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Sammanfattning  

MDPV är en drog som fått stort genomslag i massmedier och Norrköping är en 

av de städer där användandet av drogen har ökat. Det här arbetet syftar till att 

studera hur personer som missbrukar MDPV beskrivs i de lokala tidningarna 

Norrköpings Tidningar och Folkbladet i Norrköping. 56 utvalda artiklar skrivna 

i dessa tidningar analyserades genom en inledande kvantifiering och en 

kvalitativ textanalys. Empirin är sedan kopplad till socialkonstruktionism som är 

vår teoretiska ansats, till begreppen stigma och stämpling samt till tidigare 

forskning kring MDPV, narkotikamissbruk, media och sociala problem i media.  

Materialet delades sedan in i tre teman; Avvikare, Offer för omständigheterna 

och Samhällsproblem. Dessa teman representerar olika sätt som MDPV-

missbrukare beskrivs på i tidningarna. I temat Avvikare beskrivs missbrukarna 

opersonligt och med egenskaper kopplade till drogen och brottslighet, medan de 

i temat Offer för omständigheterna beskrivs mer personligt genom att 

missbrukarna själva och anhöriga uttalar sig. I temat Samhällsproblem beskrivs 

missbrukarna som anledningen till professionellas försämrade arbetsmiljö och 

till socialnämndens budgetunderskott. Studien visar också att MDPV-

missbrukarna beskrivs olika beroende på vem som uttalar sig i tidningsartikeln, 

vilket tyder på att det är viktigt att alla involverade får komma till tals.   
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1 Inledning 
Här kommer vi att presentera vår problemformulering kopplat till socialt arbete 

samt dispositionen över vårt examensarbete. 

1.1 Problemförmulering 

I en artikel i Aftonbladet 31 maj 2012 kan vi läsa om en man i USA som tuggar 

på en annan mans ansikte. Han var enligt polisen påverkad av drogen ”badsalt”, 

där MDPV (Metylendioxypyrovaleron) är en aktiv substans och som senare 

benämns som ”kannibaldrogen” (IBL 1). Detta fall fick stort genomslag i media 

och det uppmärksammades att denna drog också fanns i Sverige. I en artikel från 

juni samma år kan vi läsa att kilovis med MDPV beslagtagits i Norrköping (IBL 

2) och i en annan artikel står det att Norrköping är en av de städer där drogen 

växt sig stark lokalt och att användandet drastiskt har ökat (IBL 3).  

Det är svårt att veta hur många människor i Sverige som missbrukar droger. I 

Missbruksutredningen från 2011 kan vi till exempel läsa att det finns ett stort 

mörkertal när det gäller hur många som har missbruksproblem och som inte har 

kontakt med varken socialtjänst eller sjukvård. I utredningen bedöms att det är 

endast en av fem personer med beroendetillstånd relaterade till alkohol, 

narkotika, läkemedel eller dopningsmedel som får vård. Detta innebär att det är 

fyra av fem som inte får den behandling eller det stöd de behöver för att få hjälp 

med sitt missbruk (SOU 2011:35, 81f). Trots det upptar missbruksvården en stor 

del av individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten (Wiklund, 2011:112). 

Därför anser vi att missbruk är ett välkänt socialt problem inom socialt arbete. 

Ett sätt att granska missbruksproblematiken i landet är att studera 

brottsanmälningar. År 2013 gjordes 96 200 anmälningar om brott mot 

narkotikastrafflagen. Mellan 2012 och 2013 ökade antalet anmälda 

narkotikabrott med ungefär 2 %, vilket är en väldigt liten ökning om det tas i 

beaktande att anmälningarna för narkotikabrott har dubblats under det senaste 

årtiondet (IBL 8).  

Ett annat sätt att studera missbruk är med hjälp av massmedier, vilket är det vi 

gör i vårt arbete. I tidningar skrivs det om narkotikabrott av olika slag och om 

personer som är misstänkta och/eller döms för narkotikabrott, men det är sällan 

en nyhet fått så stort genomslag som MDPV fått. För att ett ämne ska bli föremål 

för stor uppmärksamhet på det här viset kan det behöva uppfylla vissa kriterier. 

Exempelvis kan det handla om att benämna en individ som offer eller skurk, att 

nyheten handlar om sex eller kriminalitet eller att det finns någon form av fara 

som media kan varna allmänheten för (Franklin, 1999:44). Kannibaldrogen som 

det står om i Aftonbladet beskrivs som en farlig drog och ett hot mot 

allmänhetens och den enskilda individens säkerhet. Att den får så pass stor 

uppmärksamhet kan då bero på att media vill varna för den. Nyhetsmedia är 

också en viktig arena för debatt (Franklin, 1999:8), och samtidigt påverkar 
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massmedia den enskilda individen eftersom det är en kanal för ny kunskap 

(Loseke, 2003:41). När media rapporterar mycket om en viss sak ger det också 

samhället kunskap om dess existens (Dearing & Rogers, 1996:14f). Därför kan 

det vara just genom massmedia som människor i samhället får information om 

droger och om de som missbrukar droger.  

Massmedia har stor makt och stort inflytande och det är genom massmedia som 

många människor får sin kunskap om många sociala problem (Blomberg et al., 

2004:15), som till exempel missbruk. Det gör det relevant att studera hur sociala 

problem så som missbruk framställs och beskrivs i media. Norrköping är en av 

de städer där MDPV brukas i stor utsträckning, vilket gör det lämpligt att 

studera lokala tidningar där. Med tanke på medias roll, inflytande och möjlighet 

att påverka samhället och dess individer anser vi att det är högst relevant och av 

stort intresse för forskning i socialt arbete att studera hur nyhetsmedia i 

Norrköping framställer MDPV-missbrukare.   

  

1.2 Disposition 

I det här inledande kapitlet beskriver vi drogen MDPV’s genomslag i svensk 

media. Vi redogör för medias roll i samhället när det gäller att rapportera om 

nyheter och på vilket sätt det kan påverka. Vi framför här vårt valda ämnes 

relevans för socialt arbete. Det andra kapitlet beskriver syftet och 

frågeställningarna, och vi redogör för avgränsningar och begreppsdefinitioner. 

Forskning kring MDPV, narkotikamissbruk i socialt arbete och sociala problem 

i media går att finna under kapitel tre. I kapitel fyra redogör vi för våra 

teoretiska anknytningar. Där behandlas socialkonstruktionism, stämpling och 

stigma. Kapitel fem handlar om urval, analysmetod och metodologiska 

överväganden. Där behandlas även våra etiska överväganden och våra tankar 

kring förförståelse. I kapitel sex redovisas vårt resultat och vi gör en analys av 

empirin i samband med detta. En slutdiskussion av analysen finns i kapitel sju. I 

kapitel åtta förs en kritisk diskussion kring trovärdighet, validitet och 

generaliserbarhet. Vidare beskrivs arbetets kunskapsbidrag och förslag till 

vidare forskning om ämnet i kapitel nio. 
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka hur dagspress i Norrköping beskriver 

MDPV-missbrukare. Därmed har vi valt att studera nyhetsartiklar publicerade i 

Norrköpings Tidningar och Folkbladet där MDPV-missbrukare själva deltar i 

intervjun eller förekommer utan att själva ha gjort det aktiva valet att synas i 

media.  

Vår forskningsfråga är således: Hur speglas MDPV-missbrukare i nyhetsartiklar 

publicerade i Norrköpings Tidningar och Folkbladet? 

Vi har brutit ner syftet och huvudfrågan i dessa underliggande frågeställningar: 

 Vilka attribut tillskrivs MDPV-missbrukarna? 

 Vilka uttalar sig om missbrukarna? 

 I vilka sammanhang är artiklarna skrivna? 

2.1 Avgränsningar  

Nyhetsartiklarna som har studerats är publicerade i Norrköpings Tidningar och 

Folkbladet, som är två dagstidningar i Norrköping. Artiklarna är skrivna under 

tidsperioden 2013-01-01 - 2013-12-31. Ytterligare avgränsningar redovisas i 

kapitel fem; Metod och metodologiska överväganden. 

2.2 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt ska vi klargöra de beskrivande begrepp som förekommer i 

studien. 

Narkotikamissbruk innebär “vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför 

psykiska, sociala och ofta kroppsliga skadeverkningar”, vilket är en definition 

från Nationalencyklopedin (IBL 4). I Narkotikastrafflagen (1968:64) 1§ kan vi 

läsa att den som överlåter, framställer, förvärvar, förvarar, säljer, innehar eller 

brukar narkotika döms för narkotikabrott. Narkotika är alltså olagligt i Sverige, 

och på grund av detta klassas allt bruk av narkotika som missbruk (Johansson & 

Wirbing, 2005:39). Andra möjliga begrepp att använda istället för missbruk är 

bruk och beroende. Bruk handlar oftare om alkohol och läkemedel där 

substanserna är lagliga. Beroende används som ett neutralt ord medan missbruk 

har en mer negativ antydan. Missbruk används också ofta i massmedia som en 

karaktärsegenskap hos personer med missbruksproblem (Johansson & Wirbing, 

2005:21ff). Trots att ordet missbruk kan låta mer negativt så kommer vi använda 

oss av det när vi skriver om MDPV, som numera är en narkotikaklassad 

substans. Detta på grund av att vi inte kan avgöra huruvida personerna som 

förekommer i nyhetsartiklarna faktiskt är beroende av MDPV, utan där vi utifrån 

artiklarna bara kan konstatera att personen har missbrukat, alternativt missbrukar 

drogen. 
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Designerdroger är en grupp droger där MDPV ingår. Utmärkande för de 

designade drogerna är att de anpassas efter vilka substanser som är lagliga för 

tillfället. De hinner komma ut på marknaden innan de har narkotikaklassats och 

när drogen har blivit olaglig börjar processen om igen där något ämne i drogen 

ändras för att åter undvika narkotikaklassning (Johansson & Wirbing, 

2005:138). De designade drogerna är lätta att få tag på och åtkomliga i hela 

landet genom Internethandel och ofta är också drogerna relativt billiga 

(Helander et al. 2011).   

Badsalter är den droggrupp som MDPV (Winder, Stern & Hosanagar, 2013:42). 

Badsalter är också form av designade droger. Paket med badsalter märks ofta 

med att det är legitima produkter, men som inte ska förtäras av människor 

(Winder, Stern & Hosanagar, 2013:44)  

Missbrukare och narkomaner likställer vi med varandra. När vi skriver dessa 

begrepp i texten syftar vi på de personer i artiklarna som missbrukar MDPV. 

Om vi syftar på personer som missbrukar annan narkotika eller alkohol skriver 

vi det.  

Massmedia innebär kanaler för information och underhållning, så som 

dagspress, tidskrifter, TV och radio (IBL 5). När vi skriver massmedia syftar vi 

på detta. Vi använder även ordet media synonymt med massmedia.  

Nyhetsartiklar, tidningsartiklar och artiklar använder vi synonymt och 

omväxlande genom hela examensarbetet.  

Den socialdemokratiska välfärdsregimen innebär att alla medborgare i ett land 

har rätt till lika hög levnadsstandard oavsett inkomst och klasstillhörighet 

(Esping-Andersen, 1990:27).  

Den liberala välfärdsregimen innefattar bidrag mestadels till låginkomsttagare. 

Här beaktas att landets invånare har rätt att nå upp till en lägsta nivå av 

levnadsstandard. På det sättet skiljer sig den liberala välfärdsregimen från den 

socialdemokratiska (Esping-Andersen, 1990:26f). 
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3 Tidigare forskning 
Här beskriver vi först allmänt den forskning som ska presenteras. Sedan 

redogör vi för tidigare forskning kring drogen MDPV och forskning om andra 

Narkotikamissbruk i socialt arbete. Den sista punkten under tidigare forskning 

är Sociala problem i media, där vi tar upp studier som handlar om sociala 

problem i massmedia. 

3.1 Allmänt om tidigare forskning 

Den forskning vi har valt att presentera under det här avsnittet av vårt 

examensarbete berör på olika sätt vår studie. Forskningen visar på olika 

infallsvinklar av vår studie och är därför att betrakta som relevant.  

Vi har inte uppmärksammat någon forskning kring drogen MDPV inom socialt 

arbete. Förutom den forskning som redovisas under detta kapitel har vi sökt 

forskning i både internationella och nationella tidsskrifter, så som 

Socialvetenskaplig Tidskrift, British Journal of Social Work, European Journal 

of Social Work, Journal of Social Work Practice och Journal of Social Work. I 

dessa tidskrifter har vi inte uppmärksammat någon forskning som vi har kunnat 

koppla till vår studie från idag och fem år tillbaka. Vi har även sökt forskning 

kring hur narkotikamissbrukare beskrivs, då ej specifikt i media, och hittat 

Stenströms (2008) studie. Den redogör vi för ytterligare nedan. 

