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Sammanfattning 

sartikulationer kring narkotikamissbruk för att ta reda på hur 

disku

ut

se

I denna uppsats undersöks diskur

de konstrueras i medietexter, vilka som får komma till tal samt vilka roller dessa artikulationer 

tar och deras förhållande till varandra. Teorin som använts är Faircloughs kritiska 

rsanalys och som komplement till den har Laclau & Mouffes kritiska diskursteori 

använts. I studien synliggörs tre olika artikulationstrender beroende på vilken ideologisk 

gångspunkt skribenten kunde antas ha baserat på sin position. Dessa positioner diskuteras 

dan med hänsyn till drogernas historiskt kulturella kontext. 
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Inledning 
sta människor har en bild av. Den vanligaste bilden brukar 

vara synonym med parkbänkar, svarta tänder, slitet hår och desperation. Det är männen och 

na som dagligen står utanför systembolaget och dricker öl, ofta i smutsiga och 

d konstituerar missbrukandet, och 

issbrukaren genom sätten det talas om dem? 

diegestaltning på Linköpings 

kare som underlägsna 

as verklighet är samma som till 

exempel missbrukarna ser. Jag känner snarare att den ensidiga bilden som ges av fenomenet 

vskräcka människor från dem och missbruk. Därför blev jag 

medieanalys där jag tittar på denna problematik och ser vart den 

Missbruk är någonting som de fle

kvinnor

omoderna kläder. En annan, mindre vanlig, bild av missbrukaren är synonym med svettiga 

träningskläder, muskler och desperation. I vår uppsats riktar vi fokus på användning av 

euforiska och prestationshöjande substanser.  

   Jag vill undersöka gränserna för hur människor pratar och tänker kring missbruk och 

missbrukare. Därför tittar jag på medierepresentationen av missbrukare i några av Sveriges 

största tidningar och genomför en diskursanalys på dem. Va

hur konstrueras och reproduceras m

   Ja äg r en student på programmet Kultur, Samhälle och Me

universitet som anser att jag alltid blivit matad med en bild av missbru

människor. Jag ställer mig tveksam till om medietextern

missbrukare är till för att a

intresserade av att göra en 

kommer att leda mig. 
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Problemformulering 

Syfte 

Syftet med dessa undersökningar är att ta reda på hur användare av preparat med en euforisk 

effekt konstrueras i medietexter och försöka synliggöra dessa gestaltningssätt. Detta för a

undersöka och diskutera de olika inställningarna som finn

tt 

s till olika substanser och 

ållits 

Bruk/Missbruk? 
vända mig av begreppet ”Missbruk” när jag talar om 

ar 

r 

 studie inte kommer att ägna sig åt den 

 riktlinjer än 

missbrukare. I lagens mening är en person inte en missbrukare så länge substanserna erh

på lagligt vis. I medicinsk definition talar man om missbruk först när användandet fortsätter 

trots att det uppenbarligen vållar problem för användaren.  

Frågeställningar 
- Hur kan diskursartikulationer kring missbruk se ut? 

- Vilka aktörer får utrymme att uttala sig i de artikulationerna? 

- Vilka subjektpositioner intas i artikulationerna? 

I denna skrivelse kommer jag att an

användandet av preparat i olika former. Detta på grund av att missbruk är ett begrepp som h

många olika definitioner. Talar jag om juridiskt missbruk skiftar sig betydelsen beroende på 

vilka lagar som gäller. Annat land – annan lagstiftning. Talar jag om medicinsk definition ä

det en som säger att det är missbruk först när användandet uppenbarligen vållar problem men 

användandet ändå fortsätter. Populärkulturella definitioner (eller så kallat ”sunt förnuft”) av 

missbruk skiftar även dessa beroende på kulturella kontext. Enbart detta fenomen är värt att 

utföra en diskursanalys på, men då denna

problematiken utan en annan problematik väljer jag att använda just begreppet ”Missbruk”. I 

min definition kopplar jag begreppet till användandet av illegala preparat. Min definition blir 

således ganska lik lagbokens definition, men det är mer för att begränsa och ge

för att ge lagtexten tolkningsföreträde.
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Teoretisk & metodologisk utgångspunkt 

Jag ska titta på hur diskurserna kring narkotikamissbrukare ser ut och vilka som får uttala 

iskursen. Jag kommer att använda mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som 

 av 

s 

ska uppfattningar om språket i den sociala konstruktionen av 

ill kritiskt 

s är 

Diskurs och diskursanalys 

svårdefinierat begrepp. Begreppet är tämligen 

st 

r 

s” 

 en ”missbruksdiskurs”. Med andra ord kan diskurs sägas vara de olika sätt 

 

 

hålla sig 

avspeglar vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i 
                                                

d

analysverktyg. Norman Fairclough rekommenderar dock att man inte enbart använder sig

hans angreppssätt utan föreslår att man kompletterar med andra teorier också. Därför tänker 

jag även använda mig av Laclau och Mouffes diskursteori och främst deras tankar kring 

subjektet. Dessutom blandar jag in hegemonibegreppet.  

     När diskursanalys används som verktyg för att analysera texter är det viktigt att inte 

separera metod och teori, utan att se det som en paketlösning. När analysen av data genomför

gäller det att inkludera filosofi

världen och teoretiska modeller såväl som metodologiska angreppssätt inom 

forskningsområdet och specifika tekniker för språkanalys1. 

   Anledningen till att jag valt den kritiska diskursanalysen är väldigt enkel: jag v

granska den rådande diskursen kring missbrukare idag. Och inom kritisk diskursanaly

Faircloughs angreppssätt den mest utvecklade teorin och metoden för forskning om 

kommunikation, kultur och samhälle2.  

Diskursbegreppet förefaller vara ett relativt 

välanvänt men är ofta ej definierat. Ibland betyder det nästan ingenting och ibland är det mer 

precist, men betydelsen skiftar beroende på i vilket sammanhang man befinner sig. Ofta

innebär dock ordet ”diskurs” en idé om att språket är strukturerat i olika mönster som vi följe

när vi agerar inom olika sociala sfärer. Man kan till exempel tala om en ”medicinsk diskur

eller som i mitt fall

världen eller delar av världen uppfattas. 

   När man sedan har ”ringat in” diskursen så analyserar man dess mönster, det vill säga, man

gör en diskursanalys3. Diskursanalysens syfte är att ”kartlägga de processer där vi kämpar om

hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 

konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga”4. Det finns olika sätt att för

till diskursanalys men oftast delas utgångspunkten att våra sätt att tala på inte neutralt 

 
1 Jørgensen Winter & Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) s.10 
2 Ibid. sid.66 
3 Ibid. s.7 
4 Ibid. s.32 
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skapandet och förändringen av dem5. Detta förklaras via fyra nyckelpre

s

misser som vilar på en 

ocialkonstruktionistisk6 grund: 

omedelbart betraktas som en objektiv sanning. Vår kunskap och våra världsbilder är 

risera världen, och är därmed inte representativ.  

rlden är alltid kulturellt 

de kan förändras över tid. Diskursiva handlingar bidrar till att konstruera den sociala 

   Diskursiva praktiker bidrar till att reproducera och skapa de ojämlika maktförhållandena i 

samhället som de mellan klasser, kön eller på grund av etnicitet. Detta kallar Fairclough för 

                                                

 

1. En kritisk inställning till självklar kunskap; Ingenting som vi vet om världen kan 

bara en produkt av våra sätt att katego

2. Historisk och kulturell specificitet. Vår kunskap och syn på vä

och historiskt präglad. Våra världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och 

världen. 

Samband mellan kunskap och sociala processer. Vårt sätt att uppfatta världen skapas 

och upprätthålls i sociala processer. Kunskap skapas i sociala möten, där man bygger 

upp gemensamma sanningar och kämpar för vad som är sant och falskt. 

