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Sammanfattning 

Titel: Samtalet om missbruk: en kritisk diskursanalys av medias skildring av 

narkotikamissbrukare 

Författare: Markus Eriksson & Mikael Kücükkurt 

Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av 

narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir 

illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från 

tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. Den valda metoden som vi utgick 

från var en kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella modell. Med 

hjälp av denna så analyserades materialet systematisk utifrån tillhörande analytiska 

begrepp. Resultatet av studien visar tecken på att två dominerande diskurser om 

missbrukare är särskilt framträdande i form av en enskild drogdiskurs och en 

identitetsdiskurs. Relationen mellan dessa hade en central roll för porträtteringen av 

missbrukaren som framställde dem olika beroende på om det var en man, kvinna eller 

ungdom. Det fanns dessutom olika uppfattningar om missbrukaren beroende av social 

klasstillhörighet där gatans missbruk associerades med större kriminalitet, medans högre 

klasser beskrivs med beroendesjukdom. 

Nyckelord: Missbruk, missbrukare, media, diskurs, kritisk diskursanalys, CDA, Fairclough 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Det går att argumentera för att det svenska samhället nog ständigt har haft en polariserande 

inställning till vad som faktiskt är utsatthet. Åsikterna och utsatthetens beskrivningar är 

något som befunnit sig under en tumultartad förändring. Exempelvis så erbjuder 

Meeuwisse och Swärd (2015) en tydlig bild över situationen i Sverige under 1800-talet då 

socionomens professionsroll gjorde sin introduktion i samhällslivet. Vid tidpunkten så hade 

människorna en bitter syn gentemot de som levde under svåra förhållanden. Något som 

framförallt gestaltar sig i relation till fattigdomsfrågan där de som hade svårigheter att 

försörja sig själv, uppfattades som svagare människor som bara hade sina egna 

misslyckanden att beskylla för utsattheten. Den politiska makten å sin sida såg problemet 

som en kriminell handling då den utsatte varken hade ett fast arbete eller bostad. 

Konsekvenserna kunde bli en direkt bestraffning enligt dåtidens lösdrivarlag. 

  

Även om detta kan uppfattas som en absurd och förlegad attityd i det svenska samhället så 

är utsatthetens definitioner inte bara en fråga om passé historia. Utan är något som förföljer 

oss ända in i den moderna tiden. Vi kan påträffa den splittrande inställningen inom flera av 

det sociala arbetsfältets frågor som exempelvis kring den historiska kampen för 

homosexuellas rättigheter. Från ett perspektiv där individen ansågs bedriva en kriminell 

handling som skulle bestraffas, till att sedan bli klassificerad som en psykisk sjukdom och 

med tiden allt mer samhällsaccepterat (Forum för levande historia, u.å.). Vi återfinner även 

en snarlik berättelse kring utveckling av den svenska synen på funktionshinder. Någonting 

som från början skulle tvångsvårdas innanför betongfyllda väggar vid institutionens 

inrättningar till att idag ge stöd och service via LSS-lagstiftning (Östlund, 2013). 

  

Den dominerande förståelsen av utsatthet tycks i stor del styra hur vi bedriver det sociala 

arbetet. Den kan avgöra om vi väljer att brännmärka individen som kriminell, psykiskt sjuk 

eller om vi skapar möjligheter för inkludering in i normaliteten. Utifrån denna motivering 

ser vi den dominerande förklaringen som en betydelsefull pusselbit i arbetet med vår tids 

stora utmaningar. En dagsaktuell sådan problematik som engagerar människor i debatter är 

frågan om missbruk, främst kopplat till både alkohol och droger. 
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Frågans omfattning kan visas med siffror från Socialstyrelsen som tyder på att individer i 

Sverige som konsumerar stora mängder alkohol utgörs av flera hundra tusen. Medans 

antalet med en kraftig problematik beräknas ligga mellan 50 000 till 100 000. Bland 

narkotikans användare så återfinns inte några säkerställda uppgifter över omfattningen. 

Men Socialstyrelsen uppskattar att det på ett år kan finnas mellan 15 000 till 20 000 

personer i behov av stöd och hjälp från socialtjänst och hälso-sjukvård. Avsaknaden i 

statistiken kring narkotikans omfattning beskrivs som orsakat av den kriminalisering som 

finns och att bruket förekommer i tysthet utan insyn (Kunskapsguiden, 2011). 

  

Uppfattningen av droger som en kriminell handling har inte alltid varit en del av samhället. 

Egenbruk av narkotika kriminaliserades i Sverige 1988 utifrån den dominerande 

uppfattningen att samhället oundvikligen var tvunget att ta ett kraftigt avståndstagande i 

frågan. Framförallt fanns ett preventivt intresse av att göra en direkt markering mot 

ungdomsgenerationen och de som den politiska makten uppfattade var i riskzonen för 

missbruk (Brottsförebyggande rådet, 2000). Socialdepartementet (2016) beskriver att syftet 

med lagen inte hade för avsikt att kriminalisera eller stigmatisera beroendesjukdom. 

Samtidigt nämner de att 35 000 personer årligen testas för narkotika tillsammans med en 

subjektiv åsikt om att ”missbruk och kriminalitet ofta går hand i hand”. 

  

Uppgifter från kriminalvården ger en bild om att narkotikabrott är klart överrepresenterad 

som det huvudsakliga brott inom svenska anstalter de senaste åtta åren. Exempelvis så visar 

siffror från 2017 att 30% av de intagna var dömda för narkotikabrott. Detta i förhållande till 

våldsbrott som utgjorde 16% eller sexualbrott på 4% (Kriminalvården, 2017). Men en 

betydelsefull komponent i förklaringen kan vara den lagskärpning som genomfördes 1993. 

Bruk kunde då straffas med sex månaders fängelse, men också ge möjligheter för polis att 

utföra drogtester av misstänkta brukare. Den dominerande uppfattningen denna gång 

handlade om förebyggande åtgärder och en effektivare behandling av missbrukare genom 

ett tidigare ingripande (Brottsförebyggande rådet, 2000). 

  

Efter tjugo år av en dominerande uppfattning av kriminalisering och 15 år av ”effektivare 

behandling” så förklarar Bergstedt (2017) att Sverige går mot en utveckling där vi håller på 

att bli det land i EU som har den högsta narkotikarelaterade dödligheten. Siffror från EU:s 

narkotikabyrå EMCDDA visar att dödligheten bland droganvändare har mer än tredubblats 
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i Sverige sedan 2004 och utvecklingen tycks inte stagnera de närmaste åren. Vid 

jämförelsetillfället mellan EU-länderna så vara det bara Estland som hade fler dödsfall som 

följd av drogerna. Skillnaden gentemot Sverige är att deras problematik har minskat 

kraftigt under den senare tiden medans vi håller på att ta över tronen som landet med flest 

dödsfall per capita. Samtidigt fortsätter vi hålla fast vid samma linje utan reflektion. 