Den forskning kring MDPV som vi har påträffat är medicinsk forskning kopplad 

till hälso- och sjukvård. Dock ansåg vi att det var adekvat för vår studie att 

redovisa den medicinska forskningen kring badsalter, vilket är en drogtyp som 

MDPV är en del av (Winder, Stern & Hosanagar, 2013:42), för att få en 

uppfattning om drogen och vilka effekter den har på människans fysiska och 

psykiska hälsa. På grund av avsaknaden av forskning kring MDPV i socialt 

arbete har vi också valt att belysa forskning kring missbruk av annan narkotika 

än specifikt MDPV som skrivits inom socialt arbete. Den finns under rubriken 

Narkotikamissbruk i socialt arbete. Denna forskning visar på missbrukares 

identitet, utanförskap och stigmatisering, vilka är lämpliga utgångspunkter för 

vår studie. 

Vi har endast funnit en studie som speglar missbruk i media, vilket är Olssons 

(1994) som redovisas nedan. Därför har vi valt att också redovisa studier om hur 

andra sociala problem syns i massmedia. Detta för att få en bild av hur sociala 

problem och personer som kopplas ihop med dessa speglas i media. Denna 

forskning kan ge en bild av vad vår studie tar avstamp ifrån. 

Forskning kring media och dess koppling till samhället redovisas ytterligare i 

arbetets inledning samt under den teoretiska anknytningen 
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3.2 MDPV 

Winder, Stern & Hosanagar (2013) framhåller att droggruppen badsalter, som 

MDPV ingår i, har blivit alltmer populära runt om i världen. Drogerna säljs på 

Internet som lagliga produkter då de märkts om för att undvika kontroller. Enligt 

författarna har de funnits i Europa sedan 2007, och 2011 påträffades de ofta 

inom den amerikanska psyk- och sjukvården. I artikeln framgår också att det 

finns relativt lite forskning kring hur missbrukare av badsalter ska hanteras inom 

hälso- och sjukvården (2013:42). 

Även German, Fleckenstein & Hanson (2014) har studerat designerdroger och 

då särskilt badsalter som MDPV är ett exempel på. Dessa designerdroger skapas 

syntetiskt för att efterlikna effekterna av till exempel amfetamin och marijuana. 

Missbruk av syntetiska kantoniner, som är den substans som finns i badsalter, 

blev tydligt under år 2009 och ledde sedan till olika typer av lagstiftning runt om 

i Europa och i USA. Problemet den senaste tiden har varit att blandningar av 

designerdroger märkts om och sålts helt lagligt över både Internet och i butiker 

över hela världen (2014:2). MDPV är den femte mest vanliga hallucinogena 

drogen i USA, och användningen ökar (German, Fleckenstein & Hanson, 

2014:4).  

Zawilska & Wojcieszak (2013) rapporterar om badsalter, däribland MDPV, hur 

de används och om följderna av ett missbrukande av badsalter. Badsalter intas 

främst genom sniffande eller genom att man blandar ut dem med vatten eller 

juice. Rapporter har också kommit in om människor som tagit badsalter genom 

att sätta dem i ögat (2013:45). Effekterna av att missbruka badsalter kan vara 

både positiva och negativa. De positiva följderna av MDPV och då anledningen 

till att så många använder det beskrivs bland annat som att man blir pigg, på 

bättre humör, social och får ökad sexlust. Exempel på negativa följder är 

hjärtproblem, minskad kognitiv förmåga, aggressivitet, ångest, 

självmordstankar, paranoia, hallucinationer och kräkningar. Ett intagande av 

drogerna kan leda till organsvikt och död (Zawilska & Wojcieszak, 2013:48f). 

De som säljer drogen anpassar drogen efter vad som är lagligt, genom att ändra 

sammansättningen av substanser (Zawilska & Wojcieszak, 2013:45).  

Terry (2014) skriver också om badsalter och dess effekter. Han framhäver att de 

kan drickas upplösta i vatten, sniffas eller rökas. De har blivit populära framför 

allt för att de ger ett högt rus och för att det i början endast behövs små mängder 

för att bli hög. Det som anses farligt med drogen är att det med tiden behövs 

större mängder för att uppnå ett rus, och att det går kortare tid mellan gångerna, 

då beroendet ökar (2014:89ff).  

Vi har även funnit en svensk artikel från Läkartidningen där det ökade MDPV-

missbruket i Västmanland tas upp. Sjukvården i Västerås beskrivs ha stora 

problem med personer som tagit centralstimulerande medel, och där utgör 

MDPV en stor del av fallen. Studien ingår ett samverkansprojekt, vid namn 
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STRIDA, för övervakning av Internetdroger. Syftet är att erbjuda analys av 

Internetdroger och ge aktuell information om drogernas effekter. Författarna 

konstaterar att MDPV är en farlig drog, särskilt för att den är svårdoserad. Det 

krävs särskilda resurser för att bekämpa ökningen och samhället bör snarast göra 

någonting åt den. Drogens konsekvenser är svåra att hantera för 

sjukvårdspersonal då personerna blir mycket svårt sjuka. I artikeln står också att 

Norrköping är en av de städer där antalet MDPV-fall ökat kraftigt under år 2012 

(Lindeman et al., 2012:1954ff). 

3.3 Forskning om narkotikamissbruk inom ämnet socialt arbete  

I en artikel av Byqvist (2006) kartläggs missbruk och blandmissbruk i Sverige i 

ett genusperspektiv. Fokus ligger på skillnader i kön och att män och kvinnor 

använder olika typer av droger. I artikeln framgår att det på 1980-talet varnades 

för nya inkommande droger på marknaden i Sverige. Det handlade om 

syntetiska droger som skulle anpassas till att ge specifika effekter och som 

skulle försöka undgå att narkotikaklassas genom att innehålla andra substanser 

än de som var olagliga (2006:1831f). MDPV är en sådan, en syntetisk drog som 

är anpassad till att ge vissa effekter för användaren. Här kan vi se att det redan 

på 1980-talet varnades för den typen av droger. Byqvist (2006) skriver att det i 

Sverige särskilt varnades för crack och ecstacy och att det med alla dessa nya 

droger på marknaden finns en större risk för blandmissbruk (2006:1832). 

En annan forskare som har studerat missbruk, men med ett annat fokus är 

Lalander (2001). I sin bok Hela världen är din försöker han förstå varför antalet 

heroinister ökar. Lalander (2001) kopplar studien till begreppet “outsider” och 

till sociologen Howard Becker. Att vara en outsider innebär att individen inte 

följer den vanliga vägen, att man sticker ut och avviker från samhällets normer. 

Lalander (2001) menar att drogerna kan vara en symbol som idealiserar 

outsiderskap och som skapar en gemenskap för de som använder drogerna 

(2001:205). Svensson (2007) har också studerat en grupp narkomaners 

vardagsliv i relation till både inre krav på sig själva och till samhällets 

förväntningar. Svensson (2007) menar att samhället omfattar olika kulturer med 

olika värderingar och normer (2007:93). Samtidigt lever individen i många 

sociala världar, men känner tillhörighet till en speciell där en social identitet 

utvecklas (Svensson, 2007:93).  

Skårner (2001) har studerat missbrukares sociala relationer utifrån ett 

nätverksperspektiv, där fokus ligger på människan bakom missbruket och dess 

sociala samspel. Skårner (2001) betonar att utsatthet är en viktig del i missbruket 

och att det kan förstärkas genom stigmaprocesser där personen identifierar sig 

som missbrukare i samspel med andra. Missbrukaren kan framstå som 

annorlunda och allt beteende kopplas till missbruket (2001:311). I likhet med 

Lalander (2001) och Svensson (2007) beskriver Skårner (2001) missbrukarnas 

utanförskap och identitet. 
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Stenström (2008) skriver i sin avhandling Sprutbyte vid intravenöst 

narkotikamissbruk om sprutbytesprogrammet vid Malmö allmänna sjukhus. 

Med sprutbyte menas att intravenösa narkotikamissbrukare får tillgång till rena 

sprutor och kanyler för att minska spridningen av Hiv-virus bland 

injektionsmissbrukare. Syftet med avhandlingen är att beskriva vad som 

karaktäriserar de narkotikamissbrukare som besöker sprutbytesmottagningen på 

Malmö allmänna sjukhus. Stenström (2008) undersöker vilka som besöker 

mottagningen och jämför det sedan med andra tunga narkotikamissbrukare som 

inte ingår i ett sprutbytesprogram. Detta gör han för att belysa om sprutbytarna 

utgör en specifik grupp som avviker från andra grupper av tunga missbrukare 

och i så fall på vilket sätt de avviker (2008:29). Stenström kommer fram till att 

det finns klara skillnader mellan de missbrukare som besöker mottagningen och 

de som inte gör det. De som går till mottagningen har oftare missbrukat längre, 

tyngre och missbrukar amfetamin. De som inte går till mottagningen missbrukar 

främst heroin och är yngre (Stenström, 2008:170f). Då vi i vår studie undersöker 

hur MDPV-missbrukare beskrivs i dagstidningar, anser vi att den här 

avhandlingen är relevant. Detta för att Stenström (2008) också undersöker hur 

narkotikamissbrukare beskrivs och vad som karaktäriserar dem. 

3.4 Sociala problem i media 

Sociala problem beskrivs ofta på ett stereotypt sätt i massmedia. De utsatta 

individerna kan beskrivas som handfallna och maktlösa, men också som några 

som avviker och inte “är som alla andra”. Media kan även välja att bara 

publicera artiklar om sådant som är extremt uppseendeväckande och på så vis 

visa en snedvriden bild av hur det egentligen ligger till (Blomberg et al., 

2004:13f).  

Några som har studerat sociala problem i massmedia är Larsen och Dejgaard 

(2013). De jämför hur brittiska, svenska och danska biståndstagare framställs i 

media. Larsen och Dejgaard (2013) menar att om ett land har en 

socialdemokratisk välfärdsregim eller en liberal har betydelse för hur individer 

som uppbär ekonomiskt bistånd framställs och då även betraktas av omvärlden 

(2013:287). Forskarna menar att de kan delas in i olika fack och stämplas 

(2013:288). De som uppbär bistånd beskrivs till stor del på ett positivt sätt i 

Sverige (Larsen & Dejgaard, 2013:297), men socialtjänsten kan få kritik på 

grund av att klienten inte får det hen behöver (Larsen & Dejgaard, 2013:295). 

Just att den enskilda individen inte får rätt hjälp skapar stor uppståndelse i 

socialdemokratiska välfärdsregimer, medan själva individen som är 

hjälpsökande skapar uppståndelse i liberala välfärdsregimer (Larsen & 

Deejgard, 2013:298).  

Någon som också har studerat sociala problem i media kopplat till politik är 

Estrada (2004). Han har forskat kring hur ungdomsbrottslighet syns på 

tidningars ledarsidor. Estrada (2004) skriver att det är utmärkande för ledare i 
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konservativa tidningar att hävda att ungdomsbrottsligheten ökar samt att 

ungdomarna är exempelvis “värstingar” och “kriminella”. Samtidigt bör övriga i 

samhället vara oroliga. Socialtjänsten får även utstå kritik (2004:139). I 

socialdemokratiska tidningsledare menar Estrada (2004) att ungdomarnas 

sociala sammanhang betonas mycket mer än att benämna ungdomen som 

kriminell. Socialtjänsten omtalas också på ett mer positivt sätt (2004:140f). 

Ledare i liberala tidningar ligger istället någonstans emellan dessa (Estrada, 

2004:142). Estrada (2004) konstaterar också att ungdomsbrottslighet konstrueras 

olika i ledare över tid (2004:144ff). Således menar han att ungdomsbrottslighet 

inte alltid speglas på samma sätt i alla tider, utan är beroende av ett 

sammanhang.   

Olsson (1994) skriver också om sociala problem i media. I studien Alcohol and 

drugs in Swedish newspapers gör han en innehållsanalys av svenska tidningar 

för att se hur de framställer alkohol- och drogmissbruk. Precis som Estrada 

(2004) och Larsen och Dejgaard (2013) kopplar han det till tidningarnas 

politiska position (Olsson, 1994:105f). Dock visade Olssons (1994) resultat att 

tidningarnas politiska åsikter inte hade någon direkt inverkan på tidningarnas 

innehåll (1994:108). Däremot menar Olsson (1994) att det framförallt var 

verksamma myndighetspersoner som fick uttala sig i media om alkohol och 

droger som problem (1994:117). Denna studie är den vi har uppmärksammat 

som påminner mest om vårt examensarbete. Den har undersökt missbruk i media 

och är således den enda av detta slag som vi har funnit. 

En studie som inte kopplar sitt resultat till politik är Lundström (2001). Han har 

undersökt hur ett fall av barnmisshandel som resulterade i barnets död har 

beskrivits i massmedia (2001:167ff). Lundström (2006) tar upp att tidningarna 

skriver om föräldrarna som både skyldiga och oskyldiga, samt att dessa kan 

svänga mycket (2001:167ff). Ett av Lundströms (2001) konstateranden är även 

att det är de mest uppseendeväckande fallen av barnmisshandel som tidningarna 

skriver om (2001:169). Han menar också att gärningsmannen benämns som 

“skyldig”, medan myndigheter som socialtjänsten benämns som “ansvariga” för 

händelsen (Lundström, 2001:186). Det kan dessutom ställas ouppnåeligt höga 

krav på vad de professionella ska åstadkomma (Lundström, 2001:192). Således 

anser vi att Lundström (2001) menar att myndigheter kan anses ha ett ansvar för 

händelser samtidigt som kvalitetskraven som sätts på deras arbete inte alltid är 

verklighetsförankrade. 

