligt at bære og gøre brug af ulovlige euforiserende stoffer på et lovligt sted. Disse 

euforiserende stoffer er i sig selv ulovlige, men indenfor et forudbesluttet arkitektonisk område på 

Vesterbro i København, skal der ikke udøves juridiske sanktioner, hvis individet har euforiserende 

stoffer på sig, eller indtager dem på et bestemt sted indenfor zonen. 

Det kan derfor konkluderes, udfra ovenstående analyse, at der er opstået et diskursivt brud i form at 

et juridisk brud, der samtidig gør brug af lovdispositivet, men alligevel inkluderer de andre to 

dispositiver, nemlig disciplin og beredskabsdispositivet. Udfra videre analyse af diskursen, kan der 

også iagttages en større kompleksistet og samtidig er der også opstået et politisk dilemma.
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5.1.7 En politisk forandring

I dette afsnit i analysen, vil jeg kigge nærmere på, hvilke forandringer i diskursen der er sket siden 

1998 og hvor der opstod et juridisk brud i diskursen, samtidig med at der også opstod et politiske 

dilemma.

I perioden fra 1998 og til 2003, skete der ikke stor forandring i diskursen omkring 

narkotikapolitikken. I mellem tiden var der dog et regeringsskifte fra en Socialdemokratisk og 

Radikal regering (SR regering) til en Venstre og Det Konservative Folkeparti regering (VK 

regering). Der kan fra daværende tidspunkt iagttages en diskursiv kontinuitet i problematikken 

d.v.s. selv om der var et regeringsskifte, skete der ikke store forandringer i dispositionen eller 

subjektiviseringen af individerne med narkotikaproblemer. Men selv om diskursen holdt sin kurs, 

blev der ikke investeret i stofindtagelsesrum fra myndighedernes side eller lavet lovændringer for at 

gøre dette en mulighed. Det der alligevel skete var, at privatpersoner etablerede en organisation, der 

ville tage hånd om problemet og dette fænomen blev kaldt ‘Mobil Fixerum’. Den mere eller mindre 

spontane oprettelse af Mobil Fixerum, kan derfor iagttages som et filantropisk tiltag. Umiddelbart 

bliver projektet finansieret af Satspuljen fra socialministeriet, baseret på satspuljeordningen, der 

blev indført ved lov nr. 385 af 13. juni 1990 om en satsreguleringsprocent (satsreguleringsloven). 

Dog er loven ændret og til sidst erstattet af lov nr. 373 af 28. maj 2003. Under §5, stk. 2 står der: 

”Puljebeløbet anvendes til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med 

henblik på forbedring af vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper. Den 

nærmere anvendelse af puljebeløbet fastsættes på finansloven.” Denne paragraf hentyder, at 

siddende regering har påtaget sig ansvar for at forbedre om vilkårene hos udsatte grupper. Denne 

lov er blevet ændret i 2003 under Anders Fogh Rasmussen-regeringen og er stadig i spil hos 

nuværende regering, hvilket betyder, at den har en vis betydningen for både regeringen og 

oppositionen. Altså, kan det argumenteres, at der er en kontinuitet i diskursen om 

narkotikapolitikken. Men under Anders Fogh Rasmussen-regeringen sker der nogle diskursive 

forandringer, hvor alle tre dispositioner stadig er inkluderet, men det er lov og disciplin-

dispositiverne der bliver lagt vægt på.

  

I 2003 udarbejdede regeringen under Anders Fogh Rasmussen handlingsplanen 'Kampen mod 

narkotika – handlingsplan mod narkotikamisbrug', som skulle italesætte og udvikle regeringens 

narkotikapolitik. I denne handlingsplan bliver det forklaret, at det allerede i regeringsgrundlaget 
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blev besluttet at forstærke det fælles ansvar for de svageste i samfundet og regering ser 

narkotikamisbrugere som en del af denne gruppe. Samtidig skulle der sættes hårdere ind mod 

kriminalitet, hvor bl.a. en forstærkelse af indsatsen mod narkotika i fængslerne indgår. Regering 

ville fastholde og udbygge den daværende indsats, men ved i højere grad at hindre nyere tilgang til 

stofmisbrugere, hjælpe de nuværende og sætte hårdt ind mod narkorelateret kriminalitet. Lars 

Løkke Rasmussen, daværende Indenrigs- og Sundhedsminister, forklarer også i forordene til 

handlingsplanen at:

 ”Indsatsen skal ske over en bred kam og dermed afspejle, at sociale problemer, stofmisbrug og narkotikakriminalitet 
hænger uløseligt sammen. Der er tale om en opgave, som skal løses i fællesskab af centrale, regionale og lokale 

myndigheder i nært samarbejde med den enkelte og de pårørende, med private organisationer og institutioner samt med 
skoler, foreninger og diskoteker m.v. i nærmiljøet”. (Kampen mod narkotika, 2003, s. 4)

og

 ”De snævre rammer for væksten i de offentlige udgifter, der vil være gældende i de kommende år, nødvendiggør en 
klar og utvetydig prioritering af de afsatte ressourcer. Hvis narkotikamisbruget skal imødegås, kræves det, at indsatsen 

på tværs af sektorskel prioriteres, koordineres samt organiseres målrettet.” (Kampen mod narkotika, 2003, s. 4)

I ovenstående citat skriver daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, hvordan tilgangen 

til narkotikaproblematikken anno 2003 skal være. I nogle overordnede og direkte ord omkring 

tilgangen, viser sundhedsministeren, at problemet skal løses i fællesskab med diverse organisationer 

og institutioner, både offentlige og private. Altså er det ikke kun kommunen og staten, der skal løse 

problemet; det er også samfundets ansvar. Der kan nu iagttages en forandring i diskursen, nemlig 

hvor der før blev gjort brug af et rationale, der hænger sammen med filantropisme.

Der bliver her bidt mærke i indikationen, af at problemet også skal løses i samarbejde med private 

organisationer og institutioner og det offentlige. Sundhedsministeren iagttager problemet for stort til 

kun den offentlige sektor p.g.a stramninger i de offentlige udgifter. Eftersom at stramningerne kan 

iagttages som et vurderet valg fra regeringen, indikeres der også en form for idé eller ideologi der 

definerer beslutninger m.a.o. bliver valget taget udfra empirisk epistemologi, hvis viden stammer 

fra en politisk overbevisning og økonomiske teorier. Dette kan også bekræftes senere i 

handlingsplanen, hvor det kan iagttages, at politiske holdninger bidrager til beslutningerne og ikke 

kun evidensbaseret “ekspert”-viden omkring narkotikaproblematikken. Der bliver ikke sat navn på 
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de grupper der udtaler sig om narkotikapolitikken som evidensbaseret, men kun som fortalere for 

den. Samtidig lægger regeringen vægt på, at narkotikapolitiske valg ikke udelukkende bliver baseret 

på ekspertdefineret evidens, men også må medinddrage prioriteringer af politisk natur m.a.o. skal 

narkotikapolitikken ikke kun overlades til eksperter, hvilket ville fratage politikerne 

beslutningsansvar og essentielt kunne blive defineret som en teknokratisk narkotikapoltik, men også 

skal bestå af regeringens narkotikapolitiske prioriteringer. (Kampen mod narkotika, 2003, s. 6). 

Dette hentyder til, at den diskurs der bliver ført, er blevet omdirigeret. Selvom dispostionerne er til 

stede i diskursen, kan der iagttages en forandring i fokus, hvor politisk overbevising erstatter det 

forhenværende rationale, som den tideliger SR-regering førte frem, hvor ‘skades-reduktion’ var det 

førende rationale. Her bliver begreberne ‘demokrati’ og ‘teknokrati’ sat overfor hinanden som 

oppositioner, hvor ekspert viden bliver kategoriseret under teknokrati.

Handlingsplanen viser i punkt 11, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet er vel vidende om, at deres 

skadesreduktionspolitik kan indeholde paradoksale elementer. 

“Skadesreduktion er og bør fortsat være et integreret element i narkotikapolitikken. De eksisterende skadesreducerende 

tiltag kan – i forhold til en kompromisløs kamp mod narkotikaen – godt fremstå som paradoksale, men anses ikke desto 
mindre for at være pragmatiske og fornuftige. Det gælder eksempelvis metadonordination, udlevering af rene kanyler, 

forsyning med rensevæsker i fængsler og såkaldte lavtærskeltilbud i form af væresteder for stofmisbrugere”. (Kampen 
mod narko, 2003, s. 6)

Selv om skadesreduktion er en betydningsfuld del af narkotikapolitikken, vil den ikke blive fulgt 

konsekvent, eftersom den vil føre til direkte modstrid af regeringsens narkotikapolitik og derfor kan 

svække fundamentet i narkotikapolitikken. Dog kan der stadig iagttages governmentalitets 

rationale, hvor diverse forbehold bliver taget, hvilket iagttages som skadesreduktion. Det er dog 

tydeligt i citatet, at der ikke er tale om en fuldbyrdet skades-reduktions politik, da lægeordineret 

heroin og stofindtagelsesrum ikke indgår. Hvilket derfor indikerer at diskursen følger lov-

dispositivet i højere grad, når det vedrører narkotikapolitik.  

Senere i handlingsplanen kan det iagttages, at regeringen ikke synes det er økonomisk levedygtigt at 

imødekomme eksperters forslag om lægeordineret heroin sammen med metadon. Denne beslutning 

bliver taget sammen med forslaget, om at oprette stofindtagelserum. Det bliver samtidig begrundet 

med, at FNs autoritative kontrolorgan for narkotikakonventioner, International Narcotics Control 

Board (INCB), har tilkendegivet at etableringen af stofindtagelserum er i strid med 

narkotikakonventionerne, der forpligter medlemsstaterne til udelukkende at tillade narkotika til 

54



medicinsk anvendelse. Det kan nu iagttages, at handlingsplanen ikke kun begrunder afvisningen af 

oprettelsen af et stofindtagelsesrum p.g.a politiske overbevisninger, men at den også begrundes i 

FNs narkotikakonvention. For at gøre det helt klart, på den politiske front, sætter regeringen 

spørgsmålet:

 ”Hvis det offentlige opretter fixerum, hvorfor skal det offentlige så ikke også simpelthen udlevere heroin til de 
stofmisbrugere, der opsøger fixerummene – i stedet for fortsat at lade stofmisbrugeren være henvist til først at begå 

kriminalitet og prostituere sig for at kunne skaffe heroinen på det illegale marked ?” (Kampen mod narko, 2003, s. 7)

Citatet viser brug af den logik, at et stofindtagelsesrum og udlevering af heroin er lige skadeligt, og 

begge dele i virkeligheden er skadeligt for samfundet. Ligeledes begrunder de afvisningen med, at 

forslaget mangler en del medicinsk proces, for at kunne iagttages som levedygtigt d.v.s. at der ikke 

er tale om lægelig visitation, behandling under læger eller sundhedspersonale eller nogen som helst 

kontrol af styrken eller renheden af heroinen. Ej heller, argumentere de, kan det anses for godtgjort 

at stofindtagelsesrum reducerer dødeligheden blandt stofmisbrugere (Kampen mod narko, 2003, s. 