  

Utifrån denna bakgrund så formas ett intresse hos oss inför varför situationen ser ut som 

den gör. Inledningen har visat hur den dominerande uppfattning om missbruk beskrivs i 

samhället när det gäller den restriktiva narkotikapolitiken som Sverige bedriver. Detta sker 

ur en politisk aspekt men även utifrån samhällets normer och värderingar kring missbruk i 

sin helhet. Samtidigt fattas ett perspektiv som belyser missbrukarens egna situation och 

upplevelser. Statistiken och “faktan” negligerar helt missbrukarens röst där samhällets 

dominerande uppfattning får en starkare röst. Den tycks också bidra till att människor som 

befinner sig i missbruk inte får den hjälp de behöver. Problematiken som utvecklats kring 

narkotikamissbruket under de senaste tjugo åren visar på den betydande roll som socialt 

arbete har att fylla inom detta problemområde. För att hjälpa människorna med missbruk så 

tror vi att det krävs en problematisering av ämnet där vi utmanar den “sanna” verkligheten. 

Hur våra normer och värderingar får konsekvenser för missbrukets missöden. 

1.2 Problemformulering 

Det svenska samhället har under överskådlig tid haft ett politiskt samförstånd i sin 

gemensamma uppfattning om drogernas plats i samhället. Socialdepartementet (2016) 

beskriver det som ”En narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa” 

som har ett djupt förankrat stöd hos allmänheten. Av den anledning ser vi det som en viktig 

och självklar fråga att undersöka och analysera hur droger faktiskt diskuteras i samhället. 

Vad är det för mänskliga rättigheter som är väl förankrade i folksjälen? På samma sätt som 

de tidigare nämnda sociala problemen så kan det finnas ett lika tydligt förhållande mellan 

den dominerande samhällssynen och utvecklingen på området. Kanske kan vi genom en 

förståelse över hur vi faktiskt ser på problemet också hitta ett alternativt synsätt där 

människor slipper misstänkliggöras, fängslas eller dö, och får en verklig chans till livet. 
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1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket. 

Utifrån detta vill vi granska den förmedlade bilden av missbrukare genom att analysera 

artiklar och identifiera diskurser som kan kopplas till både droganvändare och missbruk. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Frågeställningar som vi avser att besvara med den här studien är följande: 

● Vilka är de mest dominerande diskurserna om missbrukare? 

● Hur porträtteras missbrukaren i media? 

 

1.5 Begreppsdefinition 

För att läsaren av det här arbetet inte helt ska utelämnas åt sina eventuella förkunskaper,  

har vi här valt att redogöra för det begrepp som vi anser är viktigt att inledningsvis vara 

bekant med. Det syftar till att hjälpa läsaren skapa en tydligare förståelse inför ämnet. 

1.5.1 Diskurs 

Diskursbegreppet kan beskrivas som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” - men 

det råder inget direkt samförstånd kring vad diskurs egentligen innefattar (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Begreppet används främst inom den diskursanalytiska 

forskningstraditionen som ett sätt att beskriva en social praktik. Det vill säga, “en handling 

som sker genom kommunikationen”. Men andra användningsmöjligheter för begreppet 

förekommer också inom områden som exempelvis sociologi, historia, och statsvetenskap. 

En allmän knytpunkt är att forskningsfälten använder det som ett sätt att uttrycka och 

beskriva en form av social problematik (Howarth, 2007). Det teoretiska perspektivet som 

diskursbegreppet används inom är centralt för både förståelsen och tillämpningen av 

begreppet vilket utifrån vår studie kommer att beskrivas vidare längre fram. För nuvarande 

ändamål är det tillräckligt med förståelsen som “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen”. 



10 
 

2. Tidigare forskning                                                                          

2.1 Diskursens betydelse 

Genom sin diskursanalys har Rødner (2005) studerat hur brukare av droger presenterar sig 

själv i förhållande till hur de blir representerade i samhället. Efter att ha genomfört 44 

intervjuer med socialt integrerade brukare i Stockholm så visar resultatet på att de har stora 

svårigheter att presentera sin egen brukaridentitet. Den största anledningen som framförs är 

att den svenska lagen förbjuder allt innehav och användande av narkotika. I dagsläget gör den 

ingen distinktion alls på användande och missbruk. Och ur det avseendet så är samtliga 

brukare av illegala substanser även missbrukare även om de inte har några problem. 

  

Rødner (2005) menar på att den dominerande drogdiskursen ser alla droger som en ondska 

vilket bidrar till en problematik som gör det svårt för individen att skapa en meningsfull 

självuppfattning. I samhällets ögon är individen alltid ett misslyckande inom ramen för sin 

relation till drogerna vilket tidigare studier som hänvisas till har påtalat (Rødner, 2005). Enligt 

dessa så har en dominant diskurs om drogmissbrukare även effekter likt en självuppfyllande 

profetia där den subjektiva människan blir tvungen att bekräfta en sorts beroendeidentitet för 

att överleva i samhället. Samtidigt som brukaren försöker stå emot den dominanta diskursen 

så finns även chansen att de anpassar sig och formas efter samhällets förväntningar. 

Exempelvis så beskrivs den dominerande diskursen om drogmissbrukare som att brukaren är 

ett offer för narkotikan, men även som människor utan fri vilja. Det är en bild som inte alltid 

stämmer överens med självuppfattningen. Svårigheten att presentera sig själv som ett 

droganvändande subjekt inom dessa konflikterande diskurser, är något som Rødner (2005) 

explicit antyder och menar på att människor i allmänhet tenderar att försöka upprätthålla en 

positiv självbild av sig själv. För brukare av droger kan självbilden vara av särskild vikt 

eftersom de hela tiden står i konflikt med samhällets negativa uppfattning. För att lyckas 

presentera sig själv genom en positivt självbild så krävs det att brukaren hela tiden stöter bort 

de stigmatiserande identiteter som samhället projicerar. Risken är annars att de formar sig 

efter samhällets uppfattning och blir till den misslyckade individ som samhället eftersöker. 

 

2.2 Synen på droger och missbruk 

I en jämförande undersökning som forskare från Sverige, Finland, Kanada och Sankt 

Petersburg har genomfört, så studerade de attityder kopplat till missbruk i relation till andra 
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samhällsproblem utifrån en enkätundersökning. Deltagarna fick bedöma allvarlighetsgraden 

av olika samhällsproblem varav några innefatta olika missbruksbeteenden. Av de studerade 

länderna så är svenskarna de som är mest oroade. Resultatet visar att alla länder utom Finland 

är mest oroad över tunga droger, kriminalitet och miljöförstöring. Finland ser snarare alkohol 

som det största problemet (Holma, et al., 2011). Utifrån ett socialt perspektiv så observerades 

även att missbruksbeteende sammankopplas med kriminalitet där samtliga 

missbruksbeteenden ofta tycks bli associerad med “dåliga egenskaper”. Forskarna är noga 

med att förklara i diskussionen att resultaten inte kan garantera om det är deltagarnas 

personliga uppfattningar eller om de blivit påverkade av nyheterna dagen innan. Men även att 

media tycks ha en stark roll i skapandet av problemets uppfattning då en majoritet av 

människorna inte har en daglig kontakt med varken droger eller kriminalitet. Användandet av 

tunga droger är en av de tre mest allvarliga formerna problem som samtliga länder delar vilket 

också återspeglas i deras drogpolicys. En möjlig förklaring som forskarna lyfter upp är att 

människor i allmänhet verkar mest oroade över problem som de upplever utgör en 

överhängande fara för dem själva och framförallt deras barns säkerhet (Holma, et al., 2011). 