3.5 Sammanfattning  

Vi har sett att det finns lite forskning kring MDPV generellt, och att studier om 

badsalter och syntetiska droger domineras av medicinsk forskning. I den 

forskningen beskrivs oftast drogernas kemiska sammansättning och dess 

positiva och negativa följder. I tidigare forskning kring narkotikamissbruk i 

socialt arbete har vi bland annat hittat forskning kopplat till identitet och normer, 
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vilket är intressanta utgångspunkter för vår studie. I forskning som vi har 

uppmärksammat kring sociala problem i media kan vi se att den ibland har ett 

politiskt fokus. Vår tolkning är att forskningen menar att medias speglingar av 

sociala problem kan se väldigt olika ut beroende på typ av artikel, om det är en 

politiskt styrd ledare eller en nyhetsartikel. Det kan också bero på att 

myndigheter kan ges ett oproportionerligt stort ansvar i massmedia. Det framgår 

även att medias beskrivningar av händelser bör betraktas utifrån sitt 

sammanhang samt att olika nyheter anses chockerande i olika länder beroende 

på typ av välfärdsregim. 
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4 Teorianknytning 
I det här avsnittet presenteras våra valda teorier. Först beskrivs 

socialkonstruktionismen, vår teoretiska ansats. Därefter behandlas Beckers 

teori om stämpling och Goffmans teori om stigma, våra teoretiska 

utgångspunkter. 

4.1 Socialkonstruktionism 

Den teoretiska ansatsen vi utgår ifrån i vårt examensarbete är 

socialkonstruktionism. I vårt arbete studerade vi tidningsartiklar och där spelar 

språket en stor roll. Det är genom språket människor i samhället får information 

som kan förmedlas på olika sätt, beroende på vad det är för tidning och vem som 

skriver artikeln. Massmedia förstärker också olika sociala problem genom en 

politisk process som kallas “agenda-setting” genom att skriva om dem, och på så 

sätt göra dem till allmänna problem. Det som media skriver om påverkas av 

politiska frågor i samhället och människor påverkas av det media skriver om 

(Dearing & Rogers, 1996:22f). Med hjälp av språket har massmedia makten att 

påverka världen på många olika plan, inom alltifrån politik och religion, till 

enskilda individers identiteter (Fairclough, 1995:2). Samhällets normer och 

massmedias rapporteringar påverkar och influerar varandra (Fairclough, 

1995:36). Det är även passande att studera språket hos texter som har koppling 

till socialt arbete. Orden som används kan medverka till dela in de omtalade 

individerna i grupper (Lundström, 2001:170). Vad som förmedlas i media kan 

då vara sociala problem som är aktuella i samhället vid specifika tillfällen. 

Media skulle således kunna ses som del av den sociala världen och då denna 

sociala värld påverkar människan, påverkas människan av det som skrivs i 

media. Detta gör att socialkonstruktionismen är relevant som teoretisk ansats i 

vårt arbete. Den här teorin skulle kunna förklara hur sociala problem konstrueras 

och blir definierade i samhället (Blomberg et al., 2004:15f).  Därför anser vi att 

det är relevant att utgå från den här teoretiska ansatsen när vi studerar 

nyhetsartiklar och hur de speglar MDPV-missbrukare. 

Socialkonstruktionistisk teori handlar om att människor beskriver och förklarar 

världen på olika sätt. Den sociala interaktionen är en viktig del av teorin (Payne, 

2008:240). En inriktning inom socialkonstruktionismen är Berger och 

Luckmanns (1966) tankar kring den sociala konstruktionen av verkligheten. 

Burr (2003) framhäver Berger och Luckmanns teori. Den handlar om att 

människor konstruerar den sociala världen, som i sin tur påverkar människorna i 

en dualistisk process (Burr, 2003:185). Berger och Luckmann (1966) redogör i 

sin bok The social construction of reality för att den sociala strukturen är viktig i 

den vardagliga verkligheten där denna process utspelar sig. Människor möter 

varandra i olika sammanhang, till exempel via direkt kontakt där två personer är 

fysiskt närvarande. Men det kan också vara korta möten med personer vi inte 

känner, som till exempel de vi möter på gatan (Berger & Luckmann, 1966:41ff). 

I dessa möten, där vi interagerar med andra människor, är språket en central del. 
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Berger och Luckmann (1966) beskriver det som ”det viktigaste teckensystemet i 

det mänskliga samhället” (1966:50). Språket hjälper människor att samtala, ger 

saker mening och kan binda ihop delar i verkligheten till en helhet (Berger & 

Luckmann, 1966:50ff). Burr (2003) skriver också om språkets mening i 

interaktion, och att världen konstrueras genom människors samtal. Inom 

socialkonstruktionismen är språket mycket viktigt, då språket påverkar vardagen 

genom att ha olika betydelser beroende på situation (Burr, 2003:8).  

4.2 Stämpling     

Vi har valt att använda Beckers (1963) teori om stämpling som en av våra 

teoretiska utgångspunkter. Vi ser den här teorin som lämplig utgångspunkt, då 

media kan spegla sociala problem och sociala grupper. De regler som finns i 

sociala grupper skulle i och med det kunna speglas i medias nyhetsartiklar och 

på så sätt bidra till stämplingsprocesser.  

I sin bok Outsiders skriver Becker (1963) om sociala grupper och att alla sociala 

grupper skapar regler som beskriver vad som är acceptabelt beteende eller inte i 

just de specifika grupperna. Reglerna finns närvarande i hela gruppen och de 

som avviker från dessa handlar på fel sätt, enligt gruppen. Människorna som 

avviker från det förväntade beteendet ses då som “outsiders”, som är Beckers 

begrepp för de som begår en avvikande handling eller bryter mot en regel 

(Becker, 1963:1). Avvikelsen är inte en egenskap hos personen i sig, utan det är 

en följd av att andra sätter den stämpeln på personen. Personen blir en 

lagöverträdare, som inte följer den sociala gruppens regler (Becker, 1963:9). Om 

en handling är avvikande beror på hur andra människor förhåller sig till den 

avvikande handlingen. En och samma handling kan vara acceptabel i en 

situation, men inte i en annan, vilket Becker beskriver som problematiskt. En 

handlings godtagbarhet kan variera över tid. Becker ger exemplet på en studie 

av brottsnyheter i tidningar, gjord i Colorado 1952 av James Davis. Där fann 

Davis att människor uppfattade att antalet brott var högre, ju mer tidningarna 

skrev om brott, trots att kriminaliteten i själva verket inte ökat (Becker, 

1963:11f). Detta är ett exempel på hur media kan påverka samhällets normer, 

som vi skrivit om i tidigare avsnitt (Fairclough, 1995:36). 

4.3 Stigma 

Kopplat till Beckers stämplingsteori använder vi också Goffmans (1963) teori 

om stigma. Vi ser begreppet stigma som relevant för vår studie då media kan 

spegla samhället och därmed skulle kunna ses som en del av den sociala miljön 

som kategoriserar människor. Eftersom vi undersöker på vilka olika sätt MDPV-

missbrukare beskrivs i media är det intressant att analysera det utifrån stigma. 

Detta för att se vilka egenskaper som ges missbrukarna och som 

uppmärksammas av tidningarna, vilka i sin tur kan ha ett samband med 

samhällets normer.   
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Enligt Goffman (1963) delar samhället upp människor i kategorier bland annat 

beroende på vilka egenskaper människorna anses ha. Den sociala miljön avgör 

vilka kategorier man tillhör, och man förväntas sedan ha de egenskaper som hör 

till kategorierna. Ett stigma beskriver Goffman som en högt misskrediterande 

egenskap. Ett stigma kan innebära olika saker. Det kan till exempel vara ett 

fysiskt problem, så som en kroppslig missbildning. Det kan också vara en 

personlig egenskap, som till exempel psykisk ohälsa. Det finns också 

stambetingade stigman som hör till kultur och religion. Ett stigma handlar om att 

ha en egenskap som avviker från samhällets förväntningar och som 

uppmärksammats av samhället, vilket gör att personen betraktas som avvikande 

(Goffman, 1963:13ff). 

Goffman (1963) skriver liksom Becker om sociala gruppers normer och regler 

och deras syn på individen. En grupp har gemensamma värden och om en 

individ ur gruppen avviker från dessa så kan hen ses som avvikare eller hens 

egenskap som en avvikelse (Goffman, 1963:145). Goffman redogör för olika 

typer av avvikare från grupper. En av typerna är sociala avvikare. Dessa 

beskrivs som personer som förnekar sin sociala ställning och beter sig upproriskt 

gentemot grundläggande institutioner, som till exempel familjen eller 

samhällsnormer. Goffman nämner gruppen narkomaner som sociala avvikare, 

som är kända för att inte kunna följa samhällets förväntade väg och att vara 

inkapabla till att ta vara på de möjligheter samhället ger (1963:145ff). 

4.4 Sammanfattning 

Som vi har skrivit ovan kommer vi att göra vår analys genom att använda oss av 

socialkonstruktionism som teoretisk ansats samt begreppen stigma och 

stämpling som teoretiska utgångspunkter. 

Vi har valt dessa för att de på olika sätt kan hjälpa till att rama in vårt syfte och 

våra frågeställningar. Socialkonstruktionismen visar på att världen är socialt 

konstruerad (Berger och Luckmann, 1966) och således kan synas i massmedias 

rapporteringar. Stigma och stämpling hjälper oss att kunna beskriva hur medias 

spegling av ett visst fenomen, ett visst socialt problem, kan se ut och vara 

influerat av samhället såväl som påverka de enskilda individerna.  

  



14 

 

 
 

5 Metod och metodologiska överväganden 
Under detta avsnitt kommer vi att redovisa hur urvalet har genomförts, hur vi 

funnit empirin samt hur analysarbetet genomförts. Vi kommer också att föra en 

diskussion kring våra metodologiska- och etiska överväganden samt vår 

förförståelse. Slutligen redovisas kortfattat de teman som vi fann i det empiriska 

materialet. 

5.1 Urval 

Detta är en kvalitativ studie där nyhetsartiklar publicerade år 2013 i Norrköpings 

Tidningar och Folkbladet har studerats. Att artiklar publicerade år 2013 valdes 

ut beror på att det under detta år förekommit flest artiklar om MDPV i 

Norrköpings Tidningar och Folkbladet under 2010-talet. Mellan 2012 och 2013 

ökade också antalet tidningsartiklar där MDPV omnämns från 19 till 69 i dessa 

dagstidningar. Norrköpings Tidningar beräknades nå ut till 45,8 % av alla 

hushåll i utgivarkommunen år 2013 (IBL 7), och Folkbladet till 4,9 % av alla 

hushåll i samma kommun, samma år (IBL 6). Norrköpings Tidningar och 

Folkbladet valdes ut på grund av att de är de två största dagstidningarna i 

Norrköping (IBL 9) som även har olika politiska positioner. Vår studie fokuserar 

dock inte på jämföra tidningarnas artiklar med varandra. Grundat på Olssons 

(1994:108) konstaterande att tidningars politiska ståndpunkter inte har någon 

direkt påverkan gällande deras rapportering har vi valt att bortse från detta 

faktum. 

Artiklarna är skrivna av olika journalister med olika bakgrund och sätt att arbeta. 

Artiklarna kan därför påverkas på ett eller annat sätt av journalisternas frågor 

och perspektiv. Vi är medvetna om detta, och det faktum att journalisterna och 

tidningarna väljer ut vad de vill publicera. Men då vårt syfte är att studera 

medias spegling, anser vi att journalistens synvinkel inte är ett hinder för 

studiens resultat och genomförande.  

För att finna empiri användes databasen Retriever Mediearkivet på Norrköpings 

Stadsbiblioteks hemsida. En första sökning på MDPV visade ett resultat på 

sammanlagt 69 artiklar. För att sedan sålla bland dessa har vi valt att använda 

målstyrt urval. Målinriktade eller målstyrda urval innebär att forskaren väljer ut 

individer, organisationer eller dokument etcetera, med en koppling till 

forskningsfrågorna som ställts (Bryman, 2008:392). Således uteslöts artiklar 

som endast handlade om smuggling eller innehav av drogen MDPV, där det inte 

fanns ett uttalat missbruk. Vi valde även bort sökresultat som var insändare från 

allmänheten och artiklar som bara handlade om drogen som kemisk substans 

och inte nämner personer med missbruk. Vi har också valt bort artiklar som 

handlar om Norrköpings kommuns budget där det inte skrivs uttalat om MDPV-

missbrukare, utan endast nämner drogen MDPV som en av orsakerna till 

budgetunderskottet. Ytterligare en artikel har uteslutits. Den handlar om en 

person som missbrukar en annan nätdrog och där personen påtalar att hen vill att 
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allmänheten ska få information om andra droger än MDPV. Det står ingenting 

om MDPV-missbrukare och MDPV förekommer inte i något mer sammanhang.  