Samband mellan kunskap och social handling. I en bestämd värld blir några 

handlingssätt naturliga medan andra blir otänkbara. Olika världsbilder leder således till 

olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 

därmed konkreta sociala konsekvenser7.   

skursanalys 

enar att de diskursiva praktikerna kring narkotikamissbruk både formar sociala 

amtidigt som de i sin tur har blivit formade av andra sociala praktiker. Man 

undersöker hur de skapas och formas via textbundna fenomen. Med andra ord kan man säga 

att diskursen kring missbrukaren påverkas och har blivit påverkade beroende på hur man 

 dem.   

3. 

4. 

Kritisk di

Fairclough m

praktiker s

skriver om

  

ideologiska effekter. Därmed blir kopplingen mellan både diskursens innehåll, dess effekter 

och vems intressen den gynnar, möjligt och intressant att undersöka. Fairclough talar om hur 

ogenomskinligheten i relationen mellan diskurs och samhället är att diskursen i sig 

upprätthåller makt. Hans perspektiv är därmed normativt då han menar att hans forskning kan 

 
5 Jørgensen Winter & Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) s.7 

 teorier om kultur och samhälle. 
 Winter & Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) s.11 

6 Socialkonstruktionism är en gemensam beteckning för en rad nyare
7 Jørgensen
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bidra till att peka på förhållanden som underlättar förändring av dem8. 

 

För att kunna analysera en kommunikativ händelse, vilket är ett fall av språkbruk som i mitt 

 kommunikativa händelsen är en del av). 

 

viktigt att man inser att man samtidigt 

(textens produktions- och konsumtions process) 

 

”modalitet” och på svenska betyder det ”sätt”.  

                               

fall är tidningsartiklar, har Fairclough utvecklat en modell som består av tre dimensioner: 

 

• Text (tal, skrift, bild och dess egenskaper). 

• Diskursiv praktik (textens produktions- och konsumtionsprocess).  

• Social praktik (den bredare sociala praktik som den

 

 
När man analyserar textens egenskaper (text) är det 

befinner sig inom den diskursiva praktiken 

och tvärtom, men på det analytiska planet ska de hållas åtskilda. Vid analys av text tittar man 

på textens vokabulär, grammatik och sammanhang mellan meningar9. Här presenterar 

Fairclough en mängd redskap som man kan använda sig av. Vi ska använda oss av hans term

                  
orman Discourse and Social Change (1992) s.238  8 Fairclough N

9 Ibid s.71 

Figur A 
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   Analyser av modalitet fokuserar på skrivarens grad av instämmande i en sats. Hur förhå

sig skrivaren till det denne skriver? Presenteras det som sanning eller kan man finna ett visst 

mått av avståndstagande (avståndstagandet kallar Fairclough för ”hedge”). 

  Vi tar påståendet att en missbrukare är en väldigt trasig person som exempel. Talaren kan 

här välja olika typer av modalitet som i sin tur får betydelse för diskursen kring missbrukare.

Diskursen kommer att se olika ut beroende på om talaren väljer a

ller 

 

tt säga ”det är så, 

)11. För att analysera produktionsprocessen kommer jag att 

n 

ar 

så kan jag förhoppningsvis urskilja en eller flera diskurser. För att analysera den 

ociala praktiken tycker Fairclough att man ska använda sig av kompletterande teorier (gärna 

inom s

för att u

förklar

ulturteori man ska använda. Jag tänker dock komplettera Faircloughs kritiska diskursanalys 

u 

                                                

missbrukaren är en trasig person”, ”jag tycker att missbrukaren är en trasig person” eller 

”kanske är missbrukaren lite trasig som person”10.  

   Vid en analys av den diskursiva praktiken tittar man på hur författaren bygger sin text på 

tidigare diskurser (produktion) och på hur mottagaren använder de tidigare diskurserna vid 

tolkningen av texten (konsumtion

skapa mig själv en intertextuell kedja (en intertextuell kedja innebär att man tittar på hur e

text införlivar element från en tidigare text12). Det gör jag genom att leta upp artiklar som 

skrivits om narkotikamissbrukare under år 2005. För att analysera konsumtionsprocessen 

skulle jag kunna göra en empirisk undersökning där jag intervjuar människor om hur de tolk

artiklarna. Denna del faller tyvärr bort eftersom det skulle leda rapporten utanför de 

forskningsvillkor jag ställt upp, där enbart medierat material skall analyseras.  

   När analysen av texten och den diskursiva praktiken är klar skall dessa placeras i 

förhållande till den sociala praktik som den är en del av (jfr. med modellen ovan)13. Vid det 

här laget 

s

ocial teori och kulturteori) eftersom han anser att kritisk diskursanalys inte räcker till 

tföra den analysen. Och just här kan man kritisera Fairclough eftersom han inte 

ar hur mycket social analys som behövs eller vilka former av social teori och 

k

med vissa begrepp inom den kritiska diskursteorin. 

Subjektpositioner och hegemoni 

För att utröna vilka som rör sig inom och uttalar diskursen kommer jag att ta hjälp av Lacla

och Mouffes tankar kring subjektsbegreppet. De anser att det är diskurserna som placerar 

subjekten i vissa bestämda positioner, och om man blivit placerad i en bestämd position så 

 
10 Fairclough Norman Discourse and Social Change (1992)   s.160 

 
11 Ibid s.71 
12 Ibid. s.102
13 Ibid. s.237 
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förväntas man att agera därefter. I diskurser finns det alltid angivet vissa positioner 

subjekten kan inta. När till exempel en tidning vill ha en intervju om

som 

 missbrukare, så skickar 

e ut en journalist för att intervjua en missbrukare. Vid det mötet uppstår två olika positioner; 

 

e inte 

id flera 

ch motstridiga diskurser som står på spel. Dessutom intar man inte bara en position som 

subjekt utan flera. Det kan vara som så att journalisten är förälder till ett litet barn och efter 

m småbarnsförälder, för att senare på kvällen byta position igen till 

 

är konstruerad och blir då det fasta systemet i vilket människor måste gå 

subordinate classes appear to actively support and subscribe to values, ideas, objectives, cultural 
meanings, which bind them to, incorporate them into, the prevailing power structure.16  

ramscis begrepp går att använda för att visa att även om den dominanta klassen (de som 

itter vid makten) använder media för att socialisera de icke-dominanta klasserna med deras 

ologi så sker kommunikationen inte enbart åt ett håll. För varje rörelse finns det även en 

otrörelse, och medierna blir på så sätt ett slagfält för olika åsikter. Varje journalist måste 

förhålla sig inom det konstruerade systemet av hur man får uttrycka sig och inte uttrycka sig. 

Det vill säga att han måste hålla sig inom tidningens ramar. Mediernas hegemoni skulle då 

                                                

d

den som intervjuar och den som blir intervjuad. Efter mötet skriver journalisten sin artikel

utifrån hur denne tolkade situationen. Journalistens tolkning av vad som skedde kansk

överensstämmer med hur missbrukaren uppfattade situationen.  

   Detta innebär att en diskurs, enligt diskursteorin, aldrig kan slås fast utan det är allt

o

jobbet intar positionen so

lagkamrat i en fotbollsmatch14.  

    När diskurser ”krockar” med varandra sker en diskursiv kamp för att uppnå hegemoni. 

Hegemonin är uppnådd när diskursen är ”låst”15.  Hegemoni är ett stort begrepp med många

underliggande betydelser, i min uppsats använder jag främst hegemoni som ett begrepp för att 

visa hur subjektpositioner skapas i artikulationer och hur subjekt konstruerar sin världsbild 

som den ”rätta” och ”sanna”. Begreppet hegemoni har marxisten Antonio Gramsci myntat. 