 

Blomqvist (2012) har genomfört en svensk representativ befolkningsundersökning där 

deltagarna rangordnade alkohol, tobak, cannabis och tyngre droger. De fick sedan värdera 

dem efter egen upplevd fara för samhället, beroenderisk och möjligheter att lösa beroendets 

problematik både med eller utan behandling. Resultaten av undersökningen visar framförallt 

mot att beroenden som svenskar uppfattar obekanta för samhällets sedvanliga traditioner blir 

associerad med större fara och risker. Normbrytande droger som cannabis och tyngre droger 

tolkas som ett större hot och farligare att hantera än de inhemska substanserna, alkohol och 

tobak som är mer välbekant och vardagliga. Blomqvist (2012) menar på att människor utan 

personlig kunskap eller erfarenhet av narkotika kan ha lättare att anamma dominerande 

information som förmedlas. Resultaten tyder på att bristande kunskap tenderar att blåsa upp 

allvarlighetsgraden i problem och överdriva beroendeproblematik kring de flesta 

substanserna. Denna förklaring passar framförallt in i de äldre respondenternas perspektiv. 

Respondenter med högre utbildning är mer villig att tona ner allvarligheten och 

beroendeproblematiken av substanser. Samtidigt tycks brukarna befinna sig i en förvanskad 

mmsituation som vilar på ett “falskt hopp” av att göra sig fria från substanserna om de bara 

vill. Undersökningen visar även på att kvinnor av olika anledningar tycks vara mer benägen 

än män att känna oroa inför sitt eget och sina närståendes bruk av substanser (Blomqvist, 

2012). 



12 
 

 

2.3 Medias maktställning 

Inom det moderna massmediesamhället så kan media influera hur vi tänker kring utvalda 

frågor. Enligt Elliot och Chapman (2010) så har media makt att påverka både socialpolitik 

och folkopinionen samtidigt som den kan återspegla samhällets dominanta syn på droger. 

Lancaster, Hughes, Spicer, Matthew-Simmons och Dillon (2011) har i sin studie  

sammanfattat medieteorier från kommunikationslitteratur för att undersöka medias funktioner. 

Dessa funktioner har de sedan applicerat praktiskt för att visa på relevansen för både media 

och drogforskning. Som ett underlag för appliceringen använde de sig av befintlig litteratur 

som undersökt australiensisk mediabevakning under 90-talets heroinrelaterade problem. 

Resultaten visar att media använder sig av fyra olika sätt för att påverka sin publik. Det första 

är utifrån att ange dagordningen kring vad som rapporteras och inte. Det andra är vinkling och 

framhävande vilket även kallas framing. Det tredje är genom att indirekt påverka individer 

och samhällets riskuppfattning. Fjärde är slutligen via delaktighet i debatter och kring 

politiska beslut. Resultaten visar även mot att medias rapportering kring de illegala drogerna 

kan skapa varierande effekter som påverkar narkotikapolitiken, men också allmänhetens 

åsikter och uppfattningar om de som brukar. Lancaster et al. (2011) förklarar att “framing” är 

ett av kommunikation litteraturens vanligaste begrepp. Där innebörden är att vi väljer ut vissa 

aspekter av en beskådad verklighet och förändrar dessa till att bli mer eller mindre 

framträdande i en kommunicerad text. Generellt kan vi således påverka etik, moral och 

attityden kring ett socialt problem och även förändra verkligheten som människor upplever. 

 

Enligt forskarna är media även en av de mest tongivande aktörerna i samhällsdiskurser 

eftersom att de både påverkar befolkningens uppfattning av problemet men också den 

politiska debatten. Rapportering leder ofta till att politiska insatser aktualiseras för att bemöta 

problemen. Beskrivningen av problemet blir särskilt viktigt i relation till problematik där 

media kan utöva en social kontroll och influera opinionen som exempelvis i frågor rörande 

drogrelaterade problem och associerad kriminalitet (Lancaster et al., 2011). 

 

I en studie av Elliot och Chapman (2000) som undersökt hur heroinanvändare blir 

konstruerade av Australisk press så har de lyckats identifiera att de finns två dominerande 

uppfattningar som är särskilt framträdande. Det ena är att heroinanvändare uppfattas som 

medborgare med en sjukdom. Detta synsätt innefattar en sorts oskuldsfullhet där framförallt 
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ungdomar porträtteras som att de inte vet bättre. Ungdomarna beskrivs som att de kommer 

från ”normala” familjer där de har goda relationer till andra icke-brukare. Samtidigt finns 

bilden av dem som passiva offer för samhällets lagar där de riskerar livet och får hantera 

situationen utifrån sjukdomen där de uppfattas som en smittbärare. Den andra dominerande 

uppfattningen som Elliot och Chapman (2010) identifierade var att heroinanvändare beskrevs 

som ett yttre hot i samhället. Inom detta perspektiv så fokuseras det främst på den kriminalitet 

som finns bland brukarna och de kostnader som det har för samhället. Ett vanligt argument 

var att tuffare tag skulle leda till både mindre kriminalitet och minskade utgifter. En annan 

florerande bild var att brukarna beskrevs som döende, skadade och en förlorad del av 

samhället. Elliot och Chapman (2010) förklarar slutligen att de dominerande diskurserna 

tillskriver problemet som ett resultat av bristande moral och individuellt ansvar hos 

heroinanvändare. Det är heroinanvändarens eget fel att de befinner sig i situationen genom 

sina handlingar som anses skapa denna sjukdom och kriminalitet. 

 

2.4 Sammanfattning kunskapsläget 

Den tidigare forskningen som ligger till grund för den här studien är väldigt begränsad i sin 

omfattning. Vi har inte lyckats identifiera någon tidigare studie som fokuserat på medias 

diskurser om narkotikamissbruket i sverige. Detta gör att vi befinner oss inom ett relativt 

outforskat område och har möjlighet att fylla en stor lucka som finns inom detta 

forskningsområde. De tidigare studier som existerar har antingen fokuserat på diskurser inom 

andra delar av samhället eller utgår från andra metoder än en diskursanalytisk inriktning. Det 

tycks dessutom vara relativt ovanligt med en diskursanalytisk ansats inom den svenska 

samhällsvetenskapens forskning om narkotikamissbruk. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Diskurs och diskursanalys 

Diskurs är ett begrepp som både går att dela in i en snävare och bredare förklaring beroende 

på vilken av tre generationer diskursanalys som det tillhör. Detta gör att det finns flera olika 

synsätt runt vad diskurs är och vad som inkluderas i begreppet. Vi kommer inleda med en mer 

allmän förklaring för att slutligen zooma in mot den kritiska diskursanalysen som ligger till 

grund för studien. Boréus och Bergström (2018) framhåller att den första generationen 
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diskursanalys ser diskurs som ”talad eller skriven text”. Och utifrån denna uppfattning så är 

det bara texter och språk som analyseras utan bredare sammanhang. Inom den andra 

generationen å sin sida så uppfattar de diskursbegreppet som någonting utöver bara de 

språkliga. Här är kontexten snarare någonting som har en större roll vilket gör att fler lager 

sammankopplas samman med den kommunicerade händelsen. Dimensioner utöver själva 

texten får en effekt för det som sägs och detta är vad som även inkluderas i begreppet. Den 

tredje generationen som har den bredaste förklaringen använder begreppet som ett sätt att 

beskriva samtliga ”sociala relationssystem” eller ”sociala fenomen”. Denna kan vidare 

beskrivas som alla de sociala meningsutbyten som människor har mellan sig. Men även de 

aspekter av det sociala som inte har ett språkligt uttryck.  