Det slutgiltiga urvalet blev då totalt 56 artiklar. Dessa är av både kortare slag där 

det rapporteras om en specifik händelse, samt av längre slag där både 

professionella inom polis, sociala myndigheter, hälso- sjukvård etc. och/eller 

missbrukare själva uttalar sig om sina upplevelser kring MDPV. Av de utvalda 

56 nyhetsartiklarna handlar sju om händelser utanför Norrköpings kommun, då 

Finspång, Söderköping och Linköping. Vi har ändå valt att inkludera dem, 

eftersom de ligger i Norrköpings närhet. 

5.2 Analysmetod 

För att analysera vår empiri valde vi att använda oss av kvalitativ textanalys. 

Den kvalitativa textanalysen handlar om att ta fram det väsentliga ur materialet. 

Det är inte bara textens delar som står i fokus, utan även helheten och 

sammanhanget. Metoden kräver en noggrann läsning för att komma under ytan 

och för att få en full förståelse för empirin. Textanalysen innebär också att man 

ställer frågor till materialet, till exempel vad texten handlar om eller vad 

huvudsyftet i texten är (Esaiasson et al, 2012:210). Det finns två huvudtyper av 

textanalytiska frågeställningar. Den ena handlar om att systematisera eller 

beskriva innehållet i texterna, medan den andra handlar om att kritiskt granska 

innehållet. Att systematisera innehållet kan till exempel vara att klargöra 

tankestrukturen i en text. Det kan också handla om att ordna innehållet på ett 

logiskt sätt eller att klassificera innehållet och dela upp det under passande 

rubriker (Esaiasson, 2012:211). Vår analys riktas mot systematisering då vi vill 

undersöka på vilket sätt MDPV-missbrukare framställs i media. 

Vi reflekterade kring användandet av innehållsanalys som en alternativ 

analysmetod. Att genomföra en innehållsanalys innebär att materialet 

kvantifieras och systematiseras utifrån förutbestämda kategorier (Bryman, 

2008:283). Vi vill dock inte endast kvantifiera vårt material, utan gå djupare in i 

textens mening. Vi såg därför att en kvalitativ textanalys var en mer relevant 

analysmetod för vårt syfte. I många situationer kan det dessutom vara viktigare 

att ta reda på hur någonting sägs snarare än hur många gånger någonting 

beskrivs (Bergström & Boréus, 2012:80). 

 

 

Vi började med att göra en viss kvantifiering av vår empiri för att få en 

överblick. Vi ställde då dessa frågor till innehållet i artiklarna: 

 Vem beskriver MDPV-missbrukarna?  

 På vilket sätt beskrivs MDPV-missbrukarna? 
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 Hur beskrivs drogen och dess konsekvenser av missbrukarna själva, av 

professionella, av anhöriga och av andra missbrukare (som ej brukar 

MDPV)? 

 I vilka sammanhang skrivs artiklarna? 

 Hur många av missbrukarna som beskrivs är kvinnor respektive män? 

 Hur gamla är MDPV-missbrukarna?  

När vi hade besvarat frågorna systematiserade vi innehållet i tabeller, en för 

varje fråga. Utifrån dessa sammanställde vi och grupperade svaren. Dessa 

slutgiltiga sammanställningar beskrivs vidare under rubriken 

Resultatredovisning och analys. Efter att ha gjort dessa sammanställningar och 

ha läst artiklarna flera gånger kom vi fram till en uppdelning av materialet i 

teman. Dessa teman är kopplade till vår forskningsfråga, och är med andra ord 

sätt som MDPV-missbrukarna beskrivs på. Vi såg att de här sätten att beskriva 

missbrukarna på var framträdande i vår empiri och därför kommer vi med hjälp 

av dessa redovisa vårt resultat. Temana är som följer: 

1. Avvikare 

2. Offer för omständigheterna  

3. Samhällsproblem 

Som tidigare skrivits kommer vi att redogöra för de slutgiltiga 

sammanställningarna under Resultatredovisning och analys. Vi kommer där 

också att beskriva våra valda teman och analysera materialet utifrån begreppen 

stämpling och stigma samt tidigare forskning. 

5.3 Etiska överväganden 

De personer som speglas i nyhetsartiklarna har inte gett ett direkt samtycke till 

att vi får använda artiklarna i vår studie. De har heller inte blivit informerade om 

studiens syfte. Detta kan vara ett etiskt dilemma, då personerna som beskrivs 

kan känna igen sig själva i artiklarna. Enligt Vetenskapsrådet ska samtycke 

inhämtas från de som deltar i studien, och de som deltar har rätt att själva 

bestämma om de vill vara med, om de vill avbryta sin medverkan och också på 

vilka villkor de deltar. Vetenskapsrådet säger också att de deltagande i forskning 

ska informeras om forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 7ff). De tidningsartiklar 

som vi använder i vår studie är redan publicerade i media, vilket gör att vi 

varken har kunnat inhämta ett samtycke från personerna som speglas i artiklarna 

eller informera dem om studien. Dock har vi genom hela processen varit 

medvetna om människors sociala utsatthet och har tagit i beaktande att inte 

uttala oss kränkande om personerna som gestaltas i artiklarna. Vi kommer inte 

heller att publicera någons riktiga eller figurerade namn i examensarbetet för att 

förhindra att personerna identifieras. Dock är det viktigt att vårt material ska 

kunna granskas, därför finns referenser till tidningsartiklarna med i slutet av 

arbetet. Artiklarna är där numrerade och när vi i rapporten refererar till 
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artiklarna använder vi dessa nummer. Vetenskapsrådet skriver också om 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med konfidentialitet menas att 

uppgifter som används i forskningssyfte ska förvaras så att de ej kan identifieras 

av utomstående. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter i forskning inte 

får spridas vidare eller användas i andra syften (Vetenskapsrådet, 12ff). Vi ser 

inte att dessa två krav är relevanta för vår studie eftersom vi inte har producerat 

något nytt material utan studerar nyhetsartiklar som redan är offentligt 

publicerade. 

5.4 Förförståelse 

Larsson (2005) skriver om perspektivmedvetenhet och vikten av att redovisa sin 

förförståelse och göra den tydlig för läsaren (2005:4). Därför tycker vi det är 

relevant att redogöra för att vi båda har erfarenhet av att arbeta med missbrukare 

på olika sätt genom stödboenden och genom Socialtjänsten. Att vi har en viss 

kunskap om missbruk är det som har skapat intresset för att genomföra den här 

studien.  

5.5 Studiens arbetsgång 

Vi har under arbetets gång haft gemensamma diskussioner inför varje del av 

examensarbetet för att tillsammans bestämma vad som ska skrivas. Vi har sedan 

skrivit var för sig i ett gemensamt Google-dokument. Vi har under arbetet 

redigerat varandras texter och vi har båda varit involverade i arbetets alla delar. 
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6 Resultatredovisning och analys 
I det här avsnittet behandlas studiens resultat och analys. Vi börjar med en 

redovisning av den kvantifiering vi gjort som grund för den kvalitativa 

textanalysen. Där redogör vi för hur missbrukarna beskrivs, vem som beskriver 

dem och i vilket sammanhang artiklarna skrivs. Sedan presenteras de teman vi 

funnit i vårt material; Avvikare, Offer för omständigheterna och 

Samhällsproblem. Vi analyserar vårt material utifrån våra valda teorier; 

Goffmans teori om stigma och Beckers teori om stämpling samt kopplar till den 

tidigare forskning som vi har presenterat.  

6.1 Redovisning av sammanställningar 

 

Vilka attribut tillskrivs MDPV-missbrukarna?  

Missbrukarna beskrivs främst genom ålder och kön. Antalet män är 

överrepresenterade, 24 män och 6 kvinnor. Den åldersgrupp där antalet är störst 

är den mellan 30-40 år, alltså 17 stycken. Den yngsta bland både män och 

kvinnor är 21 år och den äldsta 56 år.  

Personerna benämns bland annat som missbrukare, tunga missbrukare, 

drogpåverkade och som kända narkomaner. De beskrivs genom sina 

familjerelationer, då de kallas för exempelvis far, make, pojkvän, son och 

förälder. De beskrivs också som kriminella genom uttryck som “välkänd av 

polisen” (Artikel 41) och “gärningsman” (Artikel 20). Det nämns att personerna 

är häktade, misstänkta, åtalade eller dömda för diverse brott, som till exempel 

narkotikabrott, misshandel, olaga tvång eller grov stöld. 

Missbrukarna beskrivs utifrån drogen och dess konsekvenser. Där handlar det 

om fysiska effekter så som att de är aggressiva, har ryckigt kroppsspråk, är 

överhettade, bleka och väldigt sjuka. De psykiska effekterna handlar om att de är 

paranoida, psykotiska, har vanföreställningar, är hysteriska och ofta gråter. 

Orden “galen” och “galna” återkommer i artiklarna (Artikel 11;19;43). Vi kan 

också läsa om personerna bakom missbruket och hur de beskrivs, så som snäll, 

oskyldig, omtänksam och kärleksfull. Där beskriver anhöriga bland annat den 

närstående utifrån hur personen var/är när hen inte är påverkad av MDPV. 

Gruppering av beskrivningarna av missbrukarna och exempel ur varje grupp. 

Ålder  44-årig, 27 år 

Kön Man, kvinna  

Familjerelationer Pojkvän, son, far  

Utifrån beskrivningar av drogen MDPV Farlig, stark, ger oro och känsla av panik 



19 

 

 
 

Fysisk hälsa Illa däran, dåligt skick, sjuk 

Psykisk hälsa Nojig, paranoid, psykotisk 

Känslouttryck Gråter, nedstämd, desperata 

Kriminalitet Tjuv, välkänd av polisen, gärningsman 

Begreppet missbrukare MDPV-missbrukare, kända narkomaner 

 

Vilka uttalar sig om MDPV-missbrukarna? 

Vi ville undersöka vem/vilka i artiklarna som uttalar sig om MDPV-

missbrukarna. När vi skriver “uttala sig” menar vi att en person blivit intervjuad, 

antingen av journalisten eller genom polisförhör. I artiklarna kan vi se att det är 

polisen som uttalar sig flest gånger, det vill säga vid 15 tillfällen, men vi ser 

även att MDPV-missbrukarna själva uttalar sig vid 11 tillfällen. Personal vid 

sociala myndigheter, så som enhetschefer och verksamhetschefer, uttalar sig 5 

gånger, medan personal inom sjukvård och behandlande institutioner uttalar sig 

7 gånger. Anhöriga till MDPV-missbrukarna gör ett uttalande 2 gånger, men de 

finns med i bakgrunden i flera artiklar. Exempelvis genom att intervjumiljön 

beskrivs; “sitter med sin flickvän vid köksbordet” (Artikel 35). I 10 artiklar 

under rubriken Övrigt finns det ingen information om vem som uttalat sig, utan 

texten är ren information om att ett brott begåtts. Där ingår till exempel 

Rättsmedicinalverket, Giftmedelscentralen och även åklagare, sammanlagt är 

det 8 uttalanden från sådana instanser.   

Personer och institutionsrepresentanter som beskriver missbrukaren/missbrukarna och vid 

hur många tillfällen. 

Missbrukare (genom tidningen eller genom 

uttalande i förhör) 

11 gånger 

Anhöriga 2 gånger 

Polis 15 gånger 

Sociala myndigheter 5 gånger 

Politiker 5 gånger 

Sjukvård och behandlande institutioner 7 gånger 

Övrigt 8 gånger 

Ingen som uttalar sig 10 gånger 
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I vilka sammanhang är artiklarna skrivna?  

Vi undersökte också under vilka omständigheter som artiklarna skrivs, alltså 

vilket huvudfokus artiklarna har. Det vi kan se är att de flesta artiklar skrivs i 

samband med narkotikabrott, sammanlagt i 12 artiklar. 11 artiklar skrivs i 

samband med annan brottslighet, såsom stöld, rån eller misshandel. En situation 

som återkom i 12 artiklar var de professionellas oro över det ökade MDPV-

missbruket i Norrköping. Även politikers oro över det ökade MDPV-missbruket 

var i fokus i 3 artiklar. I sammanlagt 4 artiklar låg tonvikten på Norrköpings 

kommuns budgetunderskott år 2012. Dessa artiklar handlade om att kostnaderna 

för missbruksvården har ökat, vilket lett till diskussioner hos socialnämnden 

kring vilka åtgärder som behövs. 4 artiklar är skrivna utifrån intervjuer med 

missbrukare eller före detta missbrukare. I de artiklarna står det bland annat om 

dessa personers syn på drogen, på sig själva och på sociala myndigheter. 

Sammanlagt 10 artiklar finns med i kategorin övrigt. I denna kategori hör 

artiklar som vi inte kunnat placera in i någon av de andra kategorierna. Inte 

heller har de tillsammans utgjort andra tydliga kategorier. Exempel på artiklar 

inom denna kategori är till exempel Artikel 50 som skrevs i samband med ett 

informationsmöte kring MDPV för tonårsföräldrar och skolpersonal samt andra 

som kommer i kontakt med unga människor. Ett annat exempel är Artikel 49 

som skrevs i samband med att Norrköpings kommun hade gjort en kartläggning 

som visar att bruket av nätdroger har ökat. 