John Storey, lärare inom ”Cultural studies” beskriver Gramscis hegemonibegrepp som ett sätt 

att förklara hur processer i samhället fungerar. Hegemoni är, enligt Storey, sättet på vilket en 

funktion i samhället 

igenom: 

 
Hegemony is used to refer to a condition in process in which a dominant class(es) doesn’t merely rule 
but leads a society through the exertion of moral and intellectual leadership. In this sense it suggests a 
society in which there is a high degree of consensus, a large measure of social stability, in which 

 

G

s

ide

m

 
14 Jørgensen Winter & Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) s.48 

ey (1993), An Introductionary Guide to Cultural Theory and Popular Culture. S.119 
15 Ibid. s13 
16 John Stor
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kunna vara att de måste skriva, till exempel, att missbrukare är trasiga människor i 

 och synliggörs, 

ämst hur det framförhåller sig inom det juridiska. ”Svensk lagstiftning förbjuder all 

otika och jämställer i det fallet bruk med missbruk”17 Det 

rörande begreppet men de är inte aktuella för vår studie. 

 hade en geografisk 

sen kring droger ser ut. 

sartikulationer som kretsade kring narkotika, eller preparat 

 ger en euforisk effekt. Till denna studie tog jag fram artiklar som använde sig av olika 

toner och avsändare till droger och droganvändare. Detta för att i den tidigare forskningen har 

vi upptäckt att det finns olika diskursiva modeller kring droger beroende av vem som uttalar 

sig. 

 

 

 

   

  

                                                

avskräckande syfte trots att de kanske inte är det.  

 

En viktig aspekt som berör uppsatsen är hur begreppet missbruk används

fr

hantering och användning av nark

finns andra tolkningssätt be

 

Materialanskaffning 

När jag samlade material till min studie så började jag med att använda mig av en kvantitativ 

metod där jag fokuserade på att ta fram texter relaterade till droger som

spridning över hela landet. Jag fick fram ett stort antal artiklar inom dessa områden. Då jag 

ämnade göra en kvalitativ analys fick jag till en början använda min förförståelse för att smala 

av urvalet bland de funna artiklarna och ta fram de som var av högre betydelse för min analys. 

Jag gör inget anspråk på att försöka förklara och beskriva hur diskur

Det jag snarare är ute efter är artikulationer av diskursen. Efter att jag har analyserat artiklarna 

kommer jag att kunna säga att just den delen av diskursen ser ut på det viset i de artiklarna vid 

den här tidpunkten. 

   Jag valde att undersöka diskur

som

 
17 Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=256850&i_word=missbruk, nedladdad 
20061210 
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Materialbearbetning 

Med utgångspunkt i mitt teoretiska perspektiv anser jag att det viktigt att konstruera ett tydligt 

a vem som är 

en modalitet artikeln använder sig av. 

dra och sätta dem i relation till varandra. Enligt Fairclough bygger 

krifter och annat medierat material på varandra och syftet med detta steg är att upptäcka om 

så är fallet och i sådant fall visa på sambandet mellan diskurserna. 

   Det tredje steget i min analys är att analysera subjektspositionerna i texten, alltså att försöka 

se om det finns något sorts system eller trend för hur olika aktörer uttalar sig inom ämnet, 

tillräckligt mycket för att hävda att det finns olika sorters kategorier inom fältet. 

 

  

tillvägagångssätt för att få ut så mycket som möjligt ur teorin. Därför har jag med hjälp av 

Faircloughs teorier konstruerat tre steg som jag tänker använda mig av. 

  

1. Analys av enskild artikel 
2. Texternas relation 
3. Subjektpositioner 

 

Första steget innebär att jag sammanfattar artikeln för att sedan analysera vokabulären, 

grammatiken och sammanhanget. Huvuduppgiften med detta steg är att genom analysen få 

fram vilka begrepp och åsikter som diskursen konstruerar och försöka klarlägg

avsändaren av texten och vilk

  Andra steget i min analys innebär att jag kommer att sammanfoga resultaten för varje artikel 

och jämföra dem med varan

s
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Tidigare forskning 

missbruk 
Jag tittade på en rapport vid namn “’I am not a drug abuser, I am a drug user’; A discourse 

 construction of identity” av Sharon Rødner. Rødner har tittat på hur 

mycket 

roger. Rødner visar att socialt integrerade personer som använder sig av 

roger gärna ser sig som brukare av droger hellre än som missbrukare  av dem. Detta gör att 

r då måla upp en självbild som 

 medan 

   Denna forskning ledde mig ännu mer in på teorin om att det går att går att utröna flera olika 

Narkotika

analysis of 44 drug users´

droganvändare som befinner sig utanför institutionerna för droganvändare I Stockholm 

konstruerar diskursen och sin identitet. Rødner kommer fram till att det finns många olika 

diskurser kring droger. De skiftar både beroende på vad för drog som används och hur 

personen brukar d

d

de konstruerar ”den andre” som ”missbrukaren” och försöke

skiljer sig från denna där deras förhållningssätt till droger är ”positivt”

”missbrukarens” är negativ. 

diskurser inom detta ämne. 
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Analys 

d 

ulationerna? 

 fler 

kad 

 

 

 det Sahlman har skrivit ser vi att hon i sin text skriver att missbrukare är 

 

l gala droger, men konstaterar samtidigt att det kan 

ara depression i sig som gör att dessa människor söker sig till droger. Självmord och psykisk 

ohälsa knyts 

 

 en tredjedel av dem 

nna grupp kan man inte utesluta att en depression ligger bakom 
, 

kild inriktning på beroendefrågor. 

självmordstankar/självmordsförsök är dåligt kartlagt bland kvinnor. Man vet att alkohol 
r 
issbruk 

orde 

Narkotikamissbruk 

För att underlätta för läsarna har jag valt att repetera vad som är målet med uppsatsen och va

det är för frågor som jag har valt att undersöka. Syftet med denna undersökning är att ta reda 

på hur narkotikamissbrukaren konstrueras i medietexter och försöka synliggöra dessa 

gestaltningssätt. 

 

- Hur kan diskursartikulationer kring missbruk se ut? 

- Vilka aktörer får utrymme att uttala sig i de artikulationerna? 

- Vilka subjektpositioner intas i artik

 

Madeleine Sahlman skriver i Göteborgs-Posten en artikel med rubriken ”Alkohol bakom

unga kvinnors självmord”. Där rapporterar hon om att det finns statistik som visar att ö

alkoholkonsumtion leder till fler självmord bland unga kvinnor. Det är inte själva alkoholen i

sig som är farlig, utan det är när deprimerade och missbrukande personer konsumerar alkohol

som det utgör ett allvarligt hot mot deras fortsatta levnad.  

   När jag analyserar

personer som lider stor risk för självmordsförsök. Detta visar hon i sin text genom att 

presentera nya forskarrön inom området som berättar att så verkar vara fallet. Personer som

”bara” testat illegala droger så mycket som en enda gång är mer deprimerade och har mer 

tankar på självmord än de som inte tar i le

v

samman med missbruk i artikeln genom detta. 