 

Inom diskursanalysen finns främst tre centrala perspektiv. Det första är språket och dess 

användning som uppfattas som en konstituerande roll i samhället. Detta betyder att språket 

inte erbjuder någon självklar verklighet som är generaliserbar för alla, utan istället skapas 

verkligheten genom perspektiv på tillvaron (Boréus & Bergström, 2018). För att förtydliga 

denna tanke så kan vi exempelvis tänka oss ett guldmynt. För en individ kan myntet ses som 

pengar. Men för någon annan kan det vara en väg till ett bättre liv. För en tredje kan det även 

uppfattas som ondska och orättvisa. Det finns alltid ett perspektiv på vad någonting är, denna 

uppfattning skapas genom språket och dess tolkningar av det som avses. Genom att språket 

uppfattas som formande och konstituerande för tolkningar så blir det även till en maktfaktor 

där en viss förståelse tävlar med andra om att erkännas som den rätta (Boréus & Bergström, 

2018).  

 

Diskursanalysens andra perspektiv har ett genuint intresse för frågor som vidrör makt och 

maktrelationer. Exempelvis kan makten innefatta ifall utmålade experter får en privilegierad 

röst framför missbrukaren när ett beslut ska klubbas igenom. Det handlar således om vem 

som har rätt till inflytande i en viss fråga, vilket även är kallat ”power in discourse”. 

Diskursanalysen har också ett annat synsätt på den diskursiva makten som kallas ”power 

behind discourses”. Inom denna benämning så ses diskurser snarare som en holistisk makt där 

flera diskurser samspelar i sin omstrukturering av samhället. Diskursen blir till en sorts ”dold 

makt” där ingen uttalad maktfigur blir ansiktet utåt (Boréus & Bergström, 2018). En tanke 

som ofta framförs är att skilda diskurser hela tiden tävlar om att fastslå en viss sanning. Detta 

är också är en vanlig form av maktrelation som brukar studeras. Maktaspekten behöver 

nödvändigtvis inte vara någonting negativt utan kan och bör också uppfattas som någonting 
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produktivt som hjälper människor att utveckla nya tankar och skapa ny förståelse (Boréus & 

Bergström, 2018). Ett relevant exempel här kan vara att studera vilka effekter som 

dominerande diskurser har och kan få för de missbrukare som påverkas av dem. 

  

Det tredje perspektivet inom diskursanalysen har sin uppmärksamhet riktad mot både 

konstruktionen och omformande av olika sociala identiteter som exempelvis en 

missbrukaridentitet. Här finns en central uppfattning av att sociala identiteter inte är något 

bestämt utan istället någonting som är skiftande och osäkert (Boréus & Bergström, 2018). 

Identiteterna kan innefatta en bestämd könsidentitet men även andra specifika roller såsom 

exempelvis en student eller läkare. Identiteterna är inte någonting som är naturligt 

förekommande i samhället utan är istället en del av en skapandeprocess som vi alla tillhör. 

Enligt diskurspsykologins uppfattning så är identitetskonstruktioner inte något som bara sker 

inom individen utan är även en reaktion på de yttre omständigheterna. Det är en sorts 

blandning av både den egna självbilden och omgivningens uppfattning som ställs mot 

varandra i en direkt konflikt. Genom denna konflikt så skapas sedan ett ”vi” och ett ”dom” 

som ofta är en central utgångspunkt inom diskursanalysen. Ett ”vi-skapande” har alltid en 

relation till ett ”dom-skapande” där de formar varandra (Boréus & Bergström, 2018). 

3.1.1 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är en del av den andra generationens diskursanalys som nämndes 

tidigare. Det är en väl omdiskuterad fråga vem eller vilka som egentligen tillhör denna 

inriktning. I Norman Faircloughs beskrivningar så finns det två olika benämningar av kritisk 

diskursanalys. Främst använder han det som en titel för sin egenutvecklade modell men också 

för en allt mer vidsträckt sammanslutning av analysmodeller (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). De skilda inriktningarna inom den kritisk diskursanalysen har definierat begreppet 

”diskurs” på olika sätt, men en delad kärnpunkt i deras förklaringar är att de oftast syftar på 

’semiotiska praktiker’ (Boréus & Bergström, 2018). Semiotik kan beskrivas som studien av 

teckensystem och deras betydelser vilket innefattar alla de tecken som används inom 

kommunikationen (Psykologiguiden, å.u). Olika exempel på dessa tecken kan bland annat 

vara: ljud, bilder, skrift och kroppsspråk. Härigenom menar Boréus och Bergström (2018) att 

diskurser kan uppfattas som en semiotisk handling, där människor uttrycker sig om någonting 

med hjälp av de tecken som skapar förståelse i ett visst socialt sammanhang. Diskursen skulle 

exempelvis här kunna vara hur media diskuterar missbrukare under en specifik tidsperiod. 

Inkluderat i denna diskurs finns både oenigheter och flera perspektiv som kan komma till tals. 
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De kan vara att två olika tidningar uttrycker olika syn på missbruket samtidigt som de båda 

bidrar till missbruksdiskursens utformning (Boréus & Bergström, 2018). 

 

3.1.2 Den kritiska diskursanalysens fem gemensamma drag 

Inom de olika inriktningarna av kritisk diskursanalys så har Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) försökt identifiera fem gemensamma karaktärsdrag som går att urskilja oavsett vilken 

modell som används. Dessa drag beskrivs i en väldigt invecklad redogörelse men kan 

kortfattat beskrivas som att: 1) Den diskursiva praktiken varigenom kommunikationen skapas 

och tolkas av andra har en central roll i konstruktionen och upprätthållandet av den sociala 

världens strukturer. Det går exempelvis att se detta som att sociala och kulturella förändringar 

i samhället endast inträffar om människorna genom social interaktion utbyter information och 

tolkar innebörden av den genom språket. 2) Diskurser både skapar den sociala världen och 

samtidigt blir skapad av den genom social praktik. Detta kallas för ett dialektiskt förhållande 

när två motsatser exempelvis bidrar till varandras skapande genom en sorts ömsesidig relation 

av både givande och tagande. 3) Den kritisk diskursanalysen använder sig av en lingvistisk 

textanalys för att analysera hur språket används i den sociala kontext som blir studerad. 

Innebörden av detta är att vi använder oss av språkverktyget ”textanalys” i undersökningarnas 

analysdel för att identifiera språkbrukets eventuella effekter. 4) Kritiska diskursanalyser har 

en gemensam uppfattning om att diskurser är synonymt med makt. Med detta menas 

exempelvis att en diskurs kan ha en politisk funktion där ett visst ideologiskt budskap 

förmedlas. Men det kan också vara att en diskurs om missbrukare i en tidning som leder till en 

viss respons från allmänheten. Diskursen blir här till ett verktyg för att uppnå social 

förändring men kan också vara en bidragande orsak i både skapande och upprätthållandet av 

förtryckande maktförhållandena i samhället. 5) Den kritiska diskursanalysen är ett politiskt 

engagemang i en genuin strävan mot social förändring, där förtryckta människor får en röst. 

Exempelvis har kritiken för avsikt att avslöja hur diskurser används som ett förtryckande 

redskap och som ett sätt att hålla fast i ojämlika maktförhållanden. 