Beskrivning av i vilket sammanhang artiklarnas skrivits i uppdelat i kategorier, och hur 

många artiklar det är i varje kategori. 

Situationer där det uttryckligen begåtts narkotikabrott  12 artiklar 

Situationer där det begåtts andra brott än narkotikabrott, så 

som stöld eller misshandel 

11 artiklar  

Politikers oro över det ökade MDPV-missbruket i 

Norrköping 

3 artiklar  

Professionellas oro över det ökade MDPV-missbruket i 

Norrköping 

12 artiklar 

Intervjuer med missbrukare och före detta missbrukare, 

anhöriga 

4 artiklar 

Norrköpings kommuns budgetunderskott år 2012  4 artiklar 

Övrigt 10 artiklar 
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6.2 Tema 1 - Avvikare  

Det första temat som vi har kunnat urskilja ur empirin är Avvikare. Till detta 

tema hör artiklar där MDPV-missbrukaren beskrivs som en brottsling av något 

slag. Artiklarna har skrivits i sammanhanget av att ett brott har begåtts, antingen 

ett narkotikabrott eller någon annan form av brottslighet. Det är också polisen 

som uttalar sig om missbrukaren i dessa artiklar, missbrukaren själv ges litet 

utrymme. MDPV-missbrukarna ges också tunna personbeskrivningar. De 

framställs på ett anonymt sätt med undantag för attribut som ålder och kön samt 

egenskaper som kopplas ihop med missbruket, till exempel beskrivs de som 

narkomaner och MDPV-missbrukare (Artikel 48;11). Missbrukarna i de här 

artiklarna beskrivs också med samma adjektiv som drogen och dess effekter 

beskrivs med, exempelvis farliga och paranoida (Artikel 8).  

I artiklarna som hör till det här temat ges missbrukarens anhöriga inget 

utrymme. Missbrukarens sociala relationer med exempelvis föräldrar, barn och 

make/maka förekommer endast i artiklarna om de är kopplade till någon form av 

brottslighet och ger en grövre bild av brottet. Ett exempel på detta är 

nedanstående citat: 

Den MDPV-påverkade 27-åringen slog sönder sin 

mammas lägenhet och misshandlade och dödshotade 

sin mor. (Artikel 17) 

Här skulle brottet kunna ses som mer allvarligt då den MDPV-påverkade 27-

åringen misshandlade och dödshotade sin egen mamma, jämfört med om det 

endast skulle stå att han misshandlade en kvinna eller en annan man. Som 

Fairclough (1995) skriver så kan massmedia påverka världen genom språket 

(1995:2). Detta skulle kunna vara ett exempel på hur tidningar använder språket 

för att förstärka intrycket av en artikel. Genom att skriva att det var mamman 

han slog och inte en okänd kvinna blir rubriken mer uppseendeväckande och 

tankarna går till att det är mamman som fallit offer för effekterna av MDPV-

missbruket hos sin son.  

I en annan artikel står det om en 44-årig man som är åtalad för 

narkotikasmuggling och som enligt polisen haft en mängd illegala substanser i 

kroppen. 

Vid ett senare tillfälle greps en man som kom ut från 

44-åringens lägenhet med narkotika på sig. På 

adressen befann sig även den åtalades fru och dotter. 

(Artikel 37) 

Här står det att mannens fru och dotter också fanns i lägenheten. I artikeln står 

även att mannen använt sin dotters namn i beställning av droger. Precis som i 

tidigare artikel (Artikel 17) blir brottet på ett sätt grövre när man som läsare kan 
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urskilja relationer. Reaktionen mot artikeln skulle kunna varit annorlunda om 

det inte stod att mannens fru och dotter fanns på plats. Det finns andra offer i 

dessa artiklar, vilket gör att mannens handlande kan ses som ännu mer icke 

accepterat än om det vore brott där endast han själv är i fara.  

Ett stigma är en egenskap som övriga samhället har bedömt som icke-önskvärd 

(Goffman, 1963:13ff). Om en individ avviker från uppsatta regler ses denna som 

en avvikare (Goffman, 1963:145). Avvikande beteende är en 

samhällskonstruktion och att det inte är en specifik handling som egentligen är 

avvikande. Det är samhället som har bestämt vad som ska räknas som ett 

avvikande beteende (Becker, 1963:8f). Således avgör andra personer än de som 

besitter ett visst attribut om det är ett stigma eller inte. Detta har vi kopplat till 

att det är polisen som uttalar sig om missbrukarna i de här nyhetsartiklarna - 

polisen får utrymmet i media att beskriva de här individerna. Då de tillskrivs 

egenskaper som exempelvis missbrukare, farliga och åtalade för brott (ex. 

Artikel 32) stämplas de som avvikare. En polis beskriver exempelvis sitt jobb 

med MDPV-missbrukare på följande vis:  

- Det har blivit tyngre med MDPV-missbrukarna. Vi har 

fler omhändertaganden och många som kommer in har 

ett omänskligt beteende. De har vanföreställningar och 

ska slåss med oss. (Artikel 12) 

Polisen använder ord som ”omänskligt beteende” och “vanföreställningar” 

(Artikel 12) för att beskriva MDPV-missbrukarna. De speglar därmed att 

samhället anser att de här personerna beter sig på ett sätt som anses “onormalt”. 

De ser i syner, slåss och beter sig på ett “omänskligt sätt”. Med andra ord menar 

polisen att missbrukarna inte beter sig på ett sätt som människor bör. De beter 

sig som avvikare.  

I en artikel står att den största gruppen som använder MDPV och nätdroger är de 

tunga och etablerade missbrukarna i åldrarna 25-64 år (Artikel 18). I artiklarna 

kan vi se att det skrivs om de “gamla missbrukarna” och hur deras beteende har 

förändrats: 

Gamla missbrukare som tidigare uppträtt fredligt blev 

våldsamma, oberäkneliga och farliga. (Artikel 8)  

Här finns en antydan om att missbrukare av MDPV beter sig på ett annat sätt än 

vad de “gamla” missbrukarna brukar. Liknande detta säger en föreståndare för 

ett stödcenter:  

- Våra gamla “rutinerade” missbrukare som alltid varit 

lugna blir arga för ingenting. De spårar ur och blir 

våldsamma och hotfulla. Dessutom får de 

vanföreställningar och känner sig jagade. (Artikel 28) 
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Det görs en skillnad på de “rutinerade” missbrukarnas beteende och det 

beteende de har när de missbrukar MDPV.  MDPV-missbrukarna bildar en egen 

grupp som beter sig på ett annat sätt. De avviker från det förväntade beteendet 

som “vanliga” missbrukare har. Det skulle då kunna vara så att det bildas en ny 

förväntan på denna grupp avvikare, att det handlande som beskrivs i artiklarna 

blir det som MDPV-missbrukare förknippas med.  

Sociala grupper kan också stämpla andras handlande. Den som bryter mot de 

regler och förväntningar som finns på individen ses då som en avvikare, en 

“outsider” (Becker, 1963:1) I och med att det är ett brott att använda narkotika i 

Sverige speglas också MDPV-missbrukarna som individer som bryter mot 

samhällets lagar och regler. Missbrukarna av MDPV avviker genom att inte följa 

de bestämmelser som är gemensamma för hela samhället, för hela Sverige.  

Samtidigt som polisen har legitimitet att uttrycka sig om MDPV-missbrukarna i 

dessa artiklar, har nyheter där någon kan beskrivas som en skurk och nyheter om 

kriminella handlingar stort nyhetsvärde (Franklin, 1995:36). Utifrån det kan det 

vara så att dessa artiklar i många fall går i tryck för att de antas bidra till att det 

säljs mycket tidningar. Dock påverkar medias rapporteringar och samhällets 

värderingar varandra (Fairclough, 1995:36), och till och med enskilda individers 

identiteter (Fairclough, 1995:2). På grund av det skulle det kunna vara så att 

massmedia väljer att publicera de här artiklarna och även att polisens citat är ett 

resultat av hur samhället redan ser på dessa individer. MDPV-missbrukarna kan 

således ses som avvikare som besitter stigmatiserade egenskaper redan innan 

medias rapportering. Att ses som avvikare kan innebära en utsatthet, som 

Skårner (2011) beskriver är en del i missbruksproblematiken. Denna utsatthet 

kan förstärkas genom stigmaprocesser (2001:311). Media skulle på så sätt kunna 

beskrivas som att bidra till att föra vidare de tankar samhället har kring MDPV-

missbrukare, och då bidra till stigmaprocesserna och känslan av utsatthet för 

missbrukarna.  

En reflektion vi har är att artiklarna som beskriver MDPV-missbrukarna som 

kriminella brottslingar utan mer nyanserade egenskaper kan vara en produkt av 

rådande samhällsnormer, samtidigt som det väcker stor uppståndelse och då är 

eftertraktat ur säljsynpunkt. Men då massmedia också är en förmedlare av 

kunskap (Loseke: 2003:41) samtidigt som media till och med kan påverka 

individers identiteter (Fairclough, 1995:2) skulle det kunna vara högst troligt att 

massmedias spegling av MDPV-missbrukare och hur de lyfts fram påverkar 

missbrukarnas syn på sig själva så väl som samhällets normer i stort. 

En individ kan tillskrivas egenskaper som av andra antas vara ett stigma som hör 

till dennes grupp, även om det nödvändigtvis inte stämmer med individens 

identitet i verkligheten (Goffman 1963:28). Individer kan tillskrivas egenskaper 

av andra som hen själv inte alls har kunnat påverka (Becker, 1963:16). Med 

tanke på detta och medias makt att lyfta fram ny kunskap (Loseke: 2003:41) 
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samt spegla samhällets normer (Fairclough, 1995:36) tänker vi att de egenskaper 

som MDPV-missbrukarna tillskrivs i media inte behöver vara kopplade till hur 

det föreligger i verkligheten. När missbrukarna främst beskrivs som farliga 

brottslingar anser vi att det nödvändigtvis inte behöver stämma in på alla 

individer i gruppen MDPV-missbrukare. Men eftersom massmedia också 

påverkar normer och värderingar (Fairclough 1995:36) kan det vara så att 

samhället och individer, som inte är MDPV-missbrukare, uppfattar och 

förutsätter att alla MDPV-missbrukare är kriminella och psykotiska. En polis 

beskriver MDPV-missbrukarna med följande ord: 

- Ofta ser de gröna gubbar eller agenter som är ute 

efter dem. Anhöriga, vårdpersonal eller poliser 

förvandlas i missbrukarnas ögon till livsfarliga hot som 

de till varje pris försöker skydda sig mot. (Artikel 39) 

Här är det då en polis som beskriver missbrukarnas beteende. Beskrivningen blir 

på ett sätt generell då polisen talar om missbrukarna som en grupp. Att det är en 

polis som uttalar sig, med den position hen besitter, skulle också kunna göra att 

uttalandet tas mer på allvar. Det gör att allmänheten tar till sig den här 

informationen och kanske ser alla människor som tar MDPV på detta sätt.  

MDPV-missbrukarna speglas genom massmedia som en grupp individer som 

endast beskrivs utifrån sitt missbruk. Allt beteende kopplas till missbruket och 

missbrukaren kan framstå som annorlunda. Missbruket är det som blir stigmat 

(Skårner, 2001:311). MDPV-missbrukarna handlar på ett icke-accepterat sätt 

och bryter mot samhällets lagar och regler. Därigenom stämplas de av övriga 

samhället som stigmatiserade avvikare. De beskrivs med egenskaper som blir 

generella för alla som missbrukar MDPV.  I artiklarna inom detta tema ges de 

heller själva inte utrymme att få uttrycka sina känslor, åsikter och viljor. MDPV-

missbrukarna stämplas med andra ord som avvikare av övriga samhället. 

6.3 Tema 2 - Offer för omständigheterna  

Vårt andra tema kallar vi för Offer för omständigheterna. Här finns de artiklar 

där missbrukaren själv uttalar sig genom personliga intervjuer och där anhöriga 

uttalar sig. I de artiklarna beskrivs missbrukarna på ett annat sätt än i andra 

artiklar. Personen ges fler egenskaper som inte hör till missbruket, så som 

beskrivningar av personens egenskaper när hen inte är drogpåverkad. På ett sätt 

blir dessa artiklar mer personliga och fokuserade på personen bakom 

missbruket. Personen beskrivs som något mer än en missbrukare. 

Missbrukaren beskrivs som en person som genomgått en betydande förändring. 

En förändring kan vara att användandet av drogen har gjort en snäll och god 

person till ett galet monster.  
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X blir helt personlighetsförändrad. Det värsta är 

paranoian och att han inte ens litar på sina närmaste. 

(Artikel 35)  

Så säger en mamma om sin son när han missbrukar MDPV. I samma artikel 

beskriver flickvännen mannen: ”Han är snäll, omtänksam och kärleksfull i 

vanliga fall” (Artikel 35).  

Hon jämför här med hur hennes pojkvän är vanligtvis, hur han är utan drogerna. 