Andelen som betecknades som missbrukare var över 14 procent, eller 79 unga kvinnor. Bland 
dessa var risken för självmordsförsök tre gånger så stor som för övriga. För
som ”bara” prövat cannabis eller någon illegal drog en enda gång var det ändå vanligt med 
tankar på självmord. Just för de
beteendet. – Vi tycker oss ha sett en tendens till farligare självmordsförsök bland unga kvinnor
säger Maud Sundin överläkare i psykiatri i Göteborg med särs
Detta blir särskilt tydligt bland missbrukande personer. Sambandet mellan missbruk och 

förstärker depressiva tendenser, försämrar impulskontrollen och gör att människor bli
enkelspåriga i sitt tankemönster. [...] Våra resultat tyder på ett klart samband mellan m
och ökad risk för självmordsförsök. Maud Sundin menar att frågor om självmordstankar b
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bli rutin när sjukvården kommer i kontakt med kvinnor som missbrukar alkohol eller andra 
droger.18 

    

Sahlman kon tt 

det är tre gån

är det inte lån

om är mer deprimerade och lider av psykisk ohälsa i större grad än icke-missbrukare. Dessa 

ga 

n till missbruk i denna artikel läggs fram mycket som ett socialt fenomen som 

ia 

re 

av före detta missbrukare och kriminella”21 

 
 mindre mängd knark hittades vid en razzia vi den kommunstödda vikingabyn 

Frigård i Södertälje. Gården drivs som ett arbetsmarknadsprojekt av före detta missbrukare och 

 En 

en vid södertäljepolisen. 
apen och en pistol. Jukka Lindholm [föreståndaren för 

struerar en diskursartikulation där hon presenterar forskningsrön som säger a

ger så stor risk att missbrukare begår självmord än för icke-missbrukare; således 

gsökt att även säga att hon påpekar att personer som missbrukar är människor 

s

människor artikuleras som offer och svaga människor i hennes artikel, där hon påpekar att 

alkohol förstärker depressiva tendenser och försämrar impulskontrollen och således gör 

människor oförmögna att motstå impulsen att ta sitt liv. En människa som inte har någon 

impulskontroll har inte samma kontroll över sig själv och sitt liv eftersom de är ”enkelspåri

i sitt tankemönster”19. Människor som är missbrukare tillskrivs således inte fri vilja i samma 

grad som en person som inte missbrukar.  

    Modalitete

återspeglar sig över hela samhället och som är någonting strukturellt då den presenterar 

forskarnas slutsatser som allmängiltliga och representativa för ungdomar som helhet.  

   Sofia Nilsson skriver i sin artikel i Svenska Dagbladet ”Vapen fanns i vikingaby – Razz

mot kommunstött arbetsmarknadsprojekt i Södertälje” att polisen hittat vapen och en mind

mängd droger vid en razzia som polisen gjort mot ett arbetsmarknadsprojekt riktat mot före 

detta missbrukare.  

   När jag analyserar texten ser jag att missbruk/missbrukare knyts ihop med kriminalitet, 

vapen och ”knark”. Första meningen i utdraget knyter samman dessa när den beskriver att 

polisen hittat ”vapen och en mindre mängd knark”20 i ett arbetsmarknadsprojekt som drivs 

”

Vapen och en

kriminella.  
[...] 
- Själva säger killarna att om man ser ut som och har ett förflutet som dem så är man dömd på 
förhand. Och det är nog så, för ingen har varit påverkad när vi kommit ut. 
Även polisen har fått uppgifter om knarkhandel på Frigård och i tisdags gjordes en razzia.
mindre mängd hasch hittades. 
- Vi hade nog förväntat oss att hitta mer narkotika där. Vi gjorde bara ett mindre beslag, säger 
Lennar Kanth som håller i utredning
Däremot hittade polisen ett automatv

                                                 
18 Madeleine Sahlman, , Alkohol bakom fler unga kvinnors självmord. Göteborgs Posten 2005-12-03 
19 Ibid 
20 Nilsson, Sofia. Vapen fanns i vikingaby – Razzia mot kommunstött arbetsmarknadsprojekt i Södertälje. 
Svenska Dagbladet 2005-10-14 
21 Ibid. 
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projektet] säger att han inte kände till vapnen och narkotikan. Alla som arbetstränat ve
husnyckeln finns gömd och har kunnat gå in och gömma vapnen, säger han. 
[...] 
[I] våras började det komma en 
och inte ville vara där. I morg

t var 

del klagomål från personer som tyckte att arbetet var för tungt 
on ska kommunen och Jukka Lindholm träffas och diskutera 

 nu 

te velat vara där, samtidigt som föreståndaren för projektet 

ävdar att alla som arbetat där haft tillgång till nyckeln och har kunnat gömma vapen. Det 

sägs också at , 

vilket ytterligare synliggör i vilka tankebanor det är vanligt att tänka om missbrukare och 

kriminella.  

  När det så re detta missbrukare och kriminella så blir 

roger i samband med prostitution och smuggelsprit genom att klumpa ihop dem i 

erna inte är kompletta utan dessa uppgifter. Således behövs dessa uppgifter 

r att kunna ge en sann bild av samhället. 

   Lasse Weir  

                     

formerna för projektet i framtiden. 
- Det var bestämt innan det här hände. Vi har inte haft någon misstro mot verksamheten och
får vi diskutera hur vi ska göra. Det är klart att kommunen inte kan förknippas med kriminell 
verksamhet om det nu är det, säger Hans Carlsson.22 

 

I denna artikel ser jag även att missbrukares tillförlitlighet ifrågasätts. Polisen säger att de 

hade förväntat sig att hitta mer narkotika på platsen. Vissa av de som arbetar där har tyckt att 

arbetet varit för tungt och har in

h

t det finns en tendens att döma före detta missbrukare och kriminella på förhand

kallade samhället gör någonting för fö  

projektet ett gömställe för vapen och droger. Detta befästs ännu starkare när Hans Carlsson 

säger att de nu får se hur de skall göra i framtiden, eftersom kommunen absolut inte kan 

förknippas med någon kriminell verksamhet. Modaliteten till missbruk i den här artikeln 

tenderar att få en ton där missbruk är kriminalitet, då den handlar om brott som är begågna. 

   Dagens nyheter publicerade en artikel av TT som berättar att statistiska centralbyrån skall 

undersöka hur mycket svensken betalar för ”sex- och drogköp” samt smuggelsprit. I denna 

artikel sätts d

samma statistiska genre som består av prostitution, illegala droger och smuggelsprit. 

 
Hur mycket betalar svensken egentligen för prostituerade, illegala droger och smuggelsprit? 
Frågan utreds nu av Statistiska centralbyrån. Allt för att nationalräkenskaperna skall bli 
kompletta.23 

 
Genom att sätta alla dessa verksamheter i samma fack så placerar man dem även sida vid sida 

i samhället. Modaliteten i texten är av en art som tycks beskriva fenomenet prostitution och 

droger som någonting strukturellt i ett samhälle som det skall samlas in statistik om, då 

nationalräkenskap

fö

up skriver i sin artikel i Dagens Nyheter, ”Misstänkte HD-juristen har själv dömt

                            
22  Nilsson, Sofia, Vapen fanns i vikingaby – Razzia mot kommunstött arbetsmarknadsprojekt i Södertälje. 

b kollar sex- och drogköp”, Dagens Nyheter 2005-03-30 
Svenska Dagbladet 2005-10-14 
23 TT, ”Sc
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i sexmål”, om

drogmissbruk

omaren fällt komm

x 

 

t en 
 

flera gånger har utfört brott för att försörja 

missbruket. 

   Kartin Matt

har förändrat

ungdomar att ta avstånd från droge

att ungdomar

   Diskursarti

någonting fes ter 

djupare livsm

fram i sin stu

 
nns så olika bilder och berättelser om droger, 

- xel Månsson. Berättelserna om narkotika är 
komplexa, men forskarna pekar på tre huvudlinjer: Användandet av droger som något festligt 

                                                

 en domare i högsta domstolen som har ”köpt sex av en ung, kriminell 

are”24. Om denne skulle fällas skulle detta innebära att många domar som 

er att upphävas.  d

   När jag analyserar texten i artikeln så ser jag att drogmissbruk sätts i kombination med 

framförallt prostitution genom att den prostituerade mannen själv aldrig var intresserad av se

utan att han sålde sex enbart som ett sätt att försörja sitt drogberoende. Han bedyrar sin 

muslimska tro och sin heterosexualitet, och därför är enda anledningen till att han prostituerat

sig att han behöver pengar för att försörja ett drogberoende. Prostitution ses då som en direkt 

produkt av narkotikamissbruk. 