  

Vi har ovan nämnt de fem likheter som Winther Jørgensen och Phillips har identifierat men 

det finns även flera egenartade egenskaper som skiljer sig åt mellan de olika inriktningarna. 

Bland annat så har företrädarna inom de kritiska diskursanalyserna alla en personlig 

uppfattning kring diskursbegreppet i sin teoretisering. Men även stora olikheter i både 

historiska och ideologiska perspektiv som de är inspirerade utav (Winther Jørgensen & 
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Phillips, 2000). Den bestämda inriktning som vi har valt för den här studien tar sitt avstamp i 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och kommer vidare att beskrivas mer omfattande 

här nedan: 

 

3.2 Critical discourse analysis (CDA) 

Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) utgår från den brittiska sociologen Anthony 

Giddens struktureringsteori. Denna har ett huvudsakligt intresse rörande människornas 

bakomliggande avsikter och tolkning av innebörden i de semiotiska tecken som de möter 

(Howarth, 2007). Fairclough har i sin modell ett synsätt där våra mänskliga handlingar i 

samspel med vår omvärld skapar förklaringar av den sociala världen. Men samtidigt är vi 

också en aktör som genom delaktighet både återskapar och förändrar den sociala praktik som 

vi är involverad inom. Sambandet mellan människorna och samhället är en viktig hörnsten i 

Faircloughs förståelse av diskurs där han talar om ”dualitet mellan samhällsstruktur och 

mänsklig handling”. Här menar han att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan diskurserna 

och det sociala systemet som de existerar inom. Diskursen både poserar som den sociala 

världens skapare och samtidigt formas den av människornas sociala handlingar (Fairclough, 

2010). Ömsesidigheten mellan människan och samhället kan ses som det dialektiska 

förhållandet som nämndes tidigare i de gemensamma dragen för kritisk diskursanalys. 

 

De filosofiska referensramar om diskurser som Faircloughs modell utgår från är framförallt 

ett perspektiv om att diskurs i sin helhet är uppbyggd av lingvistiska komponenter. Det är 

alltså språket som är den minsta beståndsdelen som kristalliserar sig genom skapandet av 1) 

social identitet, 2) sociala relationer samt 3) ”kunskaps- och betydelsesystem”. Här får 

diskursen genom språket även en inneboende aktiv roll som avskiljer sig mellan de nämnda 

delarna. Diskursen är därmed flerfunktionell och agerar både som en identitetsfunktion, 

relationell funktion och en ideationell funktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

3.2.1 Vad är kritik och vad är analysen kritisk mot? 

Den kritiska diskursanalysen som Fairclough utvecklat bjuder på ett normativt inslag i den 

sociala forskningen. Med detta menas att kritikens fokus riktar sig mot vad som är fel med 

exempelvis ett samhälle, institution eller myndighet. Men även hur vi kan hitta en lösning på, 

eller förbättra situationen. Kritiken är ofta grundad utifrån olika värderingar i samhället som 
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tar sin utgång i tanken om det ”goda samhället” eller människors välbefinnande (Fairclough, 

2010). Genom att analysera det befintliga samhället som det är så menar Fairclough att 

möjligheter till förändring skapas. Exempelvis upplever nog en klar majoritet att samhället 

ska vara rättvist och garantera grundläggande rättigheter och behov som mat, vatten, säkerhet, 

och sjukvård. Men utifrån att människor ofta har skilda åsikter om frågor som rättvisa, frihet 

och behov så blir kritisk social forskning direkt involverad. Kritiken riktar sig således mot 

“vad som är”, “vad som kan” och “vad som borde finnas” utifrån förutbestämda normer som 

redan existerar i samhället. En huvudsaklig del är att den också har två inriktningar, en 

”negativ kritik” som analyserar hur samhällen producerar och reproducerar sociala problem. 

Men också en ”positiv kritik” som analyserar hur människorna strävar mot lösningar eller 

minskad problematik. Syftet här kan också vara att påvisa hur problemet kan förbättras eller 

rättas till inom den sociala praktiken (Fairclough, 2010). 

 

3.2.2 Fokus på diskurs och makt 

Kritisk diskursanalys har för avsikt att studera hur effekter av maktförhållanden och 

ojämlikhet bidrar till skapandet av sociala orättvisor. Uppmärksamheten riktas främst mot den 

observerade diskursen och det förhållandet som existerar mellan begreppen ”diskurs” och 

”makt”. Relationen mellan de båda anses ha ett avgörande inflytande på alla de inblandade 

delarna av den sociala processen. Tanken är att makt och diskurs är olika beståndsdelar av den 

sociala processen där dem utifrån dialektiken kan uppfattas som två sidor som samspelar. 

Detta kan förvirrande nog beskrivas som “makt är delvis diskurs” och “diskurs är delvis 

makt”. De är olika men inte tydligt avgränsade, därmed så flyter de in i varandra på ett sätt där 

diskurs kan internaliseras i maktbegreppet och likaså i ombytt ordning (Fairclough, 2010). 

Howarth (2007) lyfter fram att syftet med den kritiska diskursanalysen är att studera den 

dialektiska förbindelsen mellan de båda begreppen och åskådliggöra hur språket och 

semiotikens dolda tecken används för att upprätthålla maktens dominans och förtrycka 

människor. 

 

En viktig del av denna makten är vad som kallas diskursordningen. Detta kan beskrivas som 

ett slagfält där det förekommer en kamp om herraväldet. Kampens deltagare är en sorts 

sammansättning av olika diskurstyper som samspelar inom en angiven social kontext. Inom 

dessa diskurstyper så återfinns både diskurser och genrer. Exempelvis kan en politisk diskurs 

vara uppdelad i en Socialdemokratisk eller Moderat genre där de båda bedriver en kamp om 
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diskursens dominerande verklighetsuppfattning. Den diskursiva kampen handlar således om 

vilken bild av verkligheten som ska uppnå en hegemonisk ställning (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

 

3.3 Den tredimensionella modellen 

Det teoretiska perspektiv som vi har presenterat ovan ligger till grund för en tredimensionell 

modell som Fairclough har utvecklat inom sin kritiska diskursanalys. Janks (1997) beskriver 

den som tre sammanlänkade processer av analys som är förbundna med tre interrelaterade 

dimensioner av en diskurs. En något tydligare förklaring kan exempelvis vara att en diskurs 

består av tre olika lager som beskrivs som: text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik. 