8)

Det kan i dette afsnit tydeligt iagttages, at der er stor forskel på hvad eksperter og hvad regeringen 

anser som ansvarsfuld og levedygtig løsning på narkotikaproblematikken. Imens eksperter anser 

stofindtagelsesrum og, i nogle tilfælde, lægeordineret heroin som en del af løsningen, er regeringen 

af den mere konservative skole, der anser eksperternes løsninger som for paradoksale og 

problematiske for narkotikapolitikken. Med konservativ menes der, at regeringen ikke vil udvikle 

narkotikapolitikken, men har valgt at videreføre den forhenværende narkotikapolitik.

DANRIS

En handlingsplan har også ofte indført diverse styringsteknologier og 'Kampen mod Narko' er ikke 

nogen undtagelse. Sundhedsministeren anser informationssystemet DANRIS (Dansk 

Rehabiliterings og Informations-System) som det bedste valg for de udvalgte kommuners arbejde 

med narkotikamisbrugere. Regeringen vil gøre det til standard, at hvert godkendt behandlingssted 

skal tilsluttes DANRIS, for på den mest effektive og hurtige måde, at kunne få oplysinger om de 

stofmisbrugere der er på behandlingsstedet. Samtidig vil der blive udviklet et metodehæfte, der vil 

blive udstedt i 2003, med henblik på videreformidling af erfaringer til alle amter og kommuner. 

(Kampen mod narko, 2003, s. 10). En del af governementalitetsbegrebet er identificering af 

implementering af nye teknologier, der skal være med i ledelsesprocessen og registreringen af 
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borgere, der inkluderes i handlingsplanen. DANRIS kommer derfor under den anden dimension af 

Deluze’s identificering af govenmentalitet, nemlig styringste tekniske aspekt. Deluze spørger, ved 

hjælp af hvilke midler, mekanismer, procedurer, instrumenter, taktikker, teknikker, teknologier og 

vokabularier bliver autoritet og styring gennemført? (Dean, 2008, s.72). I dette tilfælde kan der klart 

identificeres både instrumenter, procedurer, teknikker og teknologier. Ved brug af et edb-system 

som DANRIS, inkluderer det for det første computerteknologi og software, der skal skabe rammen 

omkring implementeringen af styringsteknologien. Dernæst kan computerteknologien iagttages som 

et instrument, hvis hensigt det er at få fat i oplysninger om stofmisbrugere hurtigst muligt. Med en 

overordnet iagttagelse af systemet, er det på nuværende tidspunkt muligt at identificere, hvordan 

autoritet og styring bliver gennemført.  Altså kan det konkluderes, at det er sundhedsministerens 

hensigt at indføre en bestemt styringsteknologi, i dette tilfælde DANRIS, ind i alle 

behandlingssteder i Danmark. Denne styringsteknologi kan også iagttages som en form for 

interventionsteknologi, der bliver indført i et behandlingssted, der ikke er tilsluttet DANRIS, for 

således at kunne leve op til de nye regler vedrørende behandling af narkotikamisbruger. 

5.1.8 Yderligere kontinuitet

I oktober 2010 udgav regeringen under Lars Løkke Rasmussen handlingsplan 'Kampen mod narko 

II – Handlingsplan mod narko'. Årsagen til den nye handlingsplan er, at udfra de tal socialminister 

Benedikte Kiær, indenrigs-og sundhedminister Bertel Haarder og justitsminister Lars Barfoed har 

fået er narkorelaterede dødsfald steget fra 239 i 2008 til 276 i 2009. Dernæst skønnes det at antallet 

af stofmisbrugere er øget fra 28.000 i 2005 til 33.000 i 2009. Regeringen anser dette som 

uacceptabelt og har derfor lavet denne handlingsplan for at få denne udvikling vendt. Disse tal er 

irrelevante i sig selv, men da de kan siges at skabe en ny “sandhed” indenfor diskursen, er de med 

til at udvikle diskursen og de handlinger der bliver taget udfra rationalet bag begrundelsen ved at 

gøre brug af disse tal. 

Ved nærmere iagttagelse af diskursen fra regeringen omkring narkotikapolitik, er der ikke sket stor 

forandring. Altså er det muligt at iagttage en kontinuitet i diskursen om narkotika. Med udgivelsen 

af ‘Kampen mod narko’ i 2003, kunne der iagttages en lov-og disciplindisposition over diskursen og 

med udviklingen af en ny handlingsplan, iagttages samme dispositive identificering. Der er dog 

diverse diskursive forskelle, der alligevel hører under samme dispositiver. F.eks. en udvikling i 

søgning af behandling, hvor brugen af tvang undersøges.
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Der er i dag mulighed for at tilbageholde stofmisbrugere i forbindelse med behandling af deres misbrug. Således skal 
gravide stofmisbrugere, der er visiteret til døgnbehandling for deres misbrug, tilbydes at indgå i en kontrakt, som giver 

mulighed for at tilbageholde dem under behandlingsforløbet, mens andre stofmisbrugere ikke kan tilbydes en sådan 
kontrakt. Kommunernes indberetninger viser, at loven stort set ikke bliver anvendt. Regeringen har derfor iværksat en 

undersøgelse af andre landes erfaringer med tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling af misbrugere. Undersøgelsen 
vil særligt afdække erfaringer fra de norske og svenske ordninger med tvang og se på, hvordan disse ordninger vil passe 

ind i en dansk sammenhæng. Resultatet af undersøgelsen vil indgå i regeringens overvejelser om brug af tvang i forhold 
til stofmisbrugere, herunder også unge stofmisbrugere. Regeringen vil endvidere afdække mulighederne for at meddele 

forældrepålæg til forældre, der har været i stofmisbrugsbehandling, om at aflægge urinprøver mv., hvis der er indikation 
for fortsat stofmisbrug, og dette medfører risiko for, at deres børns udvikling er i fare. (Kampen mod narko II, 2009, s. 

6)

Det ovenstående citat, som stammer fra ‘Kampen mod narko II’, forandrer den narkotikapolitiske 

diskurs endnu en gang, ved at tilføje et andet blik og en anden subjektivisering af stofmisbrugeren. I 

dette tilfælde bliver stofmisbrugeren først og fremmest iagttaget som patient, altså igen en 

klientliggørelse, men samtidig bliver patienten også kriminaliseret. Selv om ‘Kampen mod narko 

II’ er et udspil der skal give mulighed for undersøgelse af tilbageholdelse af misbrugeren, er den 

blevet en aktuel del af diskursen og der sker en forandring i subjektiviseringen. Samtidig er statens 

iagttagelse af misbrugeren blevet endnu mere kompleks. Denne form for iagttagelse er også i tråd 

med de fire dimensioner i governmentaliteten, der er blevet henvist til tidligere i analysen og i 

teorikapitlet d.v.s. synlighed, det styringstekniske, viden for styringspraksis og identitetsskabende. 

Der kan derfor konkluderes, på nuværende tidspunkt, at der igen er sket et diskursivt brud. Eftersom 

regeringens iagttagelse af patienten igen er forandret i den forstand, at patienten muligvis bliver 

underlagt sanktioner i form at tilbageholdelse. Altså at behandling med udgangspunkt i 

skadesreduktion også omfatter sanktioner.

I hælene på denne udgivelse, hvor regeringens diskurs forandrede sig, ved at indholde en 

rationalitet, hvis fokus er på patienten, men også en kriminaliseret patient, udgiver SUM sammen 

med Socialministeriet en pressemeddelelse der omhandler SFI Campell’s kortlægning af 

international forskning om tvang i misbrugsbehandling. I dette tilfælde udtaler ministrerne sig 

positivt omkring denne plan og hvorvidt en dansk model kan indføres. Daværende socialminister 

Benedikte Kiær udtaler sig således:
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“Når det gælder gravide misbrugere, kan tvangstilbageholdelse måske være med til at sikre, at færre børn fødes med 
skader relateret til moderens misbrug. Sidegevinsten er, at kvinderne samtidig kan motiveres til at komme ud af deres 

misbrug og skabe en bedre relation til deres barn. Derfor ønsker vi nu at se nærmere på, hvordan en dansk model for 
tvangstilbageholdelse af gravide misbrugere kan se ud” (SUM pressemddelelse,  28.04.11)

I denne pressemeddelelse er det muligt at iagttage en kontinuitet i diskursen, men med forholdsvis 

mere fokus på skadesreduktion og disciplin, selv om der er tale om tvang. Altså kan der ikke ses et 

direkte brud i diskursen, men en forandring i blikket og rationalet i diskursen. Der bliver ikke gjort 

brug af nye begreber, men patienten bliver subjektiveret på anden vis, nemlig patienten får tildelt et 

mere individualiseret eller personificeret subjektivsering, ved at kalde dem ‘kvinde’ og ‘barn’ i 

stedet for misbrugere eller patienter. Ikke desto mindre falder de under den samme disposition som 

før. 

I samme pressemeddelelse udtaler Bertel Haarder, indenrigs-og sundhedsminister, sig således:

“Når vi overvejer, om tvangstilbageholdelse af gravide stofmisbrugere kan være en vej frem i Danmark, gør vi det af 

hensyn til det ufødte barn. Skaderne ved misbrug under graviditet kan være så invaliderende og store for barnet, at vi 
må være villige til at gå meget langt for at beskytte det”. (SUM pressemeddelelse, 28.04.11)

I ovenstående citat er det muligt at iagttage, hvorledes blikket skifter fra at være på patienten, til 

også at blive flytte over til det ufødte barn. Altså bliver barnet også subjektiveret i forhold til 

behandling af stofmisbrug d.v.s. at moren, der skal i behandling, er ikke den eneste der bliver 

klientliggjort i dette tilfælde, men det bliver det ufødte barn også. I dette tilfælde, er det muligt at 

genkende en governmentalitets tilgang til diskursen. Der er en tydelig magt/viden relation til denne 

udvikling i diskursen. 

Som forklaret i teorikapitlet, forstår Foucault magt og viden, som to begreber der komplimenterer 

hinanden. Ved at studere det ene opstår den andet. Det er også tilfældet i denne narkotikapolitiske 

diskurs og det kommer meget tydeligt frem på nuværende tidspunkt. Udviklingen i diskursen viser, 

at der er en klar relation imellem den accepterede viden og dem der har fået tildelt rollen som 

eksperter. Eksempelvis træder i 1993 træder nogle “eksperter” frem, der repræsenterer et 

skadesreduktions rational. Dette rationale bliver senere hen påtaget af myndighederne til at forme 

deres narkotikapolitik. Der sker en udvikling i diskursen, hvor viden, der havde og fik tildelt 

autoritet d.v.s. magt i feltet, bliver legitimeret af myndighederne og/eller regeringen. Altså er magt/

viden relationer til stede under udviklingen af diskursen og på nuværende tidspunkt i diskursen, 

hvor udspillet ‘Kampen mod narko II’ baserer sin viden om de konsekvenser narkomisbrug har på 
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det ufødte barn, er det muligt at iagttage styringsteknikker, styringspraksisser og rationaler, og 

derfor viser tilstedeværelsen af magt.