 
20-åringen var i desperat behov av pengar och hade precis börjat med verksamheten. I förhör 
betonar han att han själv aldrig var intresserad av sex och påpekar att han både är muslim och 
har flickvän, fortsätter källan. 
Bilden av 20-åringen är mörk. På kort tid har han dömt för flera brott, bland annat för rån mo
annan misstänkt sexköpare. Han har ingen egen bostad utan bor hemma hos sin mamma. Under
förra året avgiftades han för drogmissbruk.25 

 

I denna artikel sätts missbruk inte bara i samband med prostitution, utan även med desperation 

och hjälplöshet. Droger framställs i detta fall både som den främsta anledningen till varför den 

så kallade 20-åringen har sålt sexuella tjänster. Modaliteten runt missbruk i denna artikel 

tenderar att bli starkt sammankopplad med kriminalitet genom att visa upp en bild av denna 

20 åring som målar ut honom som en man inne på en väldigt sned bana. Missbruket har gjort 

den här mannen till en återfallsförbrytare då han 

isson Askerup har i Göteborgs-Posten skrivit artikeln ”Ungas attityd till droger 

s”, där hon redogör för studier som visar att traditionella metoder för att få 

r inte fungerar. Istället säger rapporten att det blir vanligare 

 intar ett perspektiv där man skiljer på bruk och missbruk av droger.  

kulationen som konstrueras är en som berättar att unga anser att droger ”coola”, 

tligt och kul, en ”time-out” från verkligheten och ett verktyg i ett sökande ef

ening och skaparkraft. Detta görs genom att presentera det resultat forskarna fått 

die. 

- Studien bidrar till att öka förståelsen för att det fi
det är många faktorer som spelar in, säger Sven A

 
24 Weirup, Lasse. ”Misstänkte HD-juristen har själv dömt i sexmål”, Dagens Nyheter 2005-04-07 
25 Ibid. 
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och kul. Men där baksidan är rädslan för beroende. Droger ses som en ”time-out”, en flykt från 
vardagen. Baksidan visar symptom på ångest och utanförskap. Drogerna är ett led i ett sökande, 

 

g 

s Tommy och hans missbruksproblem 

a i 

 

ser när 

ldigt 

 hur 

nhet att ingripa. 
d, kostar 

ent på länsstyrelsen i Västra Götaland, som bland annat 
granskar hur socialtjänsterna sköter sina uppdrag. 
[...] 

 ville 

n lämnade 

a 
esulterar i en kraftig psykos.27 

 

något som ger skaparkraft och en djupare livsmening. Men där finns också oförmåga. Apati och
oönskade personlighetsförändringar.26 

 
Forskarna som lägger fram sin rapport presenterar tre olika diskurser kring droger som de 

ungdomar som de intervjuat ger uttryck för, både de positiva och de negativa. Modaliteten i 

artikeln tenderar väldigt mycket att få en infallsvinkel där droganvändandet ses som ett 

strukturellt samhällsfenomen genom att beskriva det som om det vore ett kugghjul i ett stort 

maskineri som vreds om som ett svar på en annan kraft. Missbruk förutfattas vara någontin

naturligt i samhället som de studerar för att öka sin förståelse av samhället. 

   Karin Mattisson Askerup är författare till en artikel i Göteborgs-Posten vid namn ”Sveket 

mot Tommy”. Artikeln berättelsar om en man som kalla

som ledde till hans död. Det är Tommys föräldrar som berättar historien och de beskriver 

händelseförloppet i Tommy liv, i ett försök att försöka få andra människor att inte fastn

drogberoende genom att berätta hur dåligt det gick för Tommy. De ställer socialtjänsten och

sjukvården som ansvariga till Tommys död då de, och utan tvekan reportern som skrev 

artikeln, känner att beslut som kunde ha räddat Tommys liv inte togs av berörda instan

det behövdes. Även i denna artikel beskrivs missbrukaren, i detta fall Tommy, som en vä

svag och viljelös person som är helt och hållet oförmögen till att fatta egna beslut, samt

opålitlig denne blev när han använde sig av droger. I denna konstruktion av Tommy har 

drogerna en central roll. 
En missbrukare kan ha svårt att inse sitt vårdbehov. Därför har samhället befoge
Men tvångsvård är dyrt. Ett LVM, som det kallas när en missbrukare får tvångsvår
mellan 3 000 och 5 000 kronor per dygn och det är socialtjänsten som får ta kostnaderna. Är det 
kanske därför antalet LVM minskat så drastiskt under de senaste tio åren? – Ja, det är ett skäl, 
säger Stefan Boman, socialkonsul

Tommys vänner beskriver med viss förvåning hur lätt de fastnade i drogberoende. Först var det 
ju bara lite hasch på helgerna, sedan kom GHB och Tommy tyckte att det var fantastiskt. En 
kompis fastnade mer för amfetamin men de blandade till slut allt, rökheroin, ecstasy, 
bensodiazepiner som rohypnol och en rad andra färgglada tabletter. Steget till att injicera heroin 
kan tyckas långt, men efter att ha använt anabola steroider var sprutor inte avskräckande. 
[...] 
Tommys liv rann mellan våra fingrar eftersom samhället, socialtjänsten och sjukvården inte
eller kunde fatta något beslut. 
[...] 
Under hösten fick Tommy en plats inom öppenvården, på Västkustfamiljen. Ha
urinprov punktligt. Det kändes bra för Ulf och Ingrid. Men senare skulle de få veta att 
urinproven aldrig var rena. Han var ständigt påverkad av något. Tommy gör ett försök att avgift
sig själv men det r

                                                 
26 Mattisson Karin Askerup har i skrivit artikeln i Göteborgs-Posten ”Ungas attityd till droger har förändrats”  

sson Karin Askerup, ”Sveket mot Tommy” Göteborgs-Posten, 2005-03-13 27 Matti
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Askerup trycker starkt på hur hjälplös Tommy var mot drogerna som totalt dominerade hans 

liv och uteslöt helt och hållet alla chanser till ett fritt val. Bortfallet av Tommys fria val 

konstrueras genom att berätta att Tommy omfamnade en livsstil fylld av droger som gjorde 

honom oförmögen att tänka på någonting annat än droger. Missbruk kopplas starkt ihop med 

beroende, desperation och psykisk ohälsa. Desperation då Tommy ville ändra på sig och sitt 

liv och bli kvitt drogerna, men han kunde inte då dessa hade ett så starkt grepp på honom, och 

drogerna i sig frammanade psykisk ohälsa hos Tommy. Modaliteten i artikeln tenderar att 

likna ett personporträtt med politiska inslag – ett personporträtt för att avskräcka andra. Detta

genom att tidigt i artikeln hävda att ”socialtjänste

 

n och sjukvården inte ville eller inte kunde 

ös 

a vänner dö en efter en när de använde droger, och 

t av 

et blir mycket 

Christel Högman har sett många forna missbrukarvänner försvinna. En del har åkt ut och in på 
behandlingshem för att sedan ramla rakt in i missbruket igen när de återvänt till sin gamla miljö. 

nsam när man slutar med missbruket. Man behöver verkligen någon att 

aron kring behovet av pengar till narkotika och sprit. Hon har dömts 

 

 
                                                

fatta något beslut”28 som kunde ha räddat Tommys liv. 

   Annika Engström berättar i sin artikel i Göteborgs-Posten ”I många år var hon en heml

missbrukare” om en kvinna vid namn Christel Högman. I artikeln beskriver Engström 

Högmans leverne som innebar att se sin

tvångsomhändertaganden som slutat med återfall. Högmans liv som missbrukare var kanta

kriminalitet då livet kretsade kring att försöka få pengar till droger. Hon fick tre barn 

omhändertagna 1990 och då började en ”utförsbacke” i hennes liv och hon blev hemlös. 