Han är snäll när han inte missbrukar, och drogen förändrar honom. Mamman 

beskriver hur hennes son är när han missbrukar MDPV och att det förändrar 

hans beteende och hans personlighet.  

En person beskriver i en intervju att han “tappar kontrollen helt” (Artikel 42). 

Han minns inte efteråt vad han har gjort och hans flickvän får påminna honom. 

Drogen förändrar hans beteende. Han inser de farliga effekterna av drogen och 

kan se hur den förändrar honom. 

Förändringen kan också beskrivas genom att personen slutat att missbruka 

drogen, vilket har lett till betydande skillnader i beteende och mående. Så här 

står det i en artikel om en före detta missbrukare: “Efter behandling och 

utslussning har X nu egen lägenhet, jobb och flickvän” (Artikel 45). Han 

beskriver hur hans liv blivit efter att han slutat använda drogen. Hans liv är helt 

förändrat, och han har lyckats hålla sig drogfri. Brytningen med missbruket har 

förändrat hans mående och hans liv ser annorlunda ut än när han missbrukade.  

I artiklarna kan vi också läsa om de positiva effekterna drogen har, alltså 

anledningarna till varför människor tar den.  

Det var ruset som fångade X. När han tar MDPV 

känner han sig klar i huvudet. Han säger att det är det 

han gillar mest. (Artikel 42) 

En man beskriver ruset så här: 

- Det var det bästa jag tagit. Som en lång orgasm. Jag 

försökte få mina kompisar att börja skjuta, för att jag 

tyckte att det var så schysst, säger han. (Artikel 45) 

I samma artikel beskrivs vad som hände efter första injektionen av MDPV:  

Sedan kom paniken. Psykoserna. Paranoian. Den 

fasansfulla övertygelsen att hjärtat skulle sluta slå, som 

gjorde att han inte vågade somna. Hög på MDPV satt X 

på golvet och pressade knäna mot kroppen i krampaktig 

panik, livrädd att magen annars skulle sprängas. Ändå 

fortsatte han. (Artikel 45) 
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Liknande beskrivs i artikel 42:“ - Det är den där känslan under några minuter. 

Sedan är det bara skit, säger han” (Artikel 42).  

Missbrukarna fortsätter att använda MDPV trots de negativa följderna. Vad får 

dem att fortsätta? En av männen säger så här: 

- Tänk dig att du mått dåligt väldigt länge, i flera år. 

Och så tar du något som gör att det försvinner. Den 

jäkla klumpen i magen som jag gått omkring med 

försvann. (Artikel 45) 

Han beskriver en kroppsupplevelse, att han tar drogen för att han för en stund 

mår bra av den. En klump i magen som löses upp blir anledningen till att han 

fortsätter att missbruka.  

Drogen skulle också kunna ses som en symbol för gemenskap, som Lalander 

(2001) redogör för i sin bok Hela världen är din. Drogerna skapar en gemenskap 

för de som missbrukar den (Lalander, 2001:205). I tidigare nämnda artikel 

beskrivs hur mannen i tonåren började med amfetamin:  

Med kompisarna som drogade upplevde han en 

gemenskap han inte tidigare känt. Han var med, hörde 

till. (Artikel 45) 

MDPV skulle då kunna ses som en länk som binder samman missbrukarna, 

skapar en gemenskap där de kan känna samhörighet. Människor lever i flera 

sociala världar, men känner tillhörighet till en särskild värld där den sociala 

identiteten utvecklas (Svensson, 2007:93). Den sociala världen skulle här kunna 

vara den där drogerna och missbruket finns. Mannen i artikeln skulle kunna ha 

känt att han skapat en social identitet i denna värld, en tillhörighet till den här 

gruppen. En förklaring till varför han fortsatte med droger skulle då kunna vara 

ett behov av gemenskap och känsla av samhörighet. 

Den andra mannen svarar så här på varför han vågade prova MDPV: “ - Det 

handlar inte om att våga. Det är suget. Suget gör att man vågar, säger X” 

(Artikel 42). Här beskrivs suget av droger vara så stort att det inte gick att 

undvika drogen. Här handlar det alltså om att han missbrukat andra droger innan 

han provade MDPV.  Han hade hört att MDPV var billigt och starkt, vilket i 

kombination med sug efter droger gjorde att han vågade prova. I Winder, Stern 

och Hosanagars (2013) artikel om badsalter står det att risken för missbruk är 

hög om man använder denna typ av drog (2013:42). Terry (2014) redogör också 

för att ju mer man missbrukar denna drog desto större blir beroendet 

(2014:89ff). Detta kan då förklara varför männen i de två artiklarna fortsätter att 

använda drogen trots konsekvenserna. Drogen är extremt beroendeframkallande, 

och de känner även positiva effekter. Zawilska och Wojcieszak (2013) 

diskuterar de positiva effekterna av drogen och att det till exempel kan göra att 
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humöret blir bättre (Zawilska & Wojcieszak, 2013:48f). Det kan kopplas till 

mannen i Artikel 42 som säger att han har en klump i magen som löses upp vid 

användandet av MDPV, vilket då får honom att må bättre.  

I samband med artiklar/intervjuer under detta tema riktas vid två tillfällen kritik 

mot sociala myndigheter som “svikit” personen. “Kommunen svek X” (Artikel 

16) är ett exempel på en rubrik som förstärker denna kritik. I samma artikel står 

det: 

I januari bestämde sig X för att lägga av med heroin 

och MDPV. Men han fick inte den hjälp han ville ha av 

kommunen. Nu har “snälla människor” sponsrat en 

plats på ett behandlingshem i en annan kommun.  

- Utan dom hade jag inte levt idag. (Artikel 16)  

Missbrukarens mående påverkas av det som beskrivs som samhällets bristande 

resurser och försummas när samhället “gör fel” eller “inte gör tillräckligt”. Att 

den enskilda individen inte får den hjälp hen behöver av samhället kan skapa 

uppståndelse i socialdemokratiska välfärdsregimer, som Sverige är ett exempel 

på (Larsen & Dejgaard, 2013:298). Socialtjänsten i Sverige kan då få kritik 

genom media på grund av att klienten inte får det stöd hen har rätt till och 

behöver (Larsen & Dejgaard, 2013:297). Myndigheter skulle, precis som i 

barnavårdsärenden, kunna beskrivas som ansvariga för att en missbrukare inte 

får den hjälp denne behöver (Lundström, 2001:186), samtidigt som de 

professionellas förmåga att utföra vissa arbetsuppgifter kan blåsas upp till 

orealistiska proportioner (Lundström, 2001:192). Detta kan kopplas till MDPV-

missbrukarna som beskrivs i de nyhetsartiklar vi har studerat. Vi kan se att det 

riktas kritik till socialtjänsten och till kommunen för att personer med 

missbruksproblem inte får tillräckligt med stöd. Socialsekreterarnas 

handlingsutrymme kan på så sätt också framställas som större än vad det i 

praktiken är. Med hjälp av medias rapporteringar kan detta då skapa 

uppståndelse i samhället. Om det istället skulle vara en liberal välfärdsregim är 

individen som hjälpsökande i fokus (Larsen & Dejgaard, 2013:). Det skulle då 

kunna ses som att det skapas medial uppståndelse kring personen just för att hen 

har ett missbruk och inte för att hen inte får tillräckligt med hjälp från samhället. 

I en socialdemokratisk välfärdsregim handlar det istället om samhällets 

misslyckande med att hjälpa personen.  

Som vi skrivit under föregående tema kan en person tillskrivas ett stigma av 

samhället, och då ses som en avvikare genom att inte följa uppsatta regler 

(Goffman, 1963:13ff). På samma sätt skulle de personer under detta tema kunna 

ses som avvikande och stigmatiserade. Istället för att dessa personer tillskrivs 

egenskaper som farlig eller brottsling, ses de istället som en grupp som behöver 

hjälp, en grupp som på grund av missbruket inte kan ta hand om sig själva. De 
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ses som en grupp som inte får den hjälp de behöver av sociala myndigheter. 

Genom sättet media skriver om dessa personer blir deras problem generellt då 

man skriver om missbrukare i plural. Men en person som blivit stämplad som 

avvikande behöver inte i alla avseenden se sig som avvikande och kanske 

snarare ser de som stämplar som avvikande (Becker, 1963:1f). Frågan här blir då 

om missbrukarna själva känner sig som offer för omständigheterna och som en 

hjälplös grupp? Ett avvikande beteende skapas av samhället (Becker, 1963:8), 

och det avvikande beteendet här handlar om att personer inte kan lösa sina 

problem själva utan behöver hjälp från samhället. Dessa människor skulle då 

kunna ses som stämplade genom sin potentiellt hjälplösa situation.  

I dessa artiklar finns som vi tidigare sagt personliga intervjuer med före detta 

missbrukare, personer som varit drogfria i allt från tre dagar till två år. Dessa 

personer skulle kunna ses som representanter för den stigmatiserade gruppen. 

Dessa personer är då ett bevis på att en stigmatiserad person kan anpassa sig och 

vara normal utifrån samhällets normer (Goffman, 1963:33). Missbrukarna har 

klarat av drogens hemskheter, och en del kämpar fortfarande. Genom deras 

uttalanden i media kan de anses tala för resten av MDPV-missbrukarna i 

samhället. Ett exempel på detta är en artikel där en man intervjuas, som varit på 

behandling och idag lever drogfri med lägenhet, jobb och flickvän (Artikel 45). 

Han ger en röst åt denna stigmatiserande grupp, berättar hur han mår, beskriver 

känslor och ger råd till andra hur man ska hjälpa människor att ta sig ur ett 

missbruk. Hans resa och hans anpassning i samhället blir ett tecken på att en 

individ ur denna grupp kan, som Goffman (1963) skriver “vara en bra 

människa” (1963:33). Men även i den här artikeln finns byråkratins hinder med:  

Efter några oroliga turer, där byråkrati höll på att sätta 

stopp för en frivillig vårdplats fick X äntligen komma till 

behandlingshem. (Artikel 45) 

Att personen väl fick komma till behandlingshem beskrivs i artikeln som 

personens räddning, och att det var först när personen nådde botten som han fick 

hjälp. Det här är då ett exempel på det vi tagit upp tidigare, att när den enskilde 

individen inte får den hjälp hen behöver kan det bli stor uppståndelse i 

socialdemokratiska regimer (Larsen & Dejgaard, 2013:298). Individen ses då 

inte som att själv ha skapat sina problem, utan skulle då snarare kunna ses som 

ett offer för omständigheter som hen inte kan råda över. I tidigare nämnda 

artikel beskrivs också personens ungdomsår: “ - Jag valde att dricka första 

gången. Sedan var det inget val längre.” (Artikel 45) Han hade inte längre 

kontrollen utan alkoholberoendet tog över. Samma sak var det med drogerna, 

och som tidigare skrivits så behövde han nå botten för att få hjälp. Fokus ligger 

här på omständigheterna, på sociala myndigheters inverkan och även på 

grupptryck från jämnåriga i ungdomen. Missbruket beskrivs i artikeln som en 
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sjukdom, och där blir det ännu mer tydligt att personen beskrivs som ett offer för 

omständigheterna och inte som att han har ett självförvållat problem. 

6.4 Tema 3 - Samhällsproblem 

Det tredje temat som vi har funnit i vårt material är Samhällsproblem. I 

artiklarna som hör dit är det socialnämnden, andra politiker och behandlande 

personal som uttalar sig om missbrukarna. Missbrukarna beskrivs som en grupp 

människor som kostar skattepengar. Artiklarna handlar bland annat om hur 

socialnämnden överskrider sin budget och MDPV-missbrukarnas vårdbehov 

beskrivs som en anledning till detta. Något som återkommer i det här temat är 

också hur professionella som möter MDPV i sitt arbete uttalar sig om att de är 

rädda. Deras arbetsmiljö har blivit otrygg sedan antalet MDPV-missbrukare 

ökade. MDPV-missbrukarna beskrivs även som farliga för allmänheten. De här 

individerna är några som övriga i samhället måste skyddas ifrån - ett 

samhällsproblem.  

Såhär beskrivs exempelvis situationen för sjukvårdspersonal som möter MDPV-

missbrukare i sitt vardagliga arbete: 

På Vrinnevisjukhusets beroendeklinik har personalen 

tvingats lägga om sitt arbetssätt och akutmottagningen 

har infört direktlarm till polisen och extra 

vaktbevakning. (Artikel 8) 

I en annan artikel beskrivs de professionellas arbete på ett liknande sätt av en 

samordnare på ett motivationsboende: 

- MDPV-missbruket har lett till en ökad oro hos 

personalen, eftersom det inte finns några metoder att 

arbeta efter. (Artikel 9) 

Det dessa citat visar på är sådant som går att känna igen från vårt tema 

Avvikare. MDPV-missbrukarna beskrivs som personer som är farliga och 

svårhanterliga. Skillnaden är bara att det här är andra än polisen som har uttalat 

sig. Det är professionella som möter MDPV-missbrukare på ett annat sätt än 

genom brottslighet. Det är istället behandlande personal som möter 

missbrukarna på sjukhus eller stödboenden. Som vi tidigare har konstaterat är 

det samhället som avgör vad som är avvikande (Becker, 1963:8). Det är även 

andra i samhället som avgör vad som är ett stigma, ett attribut som inte är 

önskvärt att ha (Goffman, 1963:13ff). Med avstamp i detta skulle det kunna vara 

så att MDPV-missbrukarna ses som avvikare på grund av sättet de beskrivs av 

professionella som arbetar med dem. Genom deras uttalanden om att MDPV-

missbrukarna skapar oro och otrygghet på arbetsplatsen benämns de indirekt 

som avvikare, och de beskrivs ha vissa egenskaper som då skulle kunna vara 

stigmatiserande. 
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I en artikel beskrivs den ökade arbetsbelastningen inom sjukvården: 

Det ökade antalet akuta fall under det senaste året 

innebär en stor belastning på sjukvården. Vissa veckor 

kan det komma in flera MDPV-påverkade patienter. 