Under Helle Thorning-Schmidt skete der fra d. 3. oktober 2011 en lille omrokering af det 

daværende Indenrigs-og Socialministerie, der blev til Økonomi-og Indenrigsministeriet imens, 

resten af ministeriet blev omdannet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (SUM). Samtidig 

blev Astrid Krag sundhedsminister og under Astrid Krag sker der nogle diskursive ændringer. 

 

5.1.9 Foden i nutiden

Den 18. juni 2012 vedtog Folketinget en ændring af loven om euforiserende stoffer fra 1. juli 2008,  

som træder i kraft d. 1. juli 2012. Ændringen er en indsættelse af §3 b efter §3a, som er en 

redegørelse for hvordan kommunen kan søge om tilladelse til oprettelse og drift af 

stofindtagelsesrum (fixerum): »§ 3 b. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan efter ansøgning 

fra en kommunalbestyrelse meddele konkrete tilladelser til oprettelse og drift af kommunale 

stofindtagelsesrum og stofindtagelsesrum drevet af selvejende institutioner med driftsoverenskomst 

med kommunen for personer på 18 år eller derover med en stærk afhængighed som følge af et 

længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer.

“Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om stofindtagelsesrum som nævnt i stk. 1, 

herunder om bl.a. hygiejniske omgivelser, overvågning ved kvalificeret personale, social- og sundhedsfaglige tilbud og 
afrapportering.”

Dette er den konkrete lov, der legaliserer indtagelse af euforiserende stoffer under særlige forhold, 

nemlig stofindtagelsesrum. Den lægger op til, at det skal være muligt hos selvejende institutioner at 

søge om tilladelse til at åbne stofindtagelsesrum i deres kommune, således at de kan dele 

driftsomkostningerne. Det er præcis dette der er sket på Vesterbro i København. 

Stofindtagelsesrummet har fået en fast bopæl tæt på Mændenes Hjem. Derfor er organisationen 

Mobil Fixerum reduceret, men kommunen kører stadig med to ”fixelancer”. Selv om det er så godt 

som slut med Mobil Fixerum, har deres arbejde haft stor betydning for, hvordan situationen ser ud i 

dag og derfor er deres information stadig relevant for specialet.
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For at kunne starte analysen om nutidens, syn på narkotika og narkotikamisbrugere, har jeg valgt 

valgt at iagttage selve stofindtagelsesrummet. I København blev der i 2012 oprettet et fixerum og 

samtidig bliver de gamle fixelancer udnyttet for ekstra plads. Det er under Sundhedsminister Astrid 

Krag og Københavns socialborgmester Mikkel Warming, at stofindtagelsesrummet bliver åbnet d. 

1.oktober 2012 på Halmtorvet i København. I en pressemedelelse fra SUM d. 28.09-2012 udtaler 

Astrid Krag sig om stofindtagelserummet:

”I Danmark har vi en høj dødelighed blandt stofmisbrugere. Det hænger blandt andet sammen med, at misbrugere bliver 
nødt til at indtage deres stoffer på gader, i baggårde og i opgange. Det er ikke bare uværdigt, det er også uhygiejnisk og 

farligt. Og erfaringer fra udlandet tyder på, at man kan nedbringe dødeligheden ved at etablere stofindtagelsesrum, hvor 
misbrugerne kan fixe i hygiejniske omgivelser under overvågning af kvalificeret personale” (A.Krag, 28.09.2012)

I dette citat kan der iagttages værdibegreber, der er i tråd med det som flere forskellige 

sundhedsfaglige personer har udtalt sig om, før Astrid Krag’s tid. Det indikerer, at diskursen igen 

har ændret sig fra regeringens side. Selv om disse begreber har være til stede tidligere i diskursen, 

er fokus flyttet fra et primært lov-dispositiv vedrørende oprettelse af stofindtagelesrum, til igen at 

fokusere på disciplin og beredskab. I ovenstående citat sætter ministeren lighedstegn med 

stofmisbrugeres situationen når indtagelse af stoffer finder sted, med at være 'uværdigt', 

'uhygiejnisk' og 'farligt'. Sammenhængen mellem sundhedsfaglige personer og ministerens diskurs 

er tydelig. Samtidig som disse begreber bliver brugt i ovenstående citat, indikerer ministeren også, 

at det er fornuftigt at stofmisbrugerne bliver overvåget af kvalificeret personale, for at nedbringe 

dødeligheden, som det er blevet bevist fra erfaringer fra udlandet. Dette er igen i tråd med diskursen 

fra 1994-1995 som både psykolog Kirsten Skinhøj og Jørgen Jepsen påviste i Politiken. Det 

argumenteres derfor, at der er sket et brud i den politiske diskurs, hvor narkotikamisbrugere for det 

første klientliggøres uden kriminalisering, idet at de i diskursen bliver set som patienter der har brug 

for hjælp fra velfærdssystemet og for det andet, iagttages stofindtagelsesrummet som et positivt 

initiativ, med baggrund i internationale erfaringer. En anden interesant pointe i udviklingen af 

diskursen, er brugen af ordet ‘overvågning’. Overvågning er et begreb Foucault har arbejdet meget 

med og som har identificeret rationalet bag dette begreb, som i overenstemmelse med udviklingen 

af det bio-politiske og governmentalitet. Dette kan også identificeres i denne udvikling af diskursen. 

Lige som ledelsesprocessen der blev identificeret tideligere i analysen omkring 

stofindtagelsesrummet, er de samme til stede i SUM’s pressemedelelse
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5.1.10 Et diskursivt startpunkt

Det der følger nu, er beretninger om den nuværende faktiske situation omkring 

stofindtagelserummet og om der er sket forandringer i diskursen op til startpunktet. Årsagen til 

denne tilgang er, at det er af stor betydning for genealogien at skabe et diskursivt standpunkt, der 

beskriver den aktuelle situation for stofindtagelsesrummet. Derfor bliver det lagt ud med to citatet 

fra stofindtagelsesrummet på Vesterbro:

"Fixerummet på Vesterbro har siden åbningen i oktober 2012 og frem til nytår registreret 642 forskellige brugere”. 
(Rasmus D. Nielsen, Politiken 30/01-13)

og

”Jeg tror man mener at der bor ca. 10.000 stofmisbrugere i det Store Københavnske område. Der er mange af dem der 
ikke er vores målgruppe, men der kan sagtens være uopdyrkede brugere, men vi har fat i rigtig mange. Vi har også fat i 

dem vi ville og dem der har det aller værst” (Rasmus K. Christiansen)

Umiddelbart kan det iagttages, at stofindtagelsesrummet har fået tildraget forholdsvis mange 

stofmisbrugere, men i samtalen med Rasmus Kohberg Christiansen fortæller han, at det bliver 

vurderet, at der er ca. 10.000 stofmisbrugere i Stor København. Det er ikke alle der får brug for 

stofindtagelsesrummet, men det indikerer stadig, at der mangler en del. I citatet fra artiklen i 

Politiken skriver journalis Rasmus D. Nielsen, at der er blevet registreret 642 forskellige brugere og 

det indikerer, at registreringen af stofmisbrugere er en form for styringteknologi eller 

styringsværktøj, der kan bruges som dokumentation til de bureaukratiske processer, fakta og 

statistik til kommunen og andre statslige organer. På Mændenes Hjems hjemmeside står der, og 

dette understøtter Rasmus K. Christensen også, at registreringen er obligatorisk for stofbrugeren, 

inden de får lov til at gøre brug af lokalerne. 

 

”Så er der nogle der har være skeptiske, hvad er det? Registrering? Etc. De andre siger 'Der kan du sagtens gå og det er 

vildt fedt'. Så jeg tror der bliver snakket rigtigt meget med hinanden og går den vej” (Samtale med Rasmus K. 
Christiansen)

og

”Første gang en borger henvender sig i stofindtagelsesrummet for at indtage stoffer, skriver personen under på, at 
indtagelsen af stoffer sker på eget ansvar. Køn, fødselsdato, hjemkommune, arten af stof, der ønskes indtaget, oplyses 
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også. Man skriver også under på, at personalet må gribe ind med relevant sundhedsfaglig hjælp og behandling i tilfælde 
af overdosering eller forgiftning. Man skal ikke oplyse personnummer, ligesom der ikke er krav om fremvisning af 

sygesikringsbevis eller anden form for legitimation. Ved fremtidige henvendelser skal brugeren kun oplyse alias samt, 
hvilket stof personen ønsker at indtage” (.ibid)

Ud fra disse to citater kan det iagttages, at der er nogle specifikke procedurer for 

stofindtagelserummet og at disse er i tråd med bureaukratiske krav i form af styringsværktøjer, men 

også at der bliver taget hensyn til stigmatiseringen af organisationen fra stofmisbrugerens side. Det 

bliver hentydet, at for at stofmisbrugeren skal føle sig tryg i  det miljø, hvor paradokset er til stede, 

bliver der lavet nogle mere eftergivende foranstaltninger til indregistreringsprocessen, således at 

brugeren ikke kan blive identificeret i folkeregisteret eller hos politiet. Eftersom at disse personer 

konsumerer et euforiserende stof, der er kategoriseret som ulovligt i bekendtgørelsen af 

euforiserende stoffer fra 31. maj 2011 underskrevet af daværende Indenrigs -og Sundhedsminister 

Bertel Haarder under Lars L. Rasmussen regeringen, er de i farezonen for at blive anholdt og 

retsforfulgt for besiddelse, og muligvis videresalg, af et ulovligt stof. Det er med al sandsynlighed 

derfor at de eftergivende foranstaltninger bliver lavet. Det er dem der øger chancerne for, at 

stofindtagelsesrummet får fat i de misbrugere de søger efter. Samtidig er det også dette der er yderst 

interessant for diskursen og det manifesterer sig meget tydeligt i citatet ovenfor. At nogle 

styringsværktøjer bliver taget i brug skal være med til at hjælpe borgeren misbruget, men samtidig 

forhindrer den proces, at borgeren ikke dukker op i et register som mulig lovovertræder eller 

mistænkeliggør sig for politiet. Altså er ledelsesprocessen og styringsværktøjet med til at 

modarbejde politiets arbejde. Et tydeligt diskursivt paradoks.