   Diskursartikulationerna Engström använder sig av är några som vi tycks känna igen. 

Missbruk kopplas starkt ihop med kriminalitet och psykisk ohälsa. Kriminalitet genom att 

konstatera att ”hon har dömts till flera fängelsestraff för de brott hon gjorde för att finansiera 

sitt missbruk”29 och psykisk ohälsa genom att berätta om hennes barn som blev 

omhändertagna och placerade i fosterhem, samtidigt som Högman säger att liv

ensamt när man slutar med missbruket. 

 

[...] 
- Men man blir mycket e
kunna vända sig till, säger Christel Högman. 
[...] 
Hon älskar att baka, sitta i tevesoffan med sina katter, få en vänlig nick av grannarna. Som 
missbrukare kretsade tillv
till flera fängelsestraff för de brott hon gjorde för att finansiera sitt missbruk. 
[...] 
Den riktiga utförsbacken inleddes när hennes tre små barn omhändertogs 1990 och placerades i
fosterhem.30 

 
28  Mattisson Karin Askerup, ”Sveket mot Tommy” Göteborgs-Posten, 2005-03-13 
29 Annika Engström, ”I många år var hon en hemlös missbrukare” SVD 2005-04-21 
30 Ibid 
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Engström try

ofrivilligt sådant genom de exempel som ges. Hon var kriminell och led av en enorm psykisk 

ohälsa som b

idag med det och befäster på så sätt att ett liv som missbrukare är ett liv i 

misär och ing v 

narkotikan och ersätts med ett sug efter narkotika och hon blir inkapabel till att ta val som inte 

r motiverade av sitt missbruk. Modaliteten i artikeln tenderar att likna ett personporträtt med 

 

a 

n enda karusell av fosterhem, tvångsomhändertagande, av- och påtändningar, hemlöshet och 

fängelsevändor”. Vad som också kopplas ihop med missbrukarbegreppet är mycket allvarliga 

sjukdomar såsom hepatit C och HIV, med andra ord en stor fysisk ohälsa, då 

intervjupersonerna i artikeln hävdar att ”Många har problem med levern, tänder och leder, de 

är smittade med hepatit C och många har hiv”32. 

 
Att sluta droga är inte så svårt som att fylla tomrummet efteråt. När ensamhet, ångest och 
passiviteten brer ut sig.  
[...] 
Det är lätt att åka dit på ett återfall efter många år med tunga droger. Även för dem som likt 
paret Haraldsson får behandling med läkemedlen medaton och subutex som hjälp mot sitt 
tidigare heroinberoende. 
[...] 
- De som lyckats sluta missbruka behöver all hjälp och uppmuntran för att må bättre och 
förlänga livet. Många har problem med levern, tänder och leder, de är smittade med hepatit C 
och många har hiv 
[...] 

cker i sin artikel på att Högmans liv som missbrukare var ett tragiskt och 

ara kunde bli löst av att sluta med sitt missbruk. Hon jämför det livet hon har 

som hon hade då, 

enting annat. Högmans fria vilja tas även i denna artikel helt och hållet bort a

ä

politiska inslag – ett personporträtt för att avskräcka andra. Detta genom att låta missbrukaren 

själv komma till tals om sitt liv men också genom att aktivt välja denna person som så klart 

och tydligt förstört hela sitt liv genom missbruk. 

   Annika Engström har i en annan artikel i Svenska Dagbladet med titeln ”’De som slutat 

behöver hjälp’ – Conny och ’Trollet’ Haraldssons kafé ska ge före detta missbrukare en 

drogfri gemenskap” berättat om två före detta missbrukare som startat ett kafé för att stödja

andra missbrukare som försöker sluta. 

   Artikulationerna i denna artikel ligger i fas med Engströms förra artikel. Här så kopplas 

missbrukarbegreppet ihop med psykisk ohälsa då då missbrukaren försöker lämna drogern

bakom sig, då missbrukarna som uttalar sig i artikeln säger ”att sluta droga är inte så svårt 

som att fylla tomrummet efteråt. När ensamhet, ångest och passiviteten brer ut sig”31.  

Missbruk knyts även ihop med kriminalitet när man befinner sig i denna värld, då ”livet var 

e

                                                 
31 Annika Engström har i en annan artikel i Svenska Dagbladet med titeln  ”’De som slutat behöver hjälp’ – 

h ’Trollet’ Haraldssons kafé ska ge före detta missbrukare en drogfri gemenskap” Conny oc
32 Ibid. 
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- Jag har l t tet räningspass både på behandli gshem och i fängelset. Många tjejer går direkt upp 

m, tvångs agande, av- och påtändningar, hemlöshet 

[...] 
- Länge var jag inte motiverad att tända av. För då kom bara ångesten och bilderna av mina 

n

om

tio kilo när de byter ut drogerna mot mat. 
[...] 
Och att de lyckats förbli drogfria i tre och ett halvt år är emot många odds. Fram till dess var 
livet en enda karusell av fosterhe
och fängelsevändor. 

händert

omhändertagna barn för mig, berättar ”Trollet”. 
[...] 
Efter många år i trappupp h soprum har de fast bostad.33 

ngström trycker i sin artikel på a raldssons liv som missbrukare var ett tragiskt och 

frivilligt sådan ed det som de hade då, och befäster på 

å sätt att ett liv som missbrukare är ett liv i misär och ingenting annat. Detta genom att paret 

r uttala sig om allt det hemska som fanns i de et goda 

om s att de ”får beh dlen metadon 

ch subutex som hjälp mot sitt tidigare heroinberoende.”34 ia vilja tas 

ven i denna h hållet bort a  narkotikan och ersätts me ett sug efter narkotika 

amför allt annat, och deras fram ör alltid vara fläckad av dera issbruk då ”det 

r lätt att åka dit på ånga år med tun odaliteten i artikeln 

nderar att likna ett personporträtt med politiska inslag – ett personporträtt för att avskräcka 

ndra. Detta genom att låta missbrukarna själv komma till tal  också genom 

tt aktivt välja dessa personer som så klart och tydligt förstört hela sitt liv genom m  

gångar, tält oc
 

E tt paret Ha

o t när hon jämför det livet de har idag m

s

få ras liv när de använde droger och allt d

andlin

 Paret Haraldssons fr

s g med lekeme det har ersatts av nu när de slutat – trot

o

ä  artikel helt oc v d 

fr tid kommer f s m

ga droger”35. Mä  ett återfall efter m

te

a s om sitt liv men

a issbruk.

 

                                                 
33 Annika Engström har i en annan artikel i Svenska Dagbladet med titeln ”’De som slutat behöver hjälp’ – 
Conny och ’Trollet’ Haraldssons kafé ska ge före detta missbrukare en drogfri gemenskap” 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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Modalitet- och Subjektpositionsanalys 
En sammanslagning av de olika begreppen som jag har kunnat hitta i diskursartikulationerna 

går att visa upp schematiskt, se figur B.  
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I denna diskurs har jag etablerat missbruk och missbrukare som centrala begrepp. 