Ibland krävs akuta insatser från vårdare på andra 

avdelningar. (Artikel 43) 

Att MDPV-missbrukarna har blivit fler och allt sjukare gör att 

arbetsbelastningen för personalen inom sjukvården, i det här fallet inom 

psykiatrin, ökar. En vårdenhetschef säger “Vi får låna in personal och det 

påverkar ekonomin” (artikel 43). Problematiken beskrivs då som ett problem 

inte bara för den som missbrukar utan också för samhället då sjukvården för 

dessa personer kostar mycket pengar. Vården är också påfrestande psykiskt för 

personalen: 

- Utöver den pressade arbetssituationen som 

mottagande innebär, är det påfrestande för personalen 

att se så svåra livsöden. (Artikel 43)  

Så säger vårdenhetschefen om personalen på en psykiatrimottagning. MDPV-

missbruket är alltså ett problem för missbrukarna själva, för samhället på grund 

av ökade kostnader, men då också psykiskt påfrestande för personal som arbetar 

med dem. I en artikel står det att arbetsrutinerna inom missbruksvården inte har 

förändrats, trots att missbrukarnas beteende förändrats i och med användandet 

av MDPV. Detta sliter då på personalen (Artikel 9). Enhetschef för öppenvården 

i Norrköping säger så här: 

- Det skapar en oro och rädsla hos personalen,, 

eftersom det saknas kunskap om hur de ska hantera 

dessa personer. (Artikel 9)  

Missbrukarnas beteende har ökat arbetsbelastningen hos personalen, vilket har 

lett till att personal mår dåligt, är oroliga och rädda. I samma artikel (Artikel 9) 

står det också att personal sagt upp sig på grund av den pressade 

arbetssituationen, och att boenden fått stärka upp sin verksamhet med väktare. 

Här nämns även det faktum att kommunens budget spruckit på grund av det 

ökade MDPV-missbruket. Eftersom MDPV-missbrukarna ses som anledningen 

till att budgeten överskridits är deras handlande och vårdbehov också 

anledningen till varför personal mår dåligt. Detta blir då exempel på att MDPV-

missbrukarna beskrivs som ett samhällsproblem, då deras handlande påverkar 

stora delar av samhället.   

I en annan artikel står det följande om kostnaderna för MDPV-missbruket: 
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Runt 20 miljoner kronor. Så mycket kostade MDPV-

missbruket skattebetalarna i Norrköping förra året. 

(Artikel 11) 

Det här citatet visar på att andra, skattebetalarna, får betala för MDPV-

missbrukarna. Kommunens skattebetalare får betala för konsekvenserna av en 

specifik grupp individers handlande. Med citatet ovan antyds att MDPV-

missbrukarna bryter mot den oskrivna regeln att inte “kosta” kommunens 

skattebetalare någonting. Vi ser en tendens i dessa artiklar att missbrukarna 

beskrivs som en grupp individer som är beroende av att få hjälp. Den här hjälpen 

bekostas av andra i samhället, av skattebetalarna.  Således skulle de kunna ses 

som individer som inte följer de förväntningar en individ har på sig, eller en 

“outsider” enligt Beckers egen terminologi (Becker, 1963:1). De skulle därför 

kunna betraktas som outsiders för att de kostar pengar för samhället och att 

dessa kostnader påverkar andra människor i kommunen som inte är 

sjukvårdspersonal eller annan personal. Det handlar här om skattebetalarna, 

alltså allmänheten.   

Under det här temat har vi också funnit att de professionella gör skillnad på 

MDPV-missbrukare och andra missbrukare. Exempelvis uttalar sig en 

samordnare för ett boende för missbrukare med psykiatriska diagnoser om 

MDPV-missbrukarna: 

- Förr i tiden, när det bara var heroin, amfetamin och 

hasch - då visste man hur folk reagerade. Men med de 

här drogerna blir de helt oberäkneliga. (Artikel 9) 

I en annan artikel jämför också en sjuksköterska inom psykiatrin MDPV med 

andra droger: 

- De andra drogerna är mer lätthanterliga. Det här är 

något vi inte har sett förut. Vi får vara beredda på att 

det blir stort pådrag, och att det finns risk för hot och 

våld. (Artikel 43)  

I citaten ovan visas det att det anses vara en skillnad på narkomaner och 

narkomaner, en skillnad på MDPV-missbrukare och missbrukare av annan 

narkotika. Det är en grupps värderingar som avgör vad som är avvikande 

(Goffman, 1963:145), och således narkomaner i stort vad som avgör vad som är 

avvikande från deras norm. Goffman (1963) skriver att narkomaner är en grupp 

som är kända för att inte kunna följa samhällets förväntningar (1963:145ff). Det 

stämmer överens med det vi har kommit fram till i vår analys, men vi ser också 

att MDPV-missbrukarna avviker från gruppen narkomaner, där alla olika 

drogmissbruk är inkluderade. Det här skulle kunna visa på att det är missbrukare 

i stort som avviker, men att MDPV-missbrukare avviker från avvikelsen. Detta 



32 

 

 
 

fenomen, att MDPV-missbrukare är en grupp som avviker från gruppen 

narkomaner, beskrivs på liknande sätt i Stenströms (2008) avhandling. Han har 

jämfört de missbrukare som går till sprutbytesmottagningen i Malmö med de 

missbrukare som inte gör det. De förstnämnda personerna har oftare längre 

erfarenhet av missbruk, och oftare ett tyngre missbruk. Han såg också att det var 

skillnad i vilka droger man använde (2008:170). Här skulle de missbrukare som 

går till sprutbytesmottagningen ses som en egen grupp, precis som MDPV-

missbrukarna i de artiklar vi har läst kan ses som en avvikande grupp.  

Ordföranden i socialnämnden säger så här i en artikel om MDPV-missbruket i 

Norrköping: ”Det här är ett samhällsproblem som kostar extrema pengar” 

(Artikel 44). I samma artikel säger hen också: ”Det här är en mänsklig 

katastrof, både för individen och anhöriga” (Artikel 44). De här två citaten visar 

på att MDPV-missbruket och missbrukarna verkligen anses vara ett stort 

problem, både för samhället och den enskilde individen. Då en nyhet med starkt 

nyhetsvärde kan vara en sådan där media varnar allmänheten för någon form av 

fara (Franklin, 1999:44), känns det igen i detta tema. Artiklarna under detta tema 

skulle kunna vara exempel på sådana nyheter, då de professionella beskriver de 

farliga konsekvenserna av den här drogen, samt då socialnämnden ger en bild av 

MDPV-missbrukarna som ett samhällsproblem där de använder kommunens 

skattepengar. MDPV-missbrukarna beskrivs som en fara för professionella att 

arbeta med, och som en fara för samhället då budgetresurserna inte räcker till. 

Genom att media skriver om det, skulle det kunna ses som en varning till 

allmänheten, en varning om ett samhällsproblem.  

I flera av artiklarna varnas det inte bara för att MDPV innebär ett stort problem 

för personal. Det varnas också tydligt om drogen och dess effekter, till exempel i 

artikel 8 där det står om MDPV-drogens framväxt i Norrköping och även om 

ytterligare en nätdrog, liknande MDPV, som nu också finns i staden. I en annan 

artikel står det att MDPV-missbrukarna betalar med sina liv och att drogen är 

farlig. En polis vill lugna oro hos allmänheten och säger så här: 

- Norrköping som stad har inte blivit har blivit farligare 

av MDPV, säger han. Däremot lever narkomanerna 

farligare. Förutom våldet och självmorden, så drabbas 

många missbrukare av hjärtproblem som stroke, farliga 

sjukdomar och ofta också av svåra psykiska problem. 

(Artikel 39) 

Polisen vill varna för drogen och säger att det är narkomanerna som lever farligt, 

samt att problemet inte påverkar allmänheten i så stor utsträckning. Som tidigare 

beskrivits har MDPV-missbruket upplevts som ett stort problem för 

allmänheten, då särskilt i samband med att MDPV-missbruket kostar så mycket 

pengar för samhället och att det är skattebetalarna som får stå för dessa 

kostnader (Artikel 11). I den här artikeln är dock fokus ett annat då polisen vill 
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lugna allmänhetens rädsla inför drogen och drogens konsekvenser. Det är inte 

första gången i Sverige som det varnas för nya droger på marknaden. Redan på 

1980-talet varnades för syntetiska droger som skulle special anpassas för att 

uppnå vissa effekter och som skulle försöka undgå narkotikaklassning genom 

lagliga substanser. Då varnades det för drogerna crack och ecstacy, som är 

exempel på detta slag av syntetiska droger (Byqvist, 2006:1831f). MDPV är nu 

istället en sådan syntetisk drog som det varnas för i media. 

I artiklarna under detta tema har vi läst att MDPV-missbrukarna i Norrköping på 

olika sätt beskrivs som ett samhällsproblem. Det ökade missbruket kostar 

skattebetalarna pengar och kommunens budget har överskridits. Det finns inte 

pengar till att hantera missbrukets konsekvenser. Vi har också läst att det saknas 

kunskap och metoder kring hur man ska arbeta med MDPV-missbrukare, vilket 

resulterat i att personal inom till exempel sjukvården inte vet hur de ska hantera 

dessa personer. Det har då också lett till ökad arbetsbelastning och oro hos 

personal. MDPV-missbrukarnas problematik beskrivs som orsaken till 

personalens rädsla och psykiska hälsa. 
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7 Slutdiskussion  
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur MDPV-missbrukare beskrivs 

och framställs i dagspress. Norrköping är en av de städer där MDPV-missbruket 

ökat de senaste åren. Vår studie har belyst framställningen av MDPV-

missbrukare i två tidningar där bland annat sjukvårdspersonal, polis och 

socialtjänst beskriver problematiken som stor. Våra underliggande 

frågeställningar har handlat om vilka attribut MDPV-missbrukarna beskrivs 

med, vem som uttalar sig om missbrukarna och i vilket sammanhang artiklarna 

är skrivna. 

Vi har uppnått vårt syfte och besvarat våra frågeställningar genom att dela in 

empirin i tre teman och analysera dessa utifrån stämpling, stigma och tidigare 

forskning med socialkonstruktionism som teoretisk ansats. 

Genom vår analys av materialet kan vi se att det främst är poliser som uttalar sig 

om MDPV-missbrukarna, och särskilt under Tema 1, Avvikare. Det stämmer 

överens med Olssons (1994) konstaterande att det mest var verksamma 

myndighetspersoner som fick uttala sig i media om alkohol och droger som 

problem (1994:117).  Till temat Avvikare hör de artiklar som skrivits i samband 

med brott, till exempel narkotikabrott eller annan brottslighet. Missbrukarna 

beskrivs i dessa artiklar som brottslingar och som personer som avviker från det 

normala. Analysen visade att det skulle kunna vara så att gruppen MDPV-

missbrukare uppbär stigman redan innan media rapporterar om dem. En nyhet 

där någon beskrivs som en skurk har stort nyhetsvärde (Franklin, 1995:36). 

Därför kan det vara så att tidningarna väljer att skriva om sådana nyheter, för att 

få läsare, och då finns redan stigmat hos dessa personer innan det rapporteras om 

dem. Det kan också vara så att poliserna, som kan ses som en motpart till 

missbrukarna som är brottslingar, kan ha egna interna fördomar som förstärker 

den bild av missbrukarna som ges i media. Detta kan då också bidra till att 

förstärka stigmat hos den här gruppen.   

En annan sak som kan bidra till stigmaprocessen är att missbrukarna beskrivs 

utifrån drogen MDPV och dess konsekvenser. Missbrukarna blir personifierade 

med drogen och deras beteende blir avvikande på grund av drogens följder. 

MDPV-missbrukarna beskrivs som en specifik grupp av missbrukare, de skiljer 

sig från de ”gamla rutinerade” (Artikel 28) missbrukarna då den här drogen ger 

ovanligare och starkare effekter. De beskrivs avvika från missbrukare av andra 

droger och således som avvikare från avvikarna. 