Paradokset

I dette afsnit i analysen, er der blevet identificeret endnu et diskursivt brud, og der er samtidig også 

identificeret et diskursivt paradoks. Bruddet opstår ved regeringsskiftet i 2011, hvor der bliver 

etableret en plan om oprettelse af stofindtagelsesrum og dernæst 2. oktober 2012 hvor 

stofindtagelsesrummet åbner op. Denne information, bringes frem i lyset fra Mobil Fixerum, der har 

haft de såkaldte ‘fixe-lancer’ stående rundt omkring på Vesterbro. Kommunen har pr. 2. oktober 

2012, åbnet stofindtagelsesrummet på Halmtorvet. Der kan på nuværende tidspunkt iagttages en 

direkte tilknytning og konsekvens af regeringens narkotikapolitiske diskurs. På Mændenes Hjems 

hjemmeside, skriver de under afsnittet ”stofindtagelsesrum”:
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”Formålet med stofindtagelsesrummet er at tilbyde stofbrugere mulighed for indtagelse af stoffer under social- og 
sundhedsfaglig rådgivning, vejledning og eventuel behandling. Formålet er også at skabe relationer til brugerne med 

henblik på brobygning til det øvrige social- og sundhedsfaglige hjælpesystem”. (http://www.maendeneshjem.dk/

stofindtagelsesrum)

Denne etablering er en manifestation for udviklingen af diskursen, eftersom, som Foucault ville 

formulere det, ingenting er udenfor diskursen. Dernæst kan der iagttages en kontinuitet i diskursen, 

efter etableringen. Der er andre repræsentanter for andre løsninger af narkotikaproblematikken, men 

der sker ingen forandringer i diskursens indhold d.v.s. der sker ikke nogle bemærkelsesværdige 

udsving i diskursen. Til sidst og ikke mindst, er det muligt at iagttage et diskursivt paradoks. 

Eftersom at stofindtagelsesrummet er en del af regeringens udspil vedrørende 

narkotikaproblematikken og at den samtidig kan siges at modarbejde politiets synspunkt, udgør 

dette et diskursivt paradoks i narkotikapolitikken. Dilemmaet blev for første gang identificeret i 

‘Kampen mod narko II’, og p.g.a. det blev stofindtagelsesrummet ikke åbnet, nemlig fordi det ikke 

hang sammen med den daværende regerings narkotikapolitik. Altså de anså dette paradoks som 

værende ikke overens med deres politik.

5.1.11 Nutiden

Dette afsnit vil finde det aktuelle standpunkt for genealogien. Eftersom at hensigten med 

genealogien er at have den ene fod i nutiden for at kunne lave en historisk analyse af en diskurs 

udvikling, er det af stor betydning, at slutningen af genealogien også bliver en del af analysen. Med 

dette i tankene, er der foretaget nogle samtaler med to personer, hvis beskæftigelse spiller en central 

rolle i hvordan diskursen ser ud i dag. Den ene er Rasmus K. Christensen, daglig leder af 

stofindtagelsesrummet på Vesterbro, og derfor en manifestation af den narkotikapolitiske diskurs 

aktualitet. Dernæst falder analysen på samtalen med vicepolitinspektør Kaj Lykke Majlund, der 

sammen med Københavns Kommune, SUM og Rasmus Kohberg, har være med til at skabe zonen 

rundt Vesterbro, hvor politiets arbejdsopgaver har forandret sig i konsekvens af den 

narkotikapolitiske diskurs. Der vil undervejs også blive gjort brug af anden empirisk data i form af 

avisartikler og forklaringer fra relevante medier. 
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Som forklaret ovenfor, blev stofindtagelsesrummet åbnet i 2012, men det interessante er også, 

hvordan denne åbning har manifesteret sig og er en konsekvens af diskursen. Det er ikke nok at 

acceptere åbningen af stofindtagelsesrummet, fordi der siden da er der sket nogle forandringer i 

diskursen. Rasmus K. Christiansen forklarer nedenfor:

”Jungletrommerne har lydt, at det er et trygt sted at komme. Her udleveres rene sprøjter, og misbrugerne har god tid til 
at tage deres stof … Også de mest udsatte kommer af sig selv, uden at vi skal ud på gaden og gøre dem opmærksom på 

tilbuddet” (Rasmus Kohberg i Politiken, 9/01-13)

og

“Der er ingen problemer. Op til vi åbnede, ca 14 dage inden, lavede vi og delte flyers ud. Det gjorde vi også en uge 

efter. Det var ca. 3 dage hvor vi gjorde det. Ellers har vi intet gjort. Kun på dansk. Ellers har vi intet gjort. Alt andet har 
være jungel trommer. Det skal man ikke undervurdere. Så er der nogle der har være skeptiske, hvad er det? 

Registrering? Etc. de andre siger 'Der kan du sagtens gå og det er vildt fedt'. Så jeg tror der bliver snakket rigtigt meget 
med hinanden og går den vej”. (Samtale med Rasmus Kohberg Christiansen. Foretaget 7/02 - 13)

I ovenstående citat forklarer Rasmus Kohberg Christiansen hvordan stofmisbrugere har opsøgt 

stofindtagelsesrummet. Det mest interessante er ordet ‘jungletrommer’ og hvilken betydning det får 

for iagttagelsen. Det er et begreb der beskriver, hvordan stofindtagelsesrummet bliver beskrevet på 

gaden af misbrugerne og hvilken betydning de lægger i det. Igennem et uformelt netværk på gaden, 

spredes nyhederne og rygterne hurtigt om hvad stofindtagelsesrummet er for noget. Eftersom dette 

er et tilbud til misbrugere og ikke en sanktion, er det af betydning at analysere hvad konsekvensen 

er, når en stofmisbruger melder sig frivilligt. Igennem et bio-politisk synspunkt, har regeringen 

formået, sammen med frivillige i samfundet og Københavns Kommune at etablere en form for 

pastoralmagt igennem stofindtagelsesrummet, hvor stofmisbrugeren kommer for at rette op på sine 

fejl og følge vejledningen fra myndighederne. Igennem denne pastorale magt kan man derfor også 

identificere en governmentalitet. Stofmisbrugeren subjektiviseres nu som en patient og ikke 

kriminel. Denne subjektivisering fra myndighederne har også en indflydelse på stofmisbrugeren, 

der nu internaliserer denne subjektivisering for således at blive identitetsskabende. Det vil sige. at 

for at stofindtagelsesrummet skal være en succes, skal en række elementer være på plads, som lige 

er beskrevet. Igennem synlighed, (uddeling af flyers), styringsteknologi (indregistrering af 

stofmisbrugere), viden bag styringpraksis (medicinsk videnskab bag behandling og opsyn af 

brugere, samt ledelse af stofindtagelsesrummet) og internalisering af identitet som patient eller 

klient, opfylder stofintagelsesrummet nu de fire dimensioner i governmentaliteten.  
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Umiddelbart kan der iagttages en villighed til at hjælpe stofmisbrugere og skåne det nærliggende 

miljø for konsekvenserne af stofmisbrug, men samtidig er der også mulighed for at iagttage lederen 

af stofindtagelsesrummets iagttagelse af hvorledes og hvorfor ”problemet” skal løses. Der er en klar 

forbindelse imellem ledelsen af stofindtagelsesrummet, det overstatslige og statslige iagttagelse af 

problematikken. Mikkel Warming forklarer i dette citat:

”Beboere og besøgende i København høster allerede nu frugterne af stofindtagelsesrummet. De nyeste tal viser, at der er 
langt færre kanyler i vores gader … samtidig har stofindtagelserummet reddet liv og givet stofmisbrugerene mere 

sundhed og et mere værdigt liv” (Mikkel Warming i Politiken, 30/01-13)

I ovenstående citat kan der iagttages den politiske holdning om årsagen til at etablere 

stofindtagelserummet. Den politiske holdning kan ses i brugen af ordene 'sundhed' og 'værdi'. Disse 

to ord, har haft central betydning i den almene og politiske diskurs omkring det omtalte emne, men 

en af årsagerne til etableringen af stofindtagelsesrummet var også at reducere affald på gaden jvf. 

beskidte kanyler. Det kan derfor argumenteres, at idéen til oprettelsen af stofindtagelsesrummet er 

todelt. 1) at fjerne beskidte kanyler og 2) at give stofmisbrugerene mere sundhed og værdi i livet. 

Denne holdning ser ud til at være i tråd med den aktuelle diskurs om årsagen til etableringen af 

stofindtagelsesrummet, men er den i tråd med politiets arbejde med stofmisbrugere og ulovlige 

euforiserende stoffer? Skal stofmisbrugere anholdes, når de har stoffer på sig eller skal de vejledes 

og henvises til stofindtagelsesrummet? Det er bl.a. disse problemer politibetjente står overfor, når 

de finder frem til personer, der har ulovlige euforiserende stoffer på sig. Selvom dette ikke er det 

primære problem specialet iagttager, er det med til at kaste lys over den kompleksitet paradokset 

skaber og hvilke dilemmaer de står overfor da der skulle oprettes et stofindtagelsesrum. 

Eftersom at rum spiller en stor rolle for etableringen af stofindtagelsesrummet, vil der blive lavet 

nærmere iagttagelser af hvordan Vesterbro bliver brugt i forhold til at euforiserende stoffer ikke 

bliver beslaglagt af Politiet. Med åbningen af stofindtagelsesrummet, har SUM og Københavns 

Kommune lavet en partneskabsaftale med Station City, for udføre de planer der skulle klargøre 

kommunikationen imellem alle de led, der repræsenteres i diskursen:
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“Det var at lave en partnerskabs aftale, med at definere grænserne for det vi kalder for zoner, hvor der er stoffritagelse, 
hvor man ikke går efter brugerne. Vi har ikke gået efter brugerne i mange år, fordi det gør ikke noget ved problemet. 

Rigsadvokaten har i fleste tilfælde givet en advarsel, når vi har taget en bruger. Tanken var jo, at få narkomanerne til 
søge hen til fixelanserne, og sige at når i er her inde, så er det legalt, hvis i er på vej til stofindtagelsesrummet. Det 

kræver at jeg skriver nogle instrukser for personalet. Fordi det er jo ikke ret mange politifolk, der kan forstå. “Hvorfor 
kan de få lov?” Det væsentligeste for mig er at sige, handel med narkotika går vi konsekvent efter. Inde og ude om 

stofindtagelsesrummet og det har ikke ændret på det. Nogle gange må vi have en bruger med, for at bekræfte handlen”. 
(Samtale med Kaj Lykke Majlund, 24. april 2012)

og

“Så jeg gav fritagelsesrummet til at starte fra vesterbrogade/Bernstoffsgade, så går du helt ned til Gasværksvej, så 

rammer du Halmtorvet, rundt om Halmtorvet op til Ingerselvsgade og hen til Tietegensbrogen og til Bernstoffsgade. Det 
er vores område. Ja, det er vores område og det har vi skrevet i den der partnerskabsaftale, det kalder vi bufferzonen. 