Missbrukare ses som människor som är opålitliga, inte har någon egen vilja och som (vid 

händelse att de har barn) får sina barn omhändertagna. Begreppet ”Missbrukare” är starkt 

ammankopplat med begreppet ”Missbruk”. Dessa två ord kan ses som synonymer för 

arandra som le  sluts ortfarande är skilda ord. När ordet 

issbruk tas i bruk kopplas det samm
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Den första (Se figur C, härmed artikulation Kriminalitet) är en riktning som behandlar 

missbruk som en del av en kriminell karriär och där missbruk ses som den primära 

anledningen till varför en människa är kriminell. Begrepp som finns i dessa artikulationer är 

Kriminalitet, Vapen, missbruk och prostitution. Missbrukare sägs här vara opålitliga 

människor. Hit hör texterna skrivna av Weirup och Nilsson. 
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Den andra generaliseringen (Se figur D, härmed artikulation Social) som går att göra krin

riktningar är en där det mer handlar om missbruk som samhälleligt fenomen. Här ses 

missbruket som orsakat av psykisk ohälsa. Detta resulterar sedan i att missbrukare d
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I den tredje sortens artikulationer (Se figur E, härmed artikulation Porträtt) ser jag en linje 

som verkar mer självbiografisk. I dessa får före detta missbrukare eller missbrukares anhör

I den tredje sortens artikulationer (Se figur E, härmed artikulation Porträtt) ser jag en linje 

som verkar mer självbiografisk. I dessa får före detta missbrukare eller missbrukares anhör
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uttala sig om missbruk, vare sig det är deras eget eller deras anhörigas. Begrepp i dessa 

artikulationer tenderar att hamna om någonting essentiellt i dessa människor som gör a

förlorar förmåga till en fri vilja när de kommer i kontakt med droger. Detta gör i sin tur

börjar missb

tt de 

 att de 

ruka. Missbruket leder sedermera in dem på en väg av fysisk och psykisk ohälsa, 

 över 

 

 

 

 

De tre diskursartikulationer som jag kom fram till har alla sina egna förklaringar på hur 

missbrukare är och hur de bör ses. Dessa skilda artikulationsstilar gör en hegemonisk krock 

med varandra när de på olika sätt försöker måla upp sin egen bild av missbruk och 

missbrukare.  

    Artikulationerna Kriminalitet och Social har ett gemensamt tema av att måla ut missbrukare 

som svaga och till viss del opålitliga människor. De är dock oense om varför de är opålitliga, 

och där artikulation Social försöker förklara detta med ohälsa och dylikt medan artikulation 

Kriminalitet inte intresserar sig så mycket för det utan nöjer sig nästan med att konstatera att 

”så är det” och således konstruera en bild där missbrukare essentiellt är dåliga människor och 

är motspelare till samhället. Dessa står i kontrast till artikulation E som hävdar att det är 

genom något essentiellt i dessa människor som har gjort dem mottagliga för ett sjukdomslikt 

tillstånd som de inte kan värja sig mot. Denna artikulation beskriver istället missbrukare som 

offer för någonting de inte har något inflytande över snarare än någonting de själva aktivt 

sökte sig till. Genom vad de olika diskursartikulationerna synliggör respektive osynliggör 

visar de vad som vill sägas och i viss mån av vem.  

     Artikulation Kriminalitet försöker måla upp missbrukare som essentiellt dåliga människor 

vars plats är bakom galler då de är motståndare till samhället och kriminella. Artikulation 

kriminalitet och omhändertagande av barn. I dessa artikulationer beskrivs missbrukare mer 

som produkter av ett samhälle som inte bryr sig om dem och har själva ingen större skuld

situationen de sitter i. Hit hör texterna skrivna av Engström & Mattisson Askerup. 
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Social försöker på ett socialkonstruktionistiskt sätt förklara missbrukare och deras plats i 

issbrukare, att måla ut 

r resurser till polis och 

kning inom området. Alla 

kämpar om att deras perspektiv är det rätta. Krocken mellan dessa visar klara tecken på att 

vara i en hegemonisk kamp, en kamp där begreppen ännu inte är helt låsta. 

 

  

samhället och processer som de genomgår som en del av en samhällelig process, och 

artikulation Porträtt försöker konstruera en bild där missbrukare inte kan lastas för sitt 

missbruk.  

    Dessa olika sätt att beskriva missbruk verkar vara kopplat till den synen på missbrukare 

avsändarna har, som alla kan grunda sig i ett ideologiskt intresse av att antingen ursäkta 

missbruk och på så sätt ge majoritet för att stärka hjälpen till m

missbruk som en del av en större kriminell karriär och ge me

fängelseinstitutionerna eller att skjuta till mer pengar till fors
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Analytisk problematik 
I min analys drar jag många slutsatser baserade på dels min förförståelse, mitt urval, och mi

metod. En problematik som finns, speciellt inom den kvalitativa forskningen, är att jag är 

människa i ett specifikt kulturellt och historiskt kontext. Detta innebär i sin tur att jag 

göra en oberoende analys och mina analysresultat blir därmed all

n 

inte kan 

tid beroende av min 

förförståelse och min egen kontext framför kontexten som mitt forskningsobjekt befann eller 

 olika saker.  befinner sig i och kan därmed innebära
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Drogerna i finrummet 
Genom läsningen av Rødner framgick det att dessa undersökta inte är de enda existerande. 

Det kan finnas en romantisk bild av droger i till exempel populärkulturella gestaltning

Därmed är undersökta diskursartikulationer inte de enda regerande, utan är endast en 

reflektion av de artikulationer som kretsar i dagstidningsmediet. 

Drogernas kulturella historia 

Droger verkar länge ha funnits i människans närvaro. Drogernas tidigaste 

användningsområden tycks vara för religiösa ändamål. Droger har setts som den förmedlan

länken mellan denna världen och nästa. Droger har således använts för att kunna skapa dista

och synliggöra det som förstods som saker som annars skulle varit osynliga. Denna religiösa 

koppling fanns hos många av jordens nomadfolk. Från kokablad i väst till opium i öst 

ar. 

de 

ns 

h på 

es 

ssar deras 

riella 

 får ringa medicinskt värde men 

 

er 

är 

gar Allan Poe 

00-

                                                

användes droger hos olika folkslag för att kunna komma i kontakt med ”andevärlden” oc

så sätt få information som var otillgänglig för ”oss andra”.36  

    I Europa användes och tänktes det kring drogerna i större utsträckning framförallt som 

mediciner, vilket kan spåras tillbaka till Marco Polos skrifter på 1200-talet. Droger använd

fram till slutet av 1700-talet framförallt i dessa syften37. 

    Under 1800-talet gör romantiken sitt intåg på den europeiska filosofin. Romantikerna 

började använda dessa medicinska droger för att utforska sina sinnen då detta pa

ideal om konstnärlighet och om intuition och känsla framför förnuft38. Då den indust

revolutionen går igång för fullt upptäcks under 1800-talet en mängd nya droger, däribland 

Kokain, Meskalin och opiumderivatet Morfin.39 Kokain

används flitigt av överklassens festelit på grund av sina goda egenskaper som festdrog.40

Drogerna börjar således i romantiken att avlägsna sig ifrån sina medicinska syften och 

användandet av dem rättfärdigas av många intellektuella med att de vidgar sinnen och hjälp

filosofen i dennes konstnärliga skapande. Därmed är det ingenting för gemene man, utan 

reserverat för kultureliten.41 Många stora författare såsom till exempel Ed

förefaller mycket romantiska i sina skrifter om drogernas inverkan på människan under 18

talet och dessa berättelser tar ibland upp stora delar av berättelserna. 