Varje lager skapar en egen dimension som måste analyseras med hjälp av sin egen form av 

analys enligt bilden från Janks (1997) nedan: 

 

Den första dimensionen text innefattar studiens objekt som ligger till grund för analysen. Det 

kan vara allt från muntliga samtal till artiklar, dokument och bilder. Med andra ord är det en 

beskrivande analys av de semiotiska tecken som vi nämnde tidigare. Här ska forskaren 

fokusera på att undersöka hur språket kommer till användning i sin konstruktion av 

diskurserna genom att exempelvis studera sammanhanget mellan meningarna, ordval och 

språkets uppbyggnad (Janks, 1997; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Den andra dimensionen diskursiv praktik inbegriper studieobjektets framställning och 

mottagande. Detta går ytterligare att beskriva som sättet vi förmedlar och tar emot de 

semiotiska tecknen på. Exempelvis så lyssnar vi på talet och vi läser en skrift. Denna 

dimension analyseras genom en tolkande analys som inriktar sig mot hur textförfattaren 

stödjer sig på andra förekommande diskurser i sin produktion av texten. Men också hur 

textkonsumenten använder sig av andra förekommande diskurser i sin tolkning av textens 

innehåll (Janks, 1997; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

  

Den tredje dimensionen sociokulturell praktik beskrivs som de sociala strukturer och 

normer i samhället som bidrar till diskursernas skapande. Denna dimension bygger på en 

social analys som använder sig av teoretiska förklaringsmodeller. Här är det inte tillräckligt 

att bara utgå från diskursanalysen eftersom att sociokulturell praktik även innefattar icke-

diskursiva delar som behöver komplementeras med kulturteori och andra sociologiska teorier 

för att skapa en verklig förståelse (Janks, 1997; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Vid ett genomförande av en kritisk diskursanalys så börjar forskaren oftast med analysen av 

de två första dimensionerna. När dessa delar sedan är färdiga placeras dem in i den tredje 

dimensionen sociokulturell praktik. Vid det stadiet påbörjas dels ett arbete med att kartlägga 

relationen mellan diskursiv praktik och den diskursordningen som de tillhör. Samtidigt sker 

också en kartläggning av de icke-diskursiva strukturerna och de relationer som skapar den 

sociokulturella ramen som ligger till grund för den diskursiva praktiken. Arbetet med den 

tredje dimensionen grundar sig helt på frågor som inte går att besvara med en diskursanalys. 

Denna kräver som tidigare nämnt även andra teorier som kan vara ett stödjande analysverktyg 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Boréus och Bergström (2018) förklarar att vid en 

komplett kritisk diskursanalys är samtliga delar av modellen involverad men att den typen av 

studier sällan förekommer. Forskarens främsta målsättning vid analysen är istället att studera 

texten med en avsikt är att försöka identifiera de mönster som är relevant för både studiens 

frågeställningar och diskursens uttryck (Boréus & Bergström, 2018). För att lyckas i detta 

arbetet så erbjuder Fairclough en stor mängd hjälpmedel i form av analytiska verktyg där ett 

fåtal behöver väljas ut för att vägleda arbetet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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3.4 Analytiska verktyg 

Eftersom att den kritiska diskursanalysen använder sig av en lingvistisk textanalys så kommer 

vi dels att analysera hur språket kommer till användning inom diskurserna som exempelvis 

genom ordval och metaforer. Vi kommer dessutom att arbeta systematisk utifrån de analytiska 

begrepp som Winther Jørgensen och Phillips (2000) presenterat som de mest centrala för att 

genomföra analysen vilka beskrivs närmare här nedan: 

3.4.1 Interdiskursivitet  

Interdiskursivitet är tysta eller uttalade relationer mellan olika diskurser. Det innebär att 

diskurser på ett eller annat sätt bygger på eller härleder sitt innehåll från varandra. 

Interdiskursivitet har ett direkt förhållande till olika diskursordningar och genrer som 

exempelvis kan det vara mellan en beroendediskurs och en missbruksdiskurs (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Fairclough (2010) förklarar att interdiskursivitet även har en 

koppling till rekontextualisering vilket innebär att något på ett eller annat sätt tagits ur sin 

kontext och blivit placerad i en ny eller annan kontext. Detta kan vara en viktig beståndsdel ur 

ett analytiskt perspektiv för att förstå helheten inom någon kommunikativ händelse eller 

diskurs.   

3.4.2 Intertextualitet  

Intertextualitet syftar på sambandet som existerar mellan olika texter eller tal. Förbindelsen är 

fysiskt begränsade till exempelvis två böcker eller två filmer där den ena bygger på den andra. 

Intertextualitet är en term som oftast används inom litteraturteorier. Kort beskrivet innebär 

intertextualitet att en text eller kommunikativ händelse inte står ensam utan går att härleda till 

andra texter och ingår i ett slags nät av relationer i samspel med andra texter. Ett enkelt  

exempel på detta är bibeln där det nya testamentet bygger på det gamla testamentet. Men det 

kan även vara en nyhetsartikel som refererar till en annan källa. Ur ett medieperspektiv blir 

begreppet viktigt för att förstå vilket ursprung en kommunikativ händelse har (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

3.4.3 Transitivitet 

Transitivitet kan användas för att analysera hur olika processer och händelser knyts samman 

genom existerande eller exkluderade delar inom exempelvis en text. Det går genom 

transitiviteten att göra det mer framträdande hur vissa händelser blir ofullständiga i sin 

förklaring. Exempelvis kan vi utgå från en fiktiv nyhetsartikel där det framgår att två 
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socialarbetare blivit avskedade. Innehållet ger oss väldigt lite information och kan ge 

konsekvensen av vi inte får hela bilden. Den huvudsakliga bakgrunden till att de blivit 

avskedade framgår inte, vilket betyder att en viss del av informationen undanhålls och 

potentiellt kan ge upphov till en snedvriden bild (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

3.4.4 Modalitet 

Begreppet modalitet betyder ”grad av visshet”, eller med andra ord ”graden av övertygelse”. 

Inriktningen för en analys av begreppet modalitet undersöker partiskheten med en 

kommunicerad mening. Det finns olika förhållningssätt som kommunikatören har till sitt 

påstående såsom exempelvis ”kanske är det lite roligt”, ”jag tycker det är roligt” och “det är 

roligt!”. Nämnda exempel visar den variation av distans som finns till ett uttalande där ord 

som ”lite, kanske eller liksom” uttrycker en större osäkerhet än att bestämt säga ”så här är 

det”. Valet av modalitet får således olika konsekvenser för diskursen beroende på vilken 

distans som kommunikatören har till sitt uttalande. Det kan användas som ett sätt att 

porträttera sin personliga åsikt som en sanning eller självklarhet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

 

4. Metod 

4.1 Urval av material 

Materialet som vi har använt i den här studien är artiklar som har inhämtats från de två 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Varför just dessa valdes ut är för att vi försökt 

få en så tillförlitlig bild som möjligt kring resultatets relevans. Detta grundar vi på att de båda 

ligger i toppen över tidningar med störst spridning i samhället år 2017 när både storstads- och 

kvällstidningar är inräknade (Tidningsutgivarna, 2017). Spridningens omfattning är relevant 

eftersom att den hjälper diskurserna att nå ut till fler människor. Här tänkte vi också att de 

båda tidningarna representerar två olika politiska ideologier där Aftonbladet är 

socialdemokratisk och Expressen liberal. Utifrån detta gjorde vi ett ställningstagande att inte 

inkludera andra tidningar med risk för att vrida resultat i en viss politisk riktning. 

 

Materialet som valdes ut består av fem artiklar från varje tidning där samtliga publicerades 

under 2018. Avgränsningen gjordes dels utifrån en tanke kring den inledande redogörelsen 

om andra sociala frågor. Där vi främst vill undersöka hur diskursen ser ut idag och hur 
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missbrukaren framställs i dagens medielandskap. En annan del i detta är att vi försökt sträva 

efter ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Detta skulle kunna ifrågasättas i större 

utsträckning vid ett bredare tidsomfång utan några begränsningar. För en mer detaljerad 

beskrivning kring artiklarnas identitet se (Bilaga 1). 

4.2 Bearbetning och analys 

Det inhämtade materialet analyseras med hjälp utav de analytiska begrepp som Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) beskrev som de mest centrala för att lyckas med arbetet. 