Det betyder ikke at vi ikke tage fat i brugeren også og det er kun til eget forbrug” (.ibid)

I ovenstående citater er det muligt at iagttage hvorledes, der igennem en helt specifik 

styringspraktik, bliver opdelt rum (Vesterbro) i zoner eller ‘bufferzoner’, for at gøre det tydeligt 

både for stofmisbrugerne, pusherne og politbetjentene, hvor der er andre regler. Lige som i 

Foucault’s andre værker omkring fængsel, straf og andre anstalter, bliver by og arkitektur eller 

byplanlægning en del af diskursen. Der bliver lagt en specifik betydning i denne bufferzone, som 

alle parter har mulighed for at forstå. Dog har Politiet besluttet, at der skal være en særlig enhed af 

betjente, som har en dybere forståelse for projektet til at patruljere gaderne inden for zonen. Der 

bliver gjort brug af begrebet ‘stoffritagelse’, der kun har betydning indenfor denne zone. Altså er 

dette en form for undtagelsesområde. Geografien har stor betydning for, projektets gennemførelse 

og succes. Samtidig bliver der nedskrevet specifikke instrukser m.a.o. kan dette identificeres som en 

styringsteknlogi, der kun giver mening indenfor bufferzonen.

Dette er en specifik ledelsesstrategi. Det er en strategi der ikke kun involverer de betjente der er 

med til at udføre arbejdet og vejlede stofmisbrugerne, det er en strategi som stofmisbrugerne også 

forstår, men samtidig er den kun gældende når stofmisbrugerne er indenfor bufferzonen. Det er 

derfor muligt at iagttage paradokset på ny. Inden diskursen forandrede sig, med Politiet som nyt 

input i diskursen, så paradokset således ud: P.g.a. oprettelsen af stofindtagelsesrummet blev det 

lovligt at indtage et ulovligt euforiserende stof på et lovligt sted. Dette paradoks blev yderligere 

kompliceret, da bufferzonen blev oprettet, således at Politiet har fået instrukser om ikke at anholde 

personer med euforiserende stoffer på sig inden for zonen, men henvise dem til 
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stofindtagelsesrummet. Altså påtager Politiet sig ikke kun rollen som håndhæver af loven, men også  

vejleder og at være en del skadesreduktion. Det vil sige selv om Politiet finder ulovlige 

euforiserende stoffer på en person indenfor bufferzonen, skal de ikke anholdes.

Denne strategi er den sidste i forløbet omkring oprettelsen af stofindtagelsesrummet og 

skadesreduktion. En ledelsesstrategi der ikke kun forholder sig til Politiets arbejde, men det er en 

strategi der også påvirker misbrugerne og deres selvstyring.

5.2 Diskussion

Hvordan kan politiet iagttages i deres “kamp” imod narkotikaen? Eftersom at politiet har omformet 

deres strategi rundt om området på Vesterbro i København, fra at være ‘anholdelse af dem med 

narkotika på sig’, til at vejlede dem til stofindtagelsesrummet, kan der iagttages et nyt dispositiv for 

den afdeling. Narkotikamisbrugeren iagttages nu af politiet på ny; som en patient eller et 

velfærdssubjekt. Det kan derfor argumenteres, at patienten mægtiggøres af politiet, for at kunne 

gøres til et handlingsdygtigt subjekt og politiet som forhandlingspartner. Dette skaber en form for 

pseudofrihed for patienten, hvor patienten ikke direkte er afhængig af sin frihed, men der skabes en 

forvaltningsbeslutning. Denne iagttagelse ligger tæt op imod Anders Fogh Jensens beskrivelse af 

den moderne governmentalitet. Diverse punkter er udeblevet, men i bund og grund tilhører det det 

samme argument.

Ved at iagttage diskursen igennem et analytisk blik, med hjælp fra Foucault’s store begrebsapparat 

og igennem kontingente historiske begivenheder, er det muligt at ryste den traditionsbunde 

iagttagelse af jura, hvor loven er gældende for alle og alles steder i Danmark, til at der er mulighed 

for at lave paradoksale love. Resultatet stammer fra en lang række diskursive brud, hvor indflydelse 

også stammer fra det sundhedsfaglige miljø og internationale organisationers og landes erfaringer 

med stofindtagelsesrum. Ved at påtage sig dette rationale, har den danske stat ikke kun tilføjet en 

handlingsplan, men også udviklet den til at følge den danske mentalitet og danske holdninger, når 

det vedrører narkotikapolitik. Samtidig ser det ud til, at der skulle en større overensstemmelse i det 

sundhedsfaglige miljø, når det vedrører løsningen på narkotikaproblemet og udviklingen af et 

rationale og begreb, nemlig skadesreduktion, før staten kunne påtage sig ansvaret for udføre denne 

form for narkotikapolitik. Foucault sagde det så klart at det har været: “fabricated in a piecemeal 

fashion from alien forms” (Foucault i Rabinow, 1984, s. 78) 
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Som citatet fra Foucault indikerer, er denne udvikling baseret på andres udvikling af den specifikke 

løsningmodel, men den danske stat, sammen med flere andre aktører, har udviklet den til det danske 

samfund. Det kan også ses, hvordan Politiets arbejde har været. I stedet for at køre med en ‘nul-

tolerance’ holdning til narkomisbrugere, har deres iagttagelse af dem forandret sig til at være mere 

‘human’ og som vejledere. Dette er en del af hele planen, hvor ikke kun holdningen forandres og 

kontakten til misbrugerene forandres, men også en udvikling af byplanlægningen. Ikke så meget en 

fysisk forandring i arkitekturen (dog med undtagelse af oprettelsen af et stofindtagelsesrum) men en 

opdeling af bymidten på Vesterbro. Ved at lave de såkaldte bufferzoner, formår Politiet at udøve en 

form for kontrol, der både er baseret på specialviden d.v.s. erfarne betjente fra området, og at 

påvirke stofmisbrugeren til at udøve selvkontrol. Således er Politiets strategi at skabe et miljø hvor, 

stofmisbrugere stoler på Politiet og Politiet ikke anholder personer med euforiserende stoffer på sig 

til eget forbrug, hvis de er på vej ind i stofindtagelsesrummet. Altså har Politiet også påtaget sig et 

skadesreduktions rationale, der ikke er i tråd med den konventionelle forståelse for Politiet og deres 

arbejde. 

En anden interessant konsekvens af denne forandring i diskursen er, at der i lovgivningen bliver 

beskrevet hvordan selvejende institutioner har mulighed for at søge om at oprette et 

stofindtagelsesrum, for således at kunne blive finansieret af kommunen. Dette indikerer derfor, at 

løsningsmodellen for narkotikaproblematikken ikke kun ligger på kommunen, men også på 

borgeren. Ikke fordi den bliver pålagt borgeren, men fordi borgerne har mulighed for at tage ansvar. 

I bund og grund kan der iagttages en holdning til offentlig forvaltning, hvor borgeren også bidrager 

til denne forvaltning. Med andre ord opfordres der til filantropi. Det interessante med denne 

iagttagelse er, at eftersom at opfordring til filantropi fra staten og med forandring af lovgivingen 

omkring dette, er det muligt at se en mulig fremtidig tendens i samfundet. Ved at uddelegere diverse 

velfærdsopgaver  mod betaling, formår staten og kommunen at spare på arbejdskræfterne. Dernæst 

skabes der en forandring af opfattelsen af velfærdsstaten og den danske velfærdsmodel. Selvom 

dette er et fænomen der er brugt før, kan der på nuværende tidspunkt iagttages, at dette også bliver 

opfordret hos de aller svageste i samfundet, for at kunne forandre misbrugerens egen opfattelse og 

udøve selvdisciplinering. Denne ledelsesstrategi kan derfor iagttages som en strategi, der prøver at 

inkludere de nederste i samfundet, der er fremmedgjorte og stigmatiserede. Et stærkt tegn på 

styringsmentalitet. 
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Denne diskursive udvikling har også afsløret, at når der bliver introduceret ny begreber, hvis 

definition er meget bred, forsvinder den ikke hurtigt fra diskursen. Årsagen til dette kan være, at 

begrebet kan få et såkaldt ‘buzz-word’-status p.g.a. af dets alsidighed, og derfor kan bruges i den 

politiske kommunikation alt efter hvilken ideologi eller politisk retning regering eller staten har. I 

analysen kom det frem, at man ved regeringsskiftet fra SR til VK regering, ikke stoppet brugen af 

begrebet ‘skades-reduktion’. Tværtimod blev det brugt i to handlingsplaner. Henholdsvis ‘Kampen 

mod narko’ og ‘Kampen mod narko II’. Selvom begrebet tydeligvis var til stede og blev brugt, 

havde det en andet status end hos forhenværende regering. VK.regeringen argumenterede, at ved at 

indføre lægeordineret heroin og oprette et stofindtagelsesrum, ville det være i strid med den 

politiske retning og et paradoks, der ikke passede overens med narkotikapolitikken. Altså blev der 

brugt ideologisk argumentation for definitionen af begrebet. Efter endnu et regeringsskifte, får 

begrebet større status og bliver brugt som argumentation for at oprette stofindtagelsesrummet på 

Vesterbro. Rationalet er denne gang mere pragmatisk i stedet for ideologisk og kan tolerere det 

paradoksale element i oprettelsen. Der kan derfor argumenteres for, at definitionen af begrebet 

‘skades-reduktion’, både har forhindret og muliggjort oprettelsen stofindtagelsesrummet.
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6. Konklusion

Specialet er et resultat af en nysgerrighed der stammer fra den mulighed, at der kan eksistere 

tydelige paradoksale elementer indenfor narkotikapolitik og at disse paradokser tilsyneladende er 

vidt accepterede i samfundet, som en del af en holdning om at komme narkotikaproblemet til livs. 

Dette speciale har prøvet at redegøre for, hvordan statens narkotikapolitik har udviklet sig og hvilke 

dilemmaer den har ført til. Som problemformuleringen lægger op til, skal der svares på to 

spørgsmål: Hvordan har statens narkotikapolitik udviklet sig og hvilke dilemmaer har denne 

udvikling ført til? Ved at anvende Foucault’s genealogiske tilgang til den narkotikapolitiske diskurs, 

ville specialet også undersøge stofindtagelsesrummets slægtskabslinje. 

De første linjer i loven omkring euforiserende stoffer blev skrevet i 1936 og siden da, er både 

narkotika og lovgivningen forandret utrolig meget. Fra at lovgive imod de negative følger af opium 

til skadereduktion, stofindtagelsesrum og bufferzoner for stoffritagelse, hvis udvikling er 

kontingent. Selvom det ikke var meningen med dette speciale at fungere som en mod-hukommelse 

til de mere konventionelle holdninger om narkotikaproblematik, kan den iagttages som mere 

tvetydig end man hidtil har troet. Det kan også ses i analysen, at narkotikapolitik er kontingent, i 

den forstand, at beslutninger er blevet taget på bagrund af beslutninger taget før den. Men lige så 

meget som der er kontinuitet i diskursen, kan der ses diskontinuitet. Eksempelvis at de samme 

politiske partier, som var med til at oprette stofindtagelsesrummet, var først imod idéen. 