 
36 Linde, Peter. Droger och diktare. (1989) s. 120 

 
 

37 Ibid. s. 26 
38 Ibid. s. 32-34
39 Ibid. s. 69-69
40 Ibid. s. 70 
41 Ibid. s. 34 
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    Modernismens intåg i tänkandet i Europa och övriga världen tar med sig många av 

romantikens ideal, speciellt tankar kring konstnären och konstnärens skapande - om än 

raffinerade. Romantiken kopplar på så sätt ihop med modernismen och överför sitt 

elit. Modernisten tänker, likt romantikern, på 

konstnären som den som söker efter någonting otillgängligt och behåller den romantiska 

t 

s” 

 

r 

erna 

om 

 sig 

l 

r. Heroin blir 

                                                

drogtänkande på modernismens kultur

teorin om drömmens värde för den skapande konstnären. Detta tillsammans med revolten mo

samhällets värderingar och alienationen skapar diverse drogliberala subkulturer som på den 

tidiga delen av 1900-talet representerades av bland annat dadaisterna och surrealisterna – 

grupper där dessa konstnärsideal passade mycket väl ihop med droger.42 Droganvändning 

gestaltas nu oftare i populärkulturen, och i filmvärlden dyker på 30- och 40-talen allt oftare 

upp i filmer som motiv för skurkars eller offers handlingar. Charlie Chaplins ”Modern time

från 1935 gör humor av bland annat en scen från ett fängelse där kokain förväxlas med salt.43

    Under andra världskriget blev rökning, uppiggande (amfetaminer) och sömntabletter 

mycket vanligt då det delades ut gratis till soldater. Efter kriget var mängder av människo

beroende av alla möjliga preparat – till exempel var 4/5 brittiska män rökare. När drog

sedan efter kriget blev svårtillgängliga öppnade en stor svart marknad som drev upp både 

priset och kriminaliteten.44 Efterkrigstiden genererade en generation som hade en mycket 

liberal syn på droger. ”Ingen ung man eller kvinna, med något sånär känslesinne för vad s

rörde sig i den politiska och sociala samtiden, kunde nöja sig med förebilder ur 

vuxenvärlden”, skriver Peter Linde i sin bok Droger och diktare45. Istället vände

ungdomarna till James Dean, Marlon Brandy och Elvis Presley – Unga män som skilde sig 

från den äldre generationens samhälle och värderingar. 

    Diverse nya subkulturer bestående av hipsters, hippies, beats och sedermera rockare 

skapade alla romantiserade bilder av droger. Vad för droger de använde skiftade med tiden 

utefter vad som fanns tillgängligt och vad som var populärt. Stora filosofer som Jean Pau

Sartre erkände öppet att de använt droger i sitt skapande - i Sartres fall amfetamin under 

skrivandet av hans mest kända verk ”Critique de la raison dialectique”.46 

    Musikbranschen influerades även den av den övriga kulturelitens droganvändande. De 

största artisterna inom många fält förknippas med droger. Trendsättande journalister som 

Hunter S. Thompson skriver böcker under påverkan av en mängd olika droge

 
42 Ibid. s. 90-93 
43 Ibid. s. 137 
44 Ibid. s. 138 
45 Ibid. s. 129 
46 Ibid. s.138 
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oerhört populärt genom rockgrupper på 1980-talet och sedan genom alternativrockarna på 

1990-talet såsom Nirvana och många andra band.47. 

Jämförande diskussion 
I studien av diskursartikulationerna kring narkotikamissbruk så var det mest intressanta inte 

det som skrevs, utan snarare vad som inte skrevs. Det förefaller naturligt att de som uttalar si

om ett fenomen försöker sträva efter att få

g 

 sin åsikt att bli den gällande, även om de hänger 

t 

 

 min materialinsamling hittade jag inget sådant material över huvud 

r 

a sättet 

ta väldigt 

 

 

t 

r äter 

 

nden. 

                                                

ihop väldigt mycket och det bara är små dialektala skillnader dem emellan. Det som var de

mest intressanta är att det inte fanns några som helst antydningar till bruk av droger, enbart 

missbruk. Kanske beror detta på att det, i lagens mening, inte finns någonting som bruk av 

droger, bara missbruk. Däremot visade min tidigare forskning att människor skiljer på bruk

och missbruk av droger. I

taget i tidningar och dylikt, enbart i form av forskning. Varför medierepresentationen av 

denna del av drogfenomenet är mer eller mindre obefintlig är svårt att svara på, men 

förslagsvis går det hand i hand med att medierna står bakom en ideologi där de inte vill få 

drogkultur att framstå som någonting positivt utan att istället verka som en påminnelse om hu

hemskt, dåligt och olagligt bruket är och att det väldigt lätt slutar som ett tungt missbruk 

kombinerat med ett liv i kriminalitet. I varje text så etablerar journalisten det normativ

att förhålla sig till droger, för att sedan ställa det i kontrast till den relation som 

”missbrukaren” har. Och det är aldrig ett förhållande som ser positivt ut – det är of

förstörda människor som journalisten presenterar. Dessa människor är handplockade för att 

just fungera som skrämselpropaganda som så länge antas ha fungerat bra för att få svenska 

ungdomar att ta avstånd från narkotika. Denna taktik som numera knakar i fogarna är en som

är välbeprövad och att övergå till att ha en diskussion där både bruk och missbruk finns 

representerat, vilken är den som förs av ungdomar, är kanske ett bättre förhållningssätt för att

underbygga drogpolitiken. Att visa den stereotypa missbrukaren gång på gång har en väldig

svag koppling till de erfarenheter människor har när de kanske röker marijuana elle

psykedelisk svamp – precis som det känns väldigt långt borta för de flesta när de ser den där

alkoholisten som står och hänger utanför systembolaget med en öl i ha

 
47 Dasein, Deena. ”Rock ’n’ horse: Rock’s heroin connection”. Internetkälla. Finns tillgänglig på 
http://www.furious.com/perfect/heroin.html . Hämtad 2007-05-30 
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   I studien ser vi att de människor som använder sig av droger automatiskt blir missbrukare i 

ing och laddas med en bild av en mycket trasig människa som så 

småningom tvingas in i prostitution och kriminalitet.  

cks det också finnas andra bilder av droger, som inte får något utlopp i dessa 

n politiskt korrekta massmediala 

nder drogerna för att 

 är 

    Det är intressant att se hur i dagens samhälle, som i filosofins värld helt och hållet tagit 

 romantikens förhållningssätt, går att se dessa tydliga tecken 

annorlunda ut – med en rik partyelit som använder drogen för sina 

tora skillnaden verkar ligga i att, som Sharon Rødners forskning visar, att vissa droger 

 diskursiva element. I min studie av missbrukare 

epade gånger att 

llet med missbrukarna har vi en hegemonisk kamp där olika 

t borta att anta att många av de som skriver tidningarna gärna visar hur 

ör rent 

meditativa syften. Men vad betyder då detta? Det förefaller klart och tydligt att det existerar 

diskursartikulationer i andra medier som inte alls ger samma bild av droganvändandet som 

journalisterna i dagstidningarna. En fråga uppstår då; Är det inte möjligt att det är 

tidningarnas hegemoni som gör att skriften kring missbrukare förhåller sig på ett visst sätt, 

framför hur tankarna kring droger i människors medvetanden ser ut? 

linje med svensk lagstiftn

   Däremot ty

artikulationer. Den mest framträdande av dessa, utanför de

bilden, är den av den droganvändande konstnären och filosofen som anvä

”vidga sitt sinne” och på så sätt få tillgång till information och delar av sig själv som inte

åtkomliga för den ”vanliga” människan. 

avstånd från modernismens och

på romantisering av droger på samma sätt som under romantiken. Till och med nyttjandet av 

kokain ser inte mycket 

goda ”festegenskaper”.  

   Den s

och preparat omgärdas av egna och specifika

förknippades ofta missbrukaren med heroin och ett väldigt destruktivt leverne, medan i andra 

diskursartikulationer, till exempel rockvärlden, är heroinanvändning någonting som kan ses 

som ett autencitetbevis. I mina empiriska nedslag så ser jag uppr

journalisterna som skriver förmedlar ett ideologiskt budskap kring ämnet i fråga och 

rättfärdigar sina åsiktsramar. I fa

bilder försöker konstruera den ”sanna” missbrukaren i linje med gammal hederlig 

”skämselpropaganda”. Att försöka synliggöra en helhet i diskursen är helt enkelt omöjligt, 

men det ligger inte lång

illa det är med ett ”opium för folket” som Marx en gång sa, för att sedan på fredagen tända 

upp en marijuanacigarett eller dricka sin alkohol. Inte för att de är beroende – utan f
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