Begreppen avser att hjälpa oss analysera de första två dimensionerna av den tredimensionella 

modellen. Begreppen Modalitet och Transitivitet avser att hjälpa oss med den första 

dimensionen text medans Intertextualitet och Interdiskursivitet används vid den andra 

dimensionen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Arbetet med dessa två dimensioner utgår 

från beskrivningar enligt Janks (1997) och Faircloughs (2010) där processen hela tiden går att 

följa fram till slutresultat. Som en konsekvens av den begränsade tidsomfattning som vi har 

till förfogande, så har vi valt att utelämna den tredje dimensionen. Detta eftersom att denna 

kräver kompletterande teorier efter resultatets framväxt för att genomföra. Den tredje 

dimensionen är i princip ett eget arbete i sig självt och är heller ingenting som är nödvändigt 

för att besvara studiens frågeställningar vilket legitimerar utelämnandet. 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten för våra resultaten inom diskursanalysen kan vara något komplext då egna 

tolkningar av texterna kan ligga till grund för resultatens avvikelse mellan olika studier. 

Härigenom har vi försökt att tydligt beskriva processen med så enkelt språk vi kan för att 

således öka chansen att framtida studier att reproducera resultaten. Detta blir särskilt viktigt 

eftersom att egna värderingar ofta styr tolkningen av textens innehåll och andra behöver 

beskrivningen för att förstå våra tankegångar (Boréus & Bergström, 2018). 

 

Validiteten för en diskursanalys kan avgöras genom att studera sammanhanget i materialet 

som presenteras. Om det fattas bitar eller om något inte passar in så finns det en större risk att 

andra förkastar analysen som osäker forskning. Härigenom blir det viktigt för oss att tydligt 

lyfta fram sammanhanget som diskursen befinner sig inom så att andra kan följa med i 

processen fram till resultatet (Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  
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4.4 Etiska överväganden 

Vi har funderat och reflekterat kring värdet av den kunskap som vi inhämtar genom 

diskursanalysen i relation till de långsiktiga och kortsiktiga konsekvenserna för missbrukare 

som målgrupp (Vetenskapsrådet, 2017). Genom att använda diskursanalys i vårt arbete så 

anser vi att riskerna att någon far illa är relativt minimala eftersom att vi försöker visa hur 

media återspeglar en redan befintlig synen kring missbrukare. Material som vi valt att inhämta 

är offentligt publicerat material som finns hos kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen 

där personer har namngivits som missbrukare. Det är viktigt att påpeka att det är människor 

som befinner sig i en utsatt situation. Vi har därför reflekterat kring anonymisering, men 

eftersom att artiklarna redan finns publicerade så kan läsaren fortfarande söka reda på 

informationen. Forskningsresultat har således övervägts i relation till syftet med studien där 

ambitionen är att göra människor medvetna kring diskurserna som vi valt att framhäva. Här 

hoppas vi på att forskningsresultatet kan främja en mer jämställd diskurs där missbrukaren får 

en tydligare röst eftersom att diskurs är makt och makt är diskurs (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000). 

4.5 Arbetsfördelning 

Vi har hela tiden arbetat tillsammans på ett organiserat sätt där båda har förkovrat sig i 

litteraturen, men också varit engagerade i skrivandet av arbetet. En ständig diskussion har 

hela tiden varit den vägledande stjärnan för arbetets struktur där vi har försökt arbeta 

systematiskt. Dels har vi stundvis skrivit på separata delar av arbetet för att underlätta 

processen framåt, men hela tiden läst varandras delar för att bidra med både reflektioner och 

positiv kritik. Denna process har underlättats genom att vi båda haft möjlighet att använda oss 

av ett levande dokument i Google Docs. 

5. Analys och resultat 

Här kommer vi att redogöra för studiens analys och de resultat som framkommer i våra 

utvalda artiklar. Vi börjar varje artikel med en kortfattad beskrivning för att läsaren ska få en 

överblick kring kontexten. Därefter går vi in i en djupare analys som avser att besvara 

studiens två frågeställningar som var följande: 

 

● Vilka är de mest dominerande diskurserna om missbrukare? 

● Hur porträtteras missbrukaren i media? 
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Efter varje artikel som avhandlats så gör vi en kort sammanfattning av de huvudsakliga 

resultaten som är av särskilt intresse för frågeställningarna. Vi har också valt att underlätta för 

läsaren genom att markera utvalda citat med (Röd kursiv text). För att sedan tydliggöra 

utmärkande ord och de analytiska begreppen så använder vi ”svart fet text” för att påvisa hur 

artikelns skribent förmedlar diskursen. 

 

5.1 Artikel I 

I en artikel från Aftonbladet så skildrar skribenten en bild av missbrukande ungdomar där 

utvalda källor används som ett underlag i artikeln. ”Skellefteå ser en kraftig ökning av unga 

drogmissbrukare, rapporterar SVT Västerbotten. I dag missbrukar 555 unga droger – det 

visar en kartläggning som socialtjänsten har gjort” Här inleder artikeln med en intertextuell 

referens till SVT Västerbotten som skapar en distans mellan författaren och artikelns innehåll. 

Budskapet förmedlas med en hög modalitet där uppgifterna antyder en självsäkerhet av att 

exakt 555 unga missbrukar droger. Författaren skapar här en identitetsdiskurs om unga 

drogmissbrukare där de beskrivs som en del av ett kraftigt ökande problem. Ungdomar får ett 

interdiskursivt förhållande till drogerna varigenom de porträtteras som missbrukare. Denna 

kontext hänvisas sedan intertextuellt till socialtjänsten som får bära ansvaret för 

informationen som framförs. Transitiviteten används sedan till att förbinda kartläggningen 

med citatet: ”– mer än en fördubbling sedan förra kartläggningen 2014. Det är framför allt 

cannabis som missbrukas, men även läkemedel och alkohol.” Författaren använder sig 

återigen av en hög modalitet för att förklara att problemet har ökat. Samtidigt fattas det en 

transitivitet som förklarar hur många det var 2014 och vi tvingas att förlita oss på att 

författaren talar sanning utan att det visas. Problemet ställs sedan i relation till en enskild 

drogdiskurs där författaren med hög modalitet beskriver att cannabis är det huvudsakliga 

problemet. Främst ser vi detta genom att det framförallt är “cannabis som missbrukas” 

medans de andra två drogerna läggs åt sidan som mindre viktiga. Vi får således en enskild 

drogdiskurs om cannabis i relation till en identitetsdiskurs som främst beskriver ungdomar 

som cannabismissbrukare. Författaren gör denna beskrivning utan något konkret exempel som 

visar på transitiviteten. Istället används socialtjänsten som ett sätt att övertyga läsaren om att 

uppgifterna stämmer. Vidare så utnyttjar författaren den skapade diskursen om ungdomar för 

att knyta ihop den med en familjediskurs där föräldrarna blir involverade. ”Cirka 40 procent 

av de unga missbrukarna bor fortfarande kvar hemma hos sina föräldrar. Enligt rapporten är 
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det svårt för föräldrarna att upptäcka att deras barn använder droger.” Av innehållet får vi 

en antydan av att föräldrarna har ett ansvar att upptäcka barnens drogmissbruk. Bilden 

förstärker författaren med hög modalitet när en självsäkerhet beskriver att cirka 40% av 