Udviklingen af narkotikapolitikken er sket igennem både ideologiske overbevisninger, men også 

med indflydelse fra eksperter og deres forskning indenfor medicin og psykologi. Det er dog først i 

1993, at diskursen begynder at få indflydelse fra personer der har fået tildelt ekspertstatus. De helt 

store forandringer skete, da idéen om stofindtagelsesrum blev introduceret i diskursen, hvilket 

betyder at der gik ca. 20 år fra dette diskursive brud til etableringen af stofindtagelsesrummet. Altså 

er idéen om stofindtagelsesrum ikke ny. Den konventionelle holdning om, at oprettelsen af et 

stofindtagelsesrum er en naturlig udvikling er, heller ikke sand. Tværtimod var idéen om 

stofindtagelsesrummet både accepteret og modarbejdet igennem de sidste 20 år og rummets 

oprettelse er et resultat af flere kontingente beslutninger. Samtidig har Danmark som samfund 

bevæget sig imod en holdning, der accepterer paradoksale narkotikapolitiske beslutninger. Dernæst 

har statens iagttagelse af stofmisbrugere forandret sig fra at iagttage dem som kriminelle, til at 
70



klientliggøre dem og se dem som patienter. Dog er den iagttagelse ikke cementeret, men analysen 

har vist, at ved regeringsskiftet har denne gruppe forandret identitet og subjektivering. Altså er 

konklusionen, at iagttagelsen af narkotika og narkotikapolitik kan være dynamisk og at det er 

muligt at tage paradoksale poltiske og juridiske beslutninger på narkotikaområdet. 

På baggrund af analysen, har dette speciale forsøgt at svare på spørgsmålet: Hvordan har statens 

narkopolitiske diskurs udviklet sig og hvilke dilemmaer har den ført til? Det kan konkluderes, at 

statens narkotikapolitiske diskurs har udviklet sig igennem flere forskellige diskursive brud, der har 

været kontingente, men samtidig har diskursen også forandret blik, alt efter hvilken regering der sad 

ved magten f.eks. var skadesreduktionspolitiken under VK indført, men oprettelse af 

stofindtagelserum var ikke en del af den, fordi den var i strid med deres narkotikapolitik og dette vil 

være et politisk dilemma de ikke kunne gå på kompromis med. Det skal dog medtages, at der da der 

var regeringskifte, var dele af diskursen der var kontinuerlige og andre dele der ikke var. Her var 

skadesreduktion accepteret, og regeringen havde intet problem med oprettelsen af et 

stofindtagelsesrum, selv om det viste sig at fremstå paradoksalt i forhold til juraen. Konsekvenserne 

af dette er, at der er steder i København, hvor personer med narkotika på sig vil blive anholdt, og 

andre steder de vil ikke blive anholdt. Hvad næste skridt er i denne form for lovgivning og 

narkotikapoliti, vil kun fremtiden vise, men dette speciale kan konkludere, at lovgivningen kan vise 

sig at være mere pragmatisk i fremtiden og at fokus vil være sat på at klientligøre stofmisbrugere i 

stedet for at kriminalisere dem, for på denne måde at inkludere dem mere i samfundet og komme 

narkotikaproblematikken til livs i så vid udstrækning som muligt.
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7. Perspektivering

I dette kapitel, vil jeg kigge nærmere på en alternativ måde, at undersøg narkotikaproblematikken 

på. I denne perspektivering, vil jeg først kigge nærmere på Nicklas Luhmann’s systemteori og hvad 

den eventuelt kunne bidrage med. Til sidst bliver der kigget nærmere på Pierre Bourdieus’ 

stratifikatoriske distinktion og felt analyse.

En anden og måske lige så frugtbar undersøgelse af statens narkotikapolitiske dilemmaer og 

paradoks, kan blive udført med Nicklas Luhmann’s systemteori og systemteoretiske analysestrategi. 

Dette perspektiv er yderst relevant for de narkotikapolitiske dilemmaer og paradokser, eftersom at 

Luhmann er interesseret i at undersøge, hvilke systemer og logikker der gør sig gældende i 

kommunikation og beslutningstagning. Luhmann kan, lige som Foucault, iagttages som 

postsstrukturalist. Analysestrategien skal være med til at danne rammen omkring, hvordan jeg 

iagttager iagttagerens iagttagelse. Det vil sige, at det skal specificeres, hvad vi kigger på. Altså hvad 

iagttagelsespunktet er og hvordan det bliver iagttaget. Det er hvad Luhmann kalder for 

‘ledeforskellen’, og konditioneringen af ledeforskellen, eller hvordan vi genkender den (Andersen, 

1999, s. 152 - 155). Andersen forstår ledeforskellen som den ramme, hvorigennem anden ordens 

iagttageren iagttager verden, altså den forskel hvorigennem iagttageren kan opfatte verden. Således 

er det ledeforskellen, der bestemmer, hvordan verden kan iagttages. Ledeforskellen må vælges af 

anden ordens iagttageren og er med til at disciplinere iagttagerens blik til kun at kunne iagttage 

verden gennem denne specifikke distinktion. Systemteorien arbejder med distinktionen system/

omverden og dette ville også være tilfældet her. Selvom det er muligt at iagttage systemets 

omverden igennem en anden ordens analyse, er det primært systemet jeg vil iagttage. Det skal dog 

også siges, at de to sider af forskellen kan påvirke hinanden, ifølge Luhmann.

Til en alternativ analyse af paradokset, ville det være en mulighed at gøre brug af Luhmann’s 

formanalyse, der lige som systemanalysen, gør brug af distinktionen den markerede/umarkede side. 

Opgaven for formanalysen er derfor at identificere den umarkerede side af forskellen, men dette 

bliver først gjort efter den markerede side af forskellen er identificeret. Det bliver gjort ved at 

iagttage en specifik organisation og i dette tilfælde ville det være regeringen anno 2012-2013. Det 

er derfor af betydning for analysen, at identificere de logikker der bliver brug af i 

kommunikationen. Dernæst skal koderne identificeres. Eksempelvis kan regeringen operere med 
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risikologikken, eftersom at oprettelsen af et stofindtagelsesrum er risikobetonet p.g.a. 

stofmisbrugernes situation. Der er en risiko for at de får infektioner og/eller dør p.g.a. stofmisbrug. 

Derfor ville de koder systemet kommunikerer være risiko/fare3. Dem der er udsat for fare, er dem 

der er ikke deltager i stofindtagelsesrummet eller dem narkotikaen udsætter for fare. Disse kan være 

alt fra stofmisbrugere til lokale beboere (Andersen N, 1999; Andersen H, 2011). Luhmann giver 

også mulighed for at iagttage narkotikaproblemet igennem de organisationer, der arbejder med det 

til dagligt f.eks. kommunen, politiet og Mændenes Hjem. Formanalysen er dog ofte kun starten af 

konstruktionen af en problemstilling, som så følges af andre analyser f.eks. system- og 

differentieringsanalyse, hvor det er muligt at iagttage hvorvidt en organisation er flerstemmig og 

gør brug af strukturelle koblinger eller måske parasitære koblinger, eftersom organisationen kan 

gøre brug at politisk kommunikation (Andersen, 1999, Esmark, 2005).

Da Luhmanns systemteoretiske analysestrategi giver rig mulighed for anden ordens iagttagelse af 

narkotikaproblematikken, kan den franske sociolog Pierre Bourdieu bidrage med en analyse af, 

hvordan magt spiller en rolle i narkotikaproblematikken. Ved at gøre brug af Bourdieu’s 

stratifikatoriske distinktion, ville det være muligt at iagttage, hvordan politikere ville gøre brug af 

sundhedsfaglig ekspertviden, for at opnå politisk magt. Dette kan forklares igennem Bourdieu’s 

feltanalyse. Ved at identificere den struktur og det felt aktørerne (politikere og sundhedsfaglige 

eksperter) opererer i, ville det være muligt at lave en feltanalyse, der identificerer feltets placering i 

forhold til magtplaceringer, feltets hierarkiplacering og agenternes placering. Bourdieu ser nemlig 

ikke aktørerne som handlingslammede p.g.a. dominerende strukturer, men han mener at agenternes 

handlinger er både betinget af systemets objektive struktur og agentens forståelse for systemet 

(Wilken, 2005). Jeg vil undersøge, hvorvidt der er interessekampe, hvor magt opstår og hvilke 

konfliker der er. Det er derfor muligt at undersøge disse interessekampe m.m ved at identificere 

doxa’en. Det er denne forfatters opfattelse, at eksperter, i dette tilfælde videnskabsfolk inden for 

medicinvidenskab, har en høj kulturel, social og symbolsk værdi. Derfor er deres udmeldinger 

omkring relevante problemstillinger interessante for politiske aktører og kan bruges som politisk 

argumentation, p.g.a dens høje værdi i samfundet. Magt ville derfor blive opnået ved brug af 

“korrekte” værdier.
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Selv om disse to teoretikere hører til hver deres videnskabelig tradition, henholdsvis 

poststrukturalismen og socialkonstruktivismen, kommer de frem til deres pointer delvist parallelt. 

Denne kombination kan kun forsvares, så længe disse epistemologiske retninger samarbejder i 

stedet for at konkurrere imod hinanden. (Andersen, 1999)
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Bilag 1
  

Interview med Rasmus Kohberg Christiansen fra Mændenes Hjem og leder af 
fixerummet

Dato: 7/02-13

Lokation: Stofindtagelsesrummet på Vesterbro under Mændenes Hjem.

Samtalen starter:

Torkil (Interviewer): hvad kan du fortælle os om jeres organisation?

Rasmus: Altså, om mændenes hjem eller fixerummet?

T: Både og?

R: Ja, både og. Ok. Jamen mændenes hjem er en privat organisation der beskæftiger sig med socialt 

arbejde på Vesterbro. Den består af en række af forskellige tilbud. Der er et hovedhus, hvor der er 3 

forskellige boformer. Der er et herberg. Så er der en boenhed, det der heder 'Paragraf 107' og så er 

der et bofællesskab der hedder 'Paragraf 108'. Og bofællesskabet er for psykisk syge 

stofmisbrugere. Det er det vi kalder for dobbeltdiagnosticerede. Så er der et kontaktsted, hvor alle 

kan komme. Så er der en kantine med mad. Distribution af hjemmeløseaviser. Der er en nat-café, 

hvor der er mulighed for at overnatte akut. Så er der forskellige projekter tilknyttet til mændenes 

hjem. Café Klara... en natcafé for kvinder. Så er der et brogbyggerprojekt, som er en opsøgende 

indsats for stofmisbruger med anden etnisk baggrund end dansk. Så er der sådan nogle særboliger 

for udsatte. Et særligt grønlender kollektiv. Så er det det her, som vi kalder for den 'runde firkant', 

som er en café for stofmisbruger. Så er der et sundhedsrum for samme målgruppe. Som så det sidste 

skud på stammen, så har vi oprette det her stofindtagelsesrum. 