Artiklarna under kategorin Avvikare innehåller inte några närmare beskrivningar 

på individen som person eller på familjerelationer. Vi har emellertid 

uppmärksammat att det i vissa av artiklarna står utskrivet att det finns någon 

form av familjerelation. Denna påtalas dock bara om den bidrar till att brottet ses 

som större och allvarligare. Då massmedia och samhällets värderingar påverkar 
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varandra (Fairclough, 1995:36), kan medias redogörelse för familjerelationen 

förstärka bilden av brottet som mer allvarligt. Om man jämför med de artiklar 

där det endast står till exempel: ”Drogpåverkad klättrade upp på tak” (Artikel 

2), får de artiklar där det står ”MDPV-drogad man slog sin mamma” (Artikel 

17) mer genomslagskraft och ger på så sätt ett annat intryck. 

Under Tema 2, Offer för omständigheterna, hittar vi artiklar som har ett annat 

personligt fokus än under Avvikare. Beskrivningarna ges i samband med 

personliga intervjuer med missbrukare, före detta missbrukare och med anhöriga 

till missbrukare. Inom detta tema får missbrukarna själva uttala sig och ges 

därmed en röst. Individen bakom missbruket kommer fram och personen 

beskrivs som ett offer för omständigheterna. Missbruket är någonting som 

personen själv inte kan råda över. Omständigheterna handlar här om samhällets 

bristande vård och kunskap. Samhället har svikit och inte hjälpt individen med 

sina missbruksproblem, och därför ligger inte problemet hos den enskilde 

missbrukaren utan snarare på samhället. Samhället i det här fallet är kommunen 

och då specifikt socialtjänsten. Socialtjänsten hålls “ansvarig” (Lundström, 

2001:186) och myndighetspersonerna förväntas något mer omfattande än vad de 

är kapabla till (Lundström, 2001:192). 

Under Tema 3, Samhällsproblem, finner vi de artiklar där socialnämnden i 

kommunen och behandlande personal uttalar sig om MDPV-missbrukarna. De 

beskriver MDPV-missbruket som ett stort samhällsproblem och som 

anledningen till kommunens budgetunderskott. De ökade kostnaderna för 

MDPV-missbruket beskrivs som negativt för allmänheten då det är 

skattebetalarna som får stå för de här kostnaderna. MDPV-missbrukets 

konsekvenser har också lett till en ökad arbetsbelastning och försämrad 

arbetsmiljö för personalen. Bland annat på en psykiatrimottagning och ett 

stödboende, vilket lett till en ökad oro och rädsla bland de anställda. 

I Offer för omständigheterna beskrivs missbrukarna som offer för rådande 

omständigheter, medan de i Samhällsproblem beskrivs som en anledning till att 

Norrköpings kommuns budget blir ohållbar. Kommunen kan inte ta hand om 

missbrukarna för att det inte finns pengar, då de hävdar att det redan använts till 

följderna av det ökade MDPV-missbruket. MDPV-missbrukarna i Offer för 

omständigheterna ser inte att de fått den hjälp de behöver, trots att 

socialnämnden uttalar sig om att pengar har använts till det här problemet. 

Personal som arbetar med MDPV-missbrukare beskriver också att det är brist på 

kunskap när det gäller att hantera följderna av den här sortens drog. Detta gör 

också att det är svårt för MDPV-missbrukarna att få den hjälp de behöver. Vi 

anser att det beskrivs som en ond cirkel, mer resurser än tänkt går åt till 

missbrukare som inte anser sig få rätt stöd och hjälp, medan personalen känner 

sig maktlösa. 
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I artiklarna under Samhällsproblem ligger fokus på att MDPV-missbrukarna är 

ett problem i samhället, snarare än att drogen MDPV är ett problem för 

missbrukarna. Missbrukarna beskrivs som farliga och vårdpersonalen som 

rädda. Artiklarna framför budskapet att det är missbrukets fel att kommunens 

budget överskridits, snarare än att budgeten skulle kunna ha disponerats på 

något annat sätt. Vi kan dock se en intention hos exempelvis socialnämnden att 

vilja lösa problemet med MDPV-missbruket, då det finns planer på att öppna en 

mottagning där flera verksamheter kan samarbeta för att få bukt med 

missbruksproblemet (Artikel 24). Så trots att personal inom exempelvis 

psykiatrin beskriver att det är brist på kunskap inom området, så finns det en 

ambition att få bukt med problemet genom konkreta lösningar. 

En sak som vi uppmärksammat i vårt empiriska material är att det endast är två 

artiklar som uttryckligen beskriver ett våldsbrott (Artikel 17 & Artikel 48). Efter 

att vi har jämfört bland annat datum och händelsebeskrivningar har vi antagit att 

det handlar om samma situation. Således har det under hela 2013 endast 

rapporterats om ett tillfälle där en MDPV-missbrukare har orsakat en annan 

person fysisk skada. I vårt empiriska material kan vi läsa beskrivningar av 

drogens konsekvenser, personerna blir paranoida, har vanföreställningar och är 

på så sätt farliga. I dessa artiklar ses MDPV-missbrukarna som våldsamma och 

aggressiva, men våldsbrotten skildras inte lika stort i media. Det skulle kunna 

vara så att det, precis som med barnmisshandel, endast är de mest 

uppseendeväckande fallen som beskrivs i media (Lundström, 2001:169). Då 

skulle det kunna vara så att det har förekommit fler våldsbrott, men att dessa inte 

har varit lika intressanta för massmedia att rapportera om. En reflektion vi har är 

även att mörkertalet kring dessa brott kan vara stort. Det skulle kunna vara så att 

våldsbrotten aldrig polisanmäls och därför heller aldrig uppmärksammas i det 

offentliga rummet. Det skulle också kunna vara så att risken för att bli utsatt för 

ett våldsbrott av en MDPV-missbrukare egentligen inte är speciellt stor, men att 

media ser nyheter som varnar allmänheten om en fara som ett bra sätt att sälja 

tidningar (Franklin, 1999:44). Tidningsartiklarna vi har granskat skildrar med 

andra ord snarare riskerna för våldsbrott, mer än själva brotten. 

När sociala problem, så som MDPV-missbruk, beskrivs i media, kan det påverka 

allmänhetens syn på de människor som beskrivs ha dessa sociala problem. 

Professionella inom socialt arbete skulle också kunna påverkas av medias 

framställningar, vilket då kan influera professionellas bemötande av MDPV-

missbrukare. Medias spegling av MDPV-missbrukare skulle också kunna 

påverka vilka hjälpinsatser som erbjuds av samhället, exempelvis från 

socialtjänsten. Att media skriver om problemen som kommer med det ökade 

MDPV-missbruket kan göra att till exempel politiker inom socialnämnden 

uppmärksammar ett ökat behov av insatser. Således skulle medias 

framställningar kunna påverka utförandet av det sociala arbetet. 
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Avslutningsvis kom vi fram till att missbrukarna speglas på tre olika sätt, som 

avvikare, som ett offer för omständigheterna eller som ett samhällsproblem. 

Avvikaren står för de artiklar där individer som skiljer sig från övriga samhället 

och andra missbrukare, de beskrivs av andra utifrån drogens egenskaper. Offer 

för omständigheterna står för artiklar där missbrukarna själva får uttala sig och 

de ges fler attribut än endast som missbrukare samtidigt som socialtjänsten ges 

kritik. Till sist har vi Samhällsproblem, som står för de artiklar där missbrukarna 

beskrivs som allmänfarliga, anledningar till budgetunderskott samt oro hos 

professionella.  

Sammanfattningsvis har empirin visat att missbrukarna själva ges mer eller 

mindre utrymme i media beroende på omständigheterna kring att de omtalas, 

samtidigt som de även beskrivs olika beroende på sammanhanget. Studien visar 

vikten av att flera olika berörda parter får uttala sig om ett fenomen. Ett av 

studiens huvudresultat är att det är viktigt att ett ämne som MDPV-missbruk 

speglas på olika sätt, av olika personer med olika professioner, utgångslägen och 

relationer till missbrukarna. Eftersom media är en viktig och vanligt 

förekommande källa till ny kunskap för allmänheten (Loseke, 2003:41) anser vi 

att den mångsidiga speglingen behövs för att gemene man och kvinna ska få 

möjlighet att se hur komplext ett socialt problem som MDPV-missbruk kan 

vara.  
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8 Kritisk reflektion 

Under det här avsnittet redogör vi för och diskuterar studiens trovärdighet, 

validitet och generaliserbarhet. 

8.1 Trovärdighet 

Svensson & Ahrne (2011) skriver om vad som kan påverka en studies 

trovärdighet. Det är bland annat att studien ska vara transparent. Med det menas 

att studien ska vara genomskinlig, den ska kunna gå att diskutera och kritisera 

(2011:27). Därför har vi varit noga med att redovisa materialet och våra 

tankegångar i alla steg. Vi är även medvetna om vår förförståelse, som vi 

tidigare har redovisat. Detta skriver Larsson (2005) är ett kvalitetskrav i 

kvalitativa studier, då det finns en tanke i samhället om att varje beskrivning av 

verkligheten har ett bakomliggande perspektiv. Därför är det viktigt att göra alla 

perspektiv och tolkningar tydliga (2005:3f). 

8.2 Validitet 

För att en studie ska hålla hög kvalitet krävs enligt Silverman (2013) att den är 

valid. Om en studie är valid är den sanningsenlig och resultatet motsvarar syftet 

(2013:284ff). En studie ska också vara konsistent. Det innebär att resultaten ska 

vara sammanhängande utan motsättningar. Studien ska vara tydlig och alla delar 

ska bilda en helhet (Larsson, 2005:23f). Därför har vi varit noga med att studien 

ska ha en röd tråd och att studiens syfte och forskningsfrågor ska besvaras. 

Ett annat kriterium är att en studie ska vara empiriskt förankrad. Att en studie 

ska ha empirisk förankring innebär att tolkningar ska stämma överens med 

verkligheten (Larsson, 2005:19f). För att öka validiteten har vi därför under 

resultatredovisningen tagit med citat från materialet för att så långt som det är 

möjligt visa att tolkningarna stämmer överens med empirin.   

8.3 Generaliserbarhet 

Vi är i vår studie inte ute efter att generalisera resultatet, då det är svårt att 

generalisera inom kvalitativ forskning (Svensson & Ahrne, 2011:28). Vi vill 

istället spegla de specifika situationerna i den aktuella kontexten. Dock har vi 

studerat artiklar i två dagstidningar under ett helt år, vilket vi anser är en ganska 

lång tidsperiod. I resultatethar det även framkommit mönster som skulle kunna 

placeras på en generell nivå. Därför ser vi att det också skulle kunna överföras 

till andra tidningar. 
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9 Studiens kunskapsbidrag och förslag till framtida forskning 
Vår studie har bidragit med kunskap kring hur media speglar missbrukare, mer 

specifikt hur MDPV-missbrukare beskrivs i Norrköpings Tidningar och 

Folkbladet. Detta område är vad vi har sett ett outforskat område. Vi har i vårt 

forskningsletande inte funnit några studier om MDPV kopplat till socialt arbete, 

utan forskningen består av medicinsk forskning, som främst kommer från USA.  

Resultatet visar att missbrukare av MDPV beskrivs på liknande sätt i flera 

artiklar, de är farliga, galna och otillräkneliga. Men de beskrivs också utifrån 

den människa de är bakom missbruket, de är snälla och goda människor, de har 

flickvänner och barn. Vi anser att vår studie bidrar med kunskap om hur media 

skriver om en socialt utsatt grupp. Studien skulle också kunna medverka till att 

de som arbetar med de här individerna får kunskap om hur MDPV-missbrukarna 

beskrivs i media, samt vilken inverkan medias bild kan ha både på den 

professionellas egna åsikter och på samhället i stort. 

I vår studie begränsade vi oss till tidningsartiklar från Norrköpings Tidningar 

och Folkbladet under år 2013. Att vi valde Norrköping beror på att det är en av 

städerna där MDPV-missbruket ökat de senaste åren. Andra städer är framförallt 

Västerås och Uppsala. Då vi inte funnit liknande studier som vår i någon av 

dessa städer skulle det kunna vara ett förslag på vidare forskning. Det skulle 

vara intressant att se hur MDPV-missbrukare beskrivs i media i andra städer där 

MDPV är aktuellt. Ett annat exempel skulle kunna vara att fokusera en studie på 

missbrukare av andra droger för att kunna jämföra speglingen av MDPV-

missbrukare med dessa, för att se likheter och skillnader.  

Då vi inte funnit forskning kring MDPV-missbrukare i socialt arbete skulle det 

vara intressant med vidare studier inom ämnet. Ett förslag skulle då kunna vara 

att göra studier som inte är inriktade på media och medias roll. Det hade varit 

intressant att studera MDPV-missbrukare ur andra perspektiv än den ur 

massmedier. Ett annat förslag skulle kunna vara att studera vilken hjälp MDPV-

missbrukare får och vilka insatser de skulle behöva från samhället.  

Sammanfattningsvis anser vi oss kunna konstatera att den här studien inte har 

någon like. Framförallt då MDPV i sig är outforskat inom socialt arbete, 

samtidigt som det tycks råda brist på forskning om hur missbruk som socialt 

problem ter sig i media. Med andra ord finns det stort utrymme för framtida 

forskning att fylla. 
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