T: Når i kalder disse boformer for forskellige 'paragraffer', hvorfor er det?

R: Det er fordi de er under nogle specifikke paragraffer og så er der forskellige regler. 

T: hvordan fungerer stofindtagelsesrummet administrativt?

R: altså hvordan opbygningen er?

T: Ja.
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R: Altså for stofindtagelsesrummet, er der 10 fastansatte. 6 sygeplejersker og 4 pedagoger. 

Derudover en sociale vicevært, som arbejder meget udedørs men også indendørs. Så er der mig, 

som er leder. Så er der omkring 15 timelønnede, som dækker weekender eller for at få vagtplanen til 

at virke. Vi har åben fra kl. 08.30 til kl. 23.30 om aftenen, alle ugens dage. Det kræver jo noget 

personale resourcer. Altid 2 sygeplejersker. Der er mellem 3-4 på arbejde. Helst 4.

T: Er det nogle standarder i har fået at vie skal være sådan inden eller...?

R: inden vi gik i gang, var der en kvalitets standard gruppe. Hvor vi fandt ud af, hvilke standarder vi 

skulle have, hvor jeg også sad i. Der var jo spændende fordi det er første gang i DK's historie at 

man laver det her. Så var det lidt pioneer arbejde.

T: Har du så fået feedback?

R: Ja rigtig mange steder fra. Rigtig meget politisk og mediefokus er på det her og andre dele af 

branchen. For de sociale dele altså. Et nybrud i det her felt, som mange her en mening om.

T: Har du mærket til negative kommentarer?

R: Meget lidt. Det er jo politisk det her og der er jo også modstandere. Det har jo været en politisk 

diskussion i mange år. Man kan kan sige at modstanderenes argumenter har for så vidt ikke ændret 

sig, det er i virkeligheden de samme argumenter. Så der er ikke kommet nye argumenter ville jeg 

sige.

T: Hvem er det der bruger det her?

R: Hvem er det der bruger det her? Stofindtagelsesrummets hovedmålgruppe er folk, som har meget  

problematiske forhold til hårde stoffer. Har svære afhængighedsproblemer og om injicerer deres 

stof og som er en del af den åbne stofscene på Vesterbro. Det er også 95% af dem der bruger dette 

rum. Så er der nogle andre også. Sådan nogle lidt pænere brugere, som ikke har svære (lægger vægt 

på ordet her) afhængighedsproblemer, men stadig har misbrug og kommer i områder og tager i 

perioder. Skal de bruge rummet? Ja det skal de. Heller det end i en baggård. Selv om de ikke tager 

det hver dag, så er de i farezonen og risikoen er langt mindre hvis de tager det alene.

T: Har i så mærket at der er andre der kommer til?

R: Vesterbro har jo altid været en magnet af stofbrugere fra det Stor KBH's område, men også 

Sverige og stoftourister. Altså folk der tager stoffer og bliver en del af miljøet her. Det er ikke noget 

nyt i. KBH kommune har haft to ansatte, hvis hovedopgave er, at hjælpe stofmisbruger fra andre 

lande, primære nordiske, hjem til et tilbud. Det er ikke noget nyt. Selv om der er svenskere her, så 
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tror jeg ikke det tiltrækker svenskere, det mener jeg ikke. Vi tiltrækker dem, der allerede har været 

her.

T: Kan du se en forandring på gaden? Hvordan var det inden?

R: Det der har forandret sig er, at der er langt færre der indtager stoffer eller fixer i det offentlige 

rum. Det er fuldstændig uomtvisteligt at det er mindre. Derudover er der kommet nye tal fra KBH 

kommune omkring narkorelateret affald som er blevet halveret. Det er en konsekvens, når vi har 

haft 25000 injektioner, og så forsvinder de injektioner et sted fra. De skiller sig af med det her. Så er 

affaldsmængden mindre på gaden. Det har haft en kæmpe effekt. Der  er stadig misbrugere på 

Vesterbro. Der kan stadig være ballade og problematikkerene er her stadig. Men de offentlige 

indtage og affald er mindre.

T: Det siger de fra lokalområdet?

R: Det siger beboere, rengøringsfolk målet på det jo og kan konstatere det direkte. Det er jo en af 

grundene vi blev sat i verden. Dels for at gøre forholdene bedre for brugerene men også for 

beboerne i området, hvor de har kunnet se en forskel.

T: Har du et problem med paradokset?

R: Nej, intet overhovedet. Det har jeg ikke fordi, det er jo en form for accept af, at vi har haft en 

situation på Vesterbro, som har været fuldstændig uholdbar og uacceptabel. Det har været en 

skændsel og pinligt, at vi som et af verdens rigeste lande har accepteret sådan nogle forhold. 

Fuldstændig skandaløst og det har det gjort i 40 år. Vi kigger den anden vej, og tror benhårdt på, at 

alle stofbrugere skal i behandling og den strategi har bare vist sig, i lang tid, har ikke virket. Lige 

meget hvor mange penge vi har sat i, så er der altid en gruppe der vil være der. Så derfor må man 

gøre noget nyt. Lige som i mange andre lande, at man supplere sin behandlingsstrategi og her er der 

så at de 'harm reduction strategies' kommer i spil. Det startede lidt med Heroin behandling og så 

kom stofindtagelsesrummet senere. Det der er meget vigtigt for mig at sige, at 

stofindtagelsesrummet kan ikke stå alene. Det vil aldrig kunne lade sig gøre. På verdensplan har 

man aldrig fundet en løsning på den her problematik. Se på kampen om narko i USA. Det er jo 

mia.. Jeg tror på at vi har fat i den lange ende. Vi bliver nød til at se det som en pallet, og på den her 

pallet er der flere forskellige tilbud til de her brugere. Det er mængden og diversiteten af tilbud, der 

kan blive rigtig godt. Nogle vil ikke i behandling lige nu og så skaber vi nogle rammer til dem, så 

deres sundheldstilstand ikke skal gå i fløjten og så de ikke skal være i en permanent stress tilstand, 

som de har været i før. Som måske kan mane til en eftertanke til noget andet. Hvis det er, så skal 
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vore kolleger her guide dem til noget behandling, hvad det er de gerne vil have hjælp til. Det er 

sammenhængen med de her tilbud. Stofindtagelsesrummet kan ikke klare det alene, lige som 

behandlingen ikke kan klare det alene. Det er ikke et enten eller, det er både og. Jeg tror det er 

meget vigtigt i denne her debat. 

T: Er det er budskab du har prøvet at føre frem til lokalpolitikere …

R: Det er et budskab vi alle har prøvet at føre frem. Det ser ud til at der er sådan en krig imellem de 

her 'harm reduction' paradigme på den ene side og behandlinge på den anden. Der mener jeg, at vi 

skal have begge dele. Den ene er ikke bedre end den anden. Hver ting til sin tid. Der skal nok blive 

behov for os alle sammen.

T: Det lyder som om at du snakker om, noget der hænger sammen. En form for struktur, hvor 

misbrugere kan kørers igennem alt efter hvor de er henne og til sidst ville være fri for stoffer?

R: Altså, KBH kommune er virkelig en forgangs kommune omkring det her. Det er også en stor 

kommune der haft det her problem længe. Vi satser også på nytænkning, hvor andre kommunere i 

landet godt kunne lære noget af. Dels det der at satse på tingene og afsætte penge og resourcer og så 

er det der med at der ikke er nogen opskrift, så tror jeg meget på den der pallet af tilbud. Så tror jeg 

på, at vi i KBH er relativt tæt på bruger gruppen. De forsøger vi også at favne dem. Det giver også 

anledning til, at vi får relationer med dem i.f.t. Deres liv, deres problemer etc. og så spørger vi også 

om det. Det får vi også med.

T: Det lyder som om at det hele starter med et sundhedsideal som vi vil leve op til, men jo længere 

man kommer ned, ser det ud til, at i også prøver at behandle personen selv?

R: Det er en blanding. Vi har mange formål, kan man sige. Vi har jo et hoved formål. Det er at lave 

nogle rammer for trygge og rolige indtagelsesrammer. Det er vores hovedformål og så er der en 

masse bi-effekter. Bla. Så kommer de også og siger at nu vil de gerne bliver tilknyttet til et 

rådgivningscenter eller om vi kan hjælpe med et sted at bo. Det håbede vi på at de ville gøre, vi 

viste det ikke, men håbede. Det kan vi se at de gør. Det er næsten bedre end vi håbede på.

T: Nu har i fået en hjemmeside og der kan man læse, at det er blevet gjort det her før i Kanada og 

Tyskland etc.

R: Norge, Holland, Tyskland, Spanien, Sveits, Australien.. der er en lang række lande, der har 

mange års erfaring. I Tyskland har de 40 stofindtagelsesrum. Nogle har snart 20 års jubilæum. Vi er 

langt bag ud. Når man tænker DK, så burde vi jo være forud med sådan noget her. Det undrer mig 

noget, at vi er kommet så sent ud med det her. Vi er kommet med og vi skal være stolte over det.
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T: Har i nogle kontakter med de andre?

R: Ja, vi er med i et netværk. Også inden vi åbnede var jeg og den sundhedsfaglige leder en tur 

Tyskland, Sveits og Barcelona at se rundt.

T: har det et navn?

R: Ja det har det, men jeg kan ikke huske det. En masse bogstave (hehe)

T: (Det hedder The International Network of Drug Consumption Rooms (INDCR))

R: Ja, jeg bliv noget chokerede over hvordan de gør det og de kan måske lære noget af det vi gør i 

DK. Fx i relation til brugeren. Fx i Tyskland, hvor man kan blive lidt chokeret, hvor der kæft trit og 

retning. Her kører vi med, at man ikke kan blive sat i karantene 'nu har du gjort det, så må du ikke 

komme i en måned'. Det kan vi ikke sige. Det kræver en masse pedagogiske kreativitet. For når vi 

ikke har sanktioner hvad gør vi så. Det er super spændende og det går skide godt. Der kan DK nogle 

ting, som andre kan lære noget af.

T: Så tænker over, at 'hive det helt ned på gade', for jeg læste en artikel i politiken.dk hvor du siger 

at 'jungle trommerne lyder, men jeg tænker om idéen i det, men hvordan er det at brugerne kommer 

her til. Der må snakkes på en eller anden måde?

R: Der er ingen problemer. Op til vi åbnede, ca 14 dage, lavede vi og delte flyers ud. Det gjorde vi 

også en uge efter. Det var ca. 3 dage hvor vi gjorde det. Ellers har vi intet gjort.

T: Var det kun på dansk?

R: Kun på dansk. Ellers har vi intet gjort. Alt andet har være jungel trommer. Det skal man ikke 

undervurdere. Så er der nogle der har være skeptiske, hvad er det? Registrering? Etc. de andre siger 

'Der kan du sagtens gå og det er vildt fedt'. Så jeg tror der bliver snakket rigtigt meget med 

hinanden og går den vej. Jeg tror man mener at der bor ca. 10.000 stofmisbrugere i det Stor KBH 

område. Der er mange af dem der ikke er vores målgruppe, men der kan sagtens være uopdyrkede 

brugere, men vi har fat i rigtig mange. Vi har også fat i dem vi ville dem der har det aller værst. Der 

er nogle af dem der er så forgiftede, at når de har fået købt den der kule eller hvad det er, så sætter 

de sig ned og skal de bare have det 'fucking' stof lige der. Og så kan det godt være 60m her over, det 

er som at krydse Sahara for dem. Kan vi få fat i den gruppe og det har vi. Har vi reddet Vesterbro 

for al narko og kanyleaffald? Nej, det har vi ikke. Der er stadig noget, men det er meget lidt siden vi 

åbnede. Så er det alle rygerene, de bliver henvist til gaden. Dem kan vi ikke hjælpe, før vi åbner en 

ryge afdeling her til sommer.

T: Det lyder som om det er i udvikling?
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R: Ja det er et stort udviklings show.

T: Man bliver også nød til at tænke over de ulovlig stoffer, som de konsumerer, hvordan er jeres 

forhold til politiet?

R: vi har et utrolig godt forhold til politiet og dette kunne ikke lade sig gøre uden tæt samarbejde 

med dem. I den første tid holdt vi ugentlige møder med politiet og nu er det rykket ned på hver 14. 

dage. Politiet har haft en kæmpe stor andel i det her. 

T: I form af?

R: I form af planlægning etc. Vi har snakket om hvordan man kan få ordenshåndhævelse, 

lovhåndhævelse og stofindtagelsesrum, at gå hånd i hånd og det her paradoks med, at de er her med 

deres ulovlige stoffer. Jeg tror at politiet er gået rigtig klogt til den her sag og man kan sige, at deres  

hovedstrategi at de sat nogle 'bløde' betjente som kender brugerne til at patruljere det her område og 

hjulpet dem den her vej. Da har de været irriteret over, at de ikke har haft nogle steder at henvise 

folk. Det har de nu. Så har de lavet en zone i området og hvis de har stoffer til eget forbrug og er på 

vej her til, bliver han ikke skrevet for stoffet eller konfiskere det. Det er den ene del af deres 

strategi. Den anden del, at de har nul tolerence i form af stofhandel og går rigtig hårdt efter handlere 

og specielt dem der ikke selv tager stoffer. De siger at siden vi startede, har taget ca. en stofhandler 

ud om dagen. De fik også kæmpe skæld ud i sommers, men man skal ikke undervurdere dem.. det 

er rigtig glade for det her. Det letter også om deres arbejde. I og med at de brugte rigtig mange 

resourcer på at løbe efter brugere og hente dem, når de sidder i opgange og baggårde. De der 

arbejdeopgaver er stort set forsvundet og det tror jeg de er rigtig glade for.
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Bilag 2

Samtale med Kaj Lykke Majlund (Vicepolitiinspektør København City)

Samtalen starter

Torkil: Kan du fortælle lidt om dit arbejde?

Kaj: Jeg er leder af det lokal politi i København City, indre by. Det betyder at jeg har ansvaret for to 

stationer. Det hedder indre by og Valby .... og så har jeg bevillingsafdelingen og jeg har 

narkoafdelingen. Så har jeg hovedbanegården, så har jeg flexrummet og så har jeg en operativ 

planlæggende støtte sektionen, som sidder for enden af gangen der inde.

T: Så det er en stor afdeling?

K: Ja, det er nemlig en stor afdeling.

T: Når du nu har alle disse afdelinger, hvor passer stofindtagelsesrummet ind i det?

K: Det er jo lokalt, det her stofindtagelsesrum. Så ligger den naturlig hos mig, jeg har ansvaret for 

lokalområdet.

T: Hvornår gik i så igang med det her projekt?

K: Primo 2012, men det havde været i tankerne længe. Lovendringerne skete ca. medio 2012, hvor 

der var mulighed at lave et lave et lavtærskel forsøg, med et stofindtagelsesrum, for narkomaner der 

er særdeles afhængige. De skulle være over 18 og så skulle der være andre kriterier opfyldt også. Så 

KBH Kommune søgte og fik lov til at lave et stofindtagelsesrum. 

I et stykke tid har det været fixelancerne, som er et privat intiativ. Hvor narkomanerne kunne 

indtage deres stoffer.

T: hvad er din personlige indflydelse på det her projekt?

K: Det var at lave en partnerskabs aftale, med at definere grænserne for det vi kalder for zoner, hvor 

der er stoffritagelse, hvor man ikke går efter brugerne. Vi har ikke gået efter brugerne i mange år, 
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fordi det gør ikke noget ved problemet. Rigsadvokaten har i fleste tilfælde givet en advarsel, når vi 

har taget en bruger.

T: Hvordan kan det være, at i som håndhævere af loven, laver nogle frizoner?

K: Tanken var jo, at få narkomanerne til søge hen til fixelanserne, og sige at når i er her inde, så er 

det legalt, hvis i er på vej til stofindtagelsesrummet. Det kræver at jeg skriver nogle instrukser for 

personalet. Fordi det er jo ikke ret mange politifolk, der kan forstå. “Hvorfor kan de få lov?” Det 

væsentligeste for mig er at sige, handel med narkotika går vi konsekvent efter. Inde og ude om 

stofindtagelsesrummet og det har ikke ændret på det. Nogle gange må vi have en bruger med, for at 

bekræfte handlen.

T: Bruger i andre værktøjer end zoner?

K: Nej, simpelthen for at skære det ud i pap og for at sige til andre politifolk og dels for dialogen, 

hvor vi kan henvende narkomanerne til fixelanserne og ligesom at give nogle rammer. Så jeg gav 

fritagelsesrummet til at starte fra vesterbrogade/Bernstoffsgade, så går du helt ned til Gasværksvej, 

så rammer du Halmtorvet, rundt om Halmtorvet op til Ingerselvsgade og hen til Tietegensbrogen og 

til Bernstoffsgade. Det er vores område.

T: Og det er meget specifikt?

K: Ja, det er vores område og det har vi skrevet i den der partnerskabsaftale, det kalder vi 

bufferzonen. Det betyder ikke at vi ikke tage fat i brugeren også og det er kun til eget forbrug.  Det 

kan være alt fra 0,2 gr kokain til, hvad en landsretsdom siger er 1,2 gr. 

T: hvordan får i denne meddelelse ud til misbrugerne?

K: Jamen det gør i dialog sammen med Kommunen og deres arbejdere. Og simpelthen tager fat i 

dem. De to vi kalder for ‘Din betjent’, som har gået her i mange mange år, inden 

stofindtagelsesrummet og havde en god kontakt med misbrugerne. Strategien hed: vi hjælper 

kommunen med at henvise til disse fixelanser, det var der. Så sagde jeg til de andre på stationen, at i 

pilot projektperioden ikke koncentrerede sig om misbrugerne, men om alt andet. 
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T: Er det så specielt udvalgte betjente?

K: Ja, det er ældre kollegaer, som kender og er vandt til og kender området. Som kan se når der sker 

nye ting og hvornår handler sker og når de er på vej til stofindtagelsesrummet. Det er den der 

vicevært/kattemor der kender sit område, rolle.

T: Har du mærket en forandring i brugerne, området og betjentene?

K: Det geniale, syntes jeg, var at vi lavede en bruger gruppe med kommunen, som mødes én gang 

om ugen her, drøftede situationen og så en gang om måneden var vicepolitidirektør med. Så var det 

let at justere på det. Fordi der er ingen der vil have det i deres baghave. Vi har derfor haft et kanon 

samarbejde med kommunen. Så mødes vi med de to betjente på gaden, hvor de vejer stemingen, en 

temperaturmåling. En øjeblikket putter vi en pusher i fængsel om dagen. 

T: Har i måske fået bedre fokus på pusher handel?

K: Den har altid været den samme, men nu kan vi se hvor resultatet af fixerummet. De har næsten 

så meget som de kan tage. De har kapasitetsproblemer. Det tager svineriet, de kan gøre det værdigt 

og der ligger ikke så mange i opgangen. 

Gaderne er blevet pænere, der er ikke så meget narkohandel om dagen. Ja vi ved hvornår det sker. 

Narkodødsfaldet er faldet, overdosis er faldet. Der er mere trygge rammer. Hvis de har lyst til at tale 

med en sygeplejerske eller komme ud af det, så kan de det.

T: Du siger, at i har en tæt kontakt og du får målinger. Har de fået at vide, om der er blevet 

forandring i dialogen?

K: Eftersom vi har holdt de unge betjente væk og i stedet de ældre, er det gået rigtigt godt.

T: Skal det her udvikles?
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K: Det skal det da. Vi har været i Canada og Hamborg, for at se hvordan det foregår. Så har vi 

forsøgt at gøre det på samme måde. Vi kunne sagtens blive bedre. Politiet kan ikke løse det hele, 

kommunen kan ikke løse det hele. Vi bliver nød til være hele rammen. Det må løses i samspil.

T: I har fået info fra udlandet, men har i valgt noget fra?

K: Ja, vi har den danske måde. F.eks. i Hamborg har de flere politifolk, hvor vi har en bredere 

dialog. Nu kan narkomanerne sidde i fred og ro, hvis de følger vores anvisning.

T: Har i mærket en sænkning i kriminalitet?

K: Altså, når de skal have narko så går de ud og laver kriminalitet. Det skal jo finansieres. Så når du 

spørg direkte, så nej. Det er status quo. Der er et løft på Halmtorvet. Beboerne har i min verden, fået 

et mere bruger venligt område her. Det var også meningen. Det er blevet renere. Ikke så mange 

kanyler alle vejene.

Ja, 1) for at skåne beboerne, 2) for at få det acceptable miljø, 3) for at skabe noget godt for 

narkomanerne og der er fuld tryk på i øjeblikket.

Filosofien fra Frankfurt var, var føre narkomanerne tilbage til hvor de kommer fra. F.eks. med et 

fixerum i Kolding Kommune, så ville de komme tilbage. Og det er faktisk lykkes nogle steder, 

specielt i Tyskland.

T: Det lyder som du snakker fremtid. Kan du fortælle lidt om forhåbningerne?

K: Der er ingen tvivl, at KBH kommune har en strategi. Hvis man kan flytte rundt og spredt og 

acceptabelt. F.eks med piller, er ikke vores målgruppe.

T: Hvad er din drøm?

K: Det er at vi kan få bedre arbejdsvilkår og vi kan få spredt det ud og at vi kan hjælpe dem der er 

syge. Det der at bekæmpe narkohandel, der kommer vi aldrig til. Det ved vi godt.
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