missbrukarna fortfarande bor hemma. Utgår vi däremot från originalartikeln i SVT så får vi 

veta att ”Ett par hundra av de unga missbrukarna bor fortfarande hemma”. Aftonbladets 

författare har med andra ord använt en hög modalitet tillsammans med framingbegreppet 

som Lancaster et al. (2011) beskrev för att framföra nya siffror. Från att “Ett par hundra” 

missbrukare bor med sina föräldrar till att nu “Cirka 40 procent” anses göra det. Förändringen 

gör att problematiken kan uppfattas som betydligt större om inte siffrorna i inledningen finns 

med i åtanken. Det skapar också en möjlig tolkning av att 40% av ungdomarna som bor 

hemma med föräldrarna kan vara missbrukare. Interdiskursivt så får vi härigenom en 

kriminalitetsdiskurs inkopplad där ungdomar ska kontrolleras: ”– Det finns i dag egentligen 

ingenstans det fungerar att skicka dem för ett test , säger Stig Berggren vid Förebyggande 

rådet i Skellefteå (FRIS) till SVT”. Vi får en antydan om att vi borde ha möjlighet att skicka 

våra barn på drogtester för att kontrollera så att de inte är missbrukare eller använder droger. 

Vi får däremot ingen specifikation kring vilka droger som ska testas eller vad som skulle 

krävas. Kriminalitetsdiskurs gör sig tillkänna genom att vi förmodligen inte hade skickat 

ungdomar på speciella tester om det inte var för en kriminell handling.  

  

Analysen av den här artikeln ger oss en bild av att olika källor skapar en identitetsdiskurs som 

innefattar ungdomar, där de som bor hemma kan utgöra en stor risk för missbruk. Denna 

identitetsdiskurs kopplas främst ihop med den enskilda drogdiskursen kring cannabis eftersom 

att andra droger inte uppmärksammas på samma sätt. Här tycks framförallt familjen ha en 

central funktion som ska upptäcka och misstänkliggöra barnen som bor hemma så att de inte 

använder cannabis. På ett övergripande plan så tycks hela diskursen vara styrd från 

kriminalitetsdiskurs där ungdomar ska drogtestas eller på andra sätt kontrolleras. 

Missbrukaren beskrivs likt någonting i det dolda som finns bland oss och som är svår att 

upptäcka utan ett kraftigt ingripande. 

  

5.2 Artikel II 

I denna artikel från Aftonbladet så får vi ett perspektiv kring drogen kokain och dess ställning 

i det Svenska samhället. Skildringen berättas utifrån en sakkunnig person vid Tullverket där 

följande beskrivning framförs. “Hittills i år har 485 kilo kokain tagits i beslag i Sverige (...) 
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Det brukar vara så med all typ av narkotika att om man har stor tillgång, då ger man rabatt. 

Ju större mängder köparen beställer, desto mer rabatt får man, säger Jonas Karlsson” 

Författaren av artikel börjar med att skapa Jonas Karlsson som en expert inom området 

narkotika där han med hög modalitet framför hur kokainhandeln ser ut. Vi tvingas att helt 

förlita oss på hans expertis eftersom att det saknas en transitivitet som förklarar hur han kan 

vara så säker på sin sak. Har Jonas varit med och köpt narkotika eller är det genom 

intertextualitet till kollegor som han kan vara så säker. Jonas fortsätter vidare med sin 

beskrivning av kokain och säger med hög modaliteten att: “Trots att drogen är starkt 

beroendeframkallande har den inte samma tabustämpel som exempelvis amfetamin och 

heroin, konstaterar han.” Jonas påtalar här med hög modalitet att han vet vilken stämpel 

droger har i samhället. Att amfetamin och heroin är något annat i relation till kokainet. Det 

som vi reagerar på är ordvalet ”Trots att” som antyder att starkt beroendeframkallande 

substanser normalt är tabu och att de därmed alla borde ha en lika ställning. Framställningen 

av drogen som stark beroendeframkallande är någonting som vi förväntas ta för en 

självklarhet utan någon synlig referenspunkt. Istället blir en hög modalitet tillsammans Jonas 

utmålade expertis det som ska övertyga oss om denna verklighet. Framställning av kokain 

som beroendeframkallande visar på ett exempel av diskursens makt som Fairclough (2010) 

beskrev. Utan att vi har någon personlig erfarenhet av droger så har diskursen makt att kunna 

forma vårt synsätt. Samtidigt kan den reproducera en dominerande diskurs utan närmare 

eftertanke där vi repeterar vad vi hört utan att veta. 

  

Jonas fortsätter vidare med en beskrivning kring drogernas missbrukare där amfetamin och 

heroin i det föregående citatet transitivt sammankopplas med “- Där ser man framför sig en 

missbrukare som ligger på gatan. Kokain har mer partykänsla över sig, säger Jonas 

Karlsson.” Bilden som formas är att heroin och amfetamin leder till ett liv på gatan medans 

kokain inte gör det. Jonas uttrycker explicit med hög modalitet att kokain har “mer 

partykänsla över sig”. Han sammankopplar utifrån detta interdiskursivt drogen kokain till en 

partydiskurs och bidrar till bilden av att kokain som något som främst används i 

festsammanhang och inte till ett missbruk. Ordet partykänsla har även en positiv 

värdeladdning som gör att drogen får en ljusare konnotation. Bilden av kokain som en positiv 

drog kan vi hitta redan i ingressen av artikeln som lyder “Kokainet flödar i Europa till följd av 

bra skördar i Latinamerika. I Colombia har kokaodlingarnas utbredning nått en ny 

rekordnivå” Här kan vi se flera positiva värdeladdningar som förbinds med kokain såsom 

“Kokainet flödar” och “bra skördar” samt “ny rekordnivå”. 
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Utifrån analysen av denna artikel framträder en bild av att en enskild drogdiskurs påverkar 

identitetsdiskursen där vilken drog som används avgör om individen blir porträtterad som 

missbrukare eller bara beroende. Tydligaste exemplet ser vi genom att heroin och amfetamin 

förklaras som missbruk medans kokain framställs som bara beroende. Porträtteringen av de 

enskilda drogerna heroin och amfetamin gör att brukarens identitet framställs som “Där ser 

man framför sig en missbrukare som ligger på gatan”. Det skapas en sorts 

utanförskapsdiskurs som interdiskursivt förbinds med de båda drogerna och användaren blir 

associerad med en utsatthet. Brukaren av kokain får å sin sida en helt annan identitet 

tillskriven i formen av ”Kokain har mer partykänsla över sig”. Här blir det snarare en 

partydiskurs som interdiskursivt förbinds med kokainet och utsattheten utelämnas. Resultatet 

visar således mot att en utanförskapsdiskurs ställs mot en partydiskurs där drogen avgör 

vilken av dessa två identitetsdiskurser som blir tillskriven brukaren.  Konsekvenserna tycks 

bli ett missbruk eller beroendesjukdom som en följd av den specifika drogen som används av 

brukaren. 

5.3 Artikel III 

Kontexten som Expressens skribenter använder sig av i denna artikel är en intertextuell 

jämförelse mellan två olika undersökningar som berör tjejer och droger. Den ena är från 

Brottsförebyggande rådets som presenterat att 12,6% tjejer är dömda för narkotikabrott. 

Medans den andra är en drogvaneundersökning från gymnasieskolor som visar på att 42,5% 

av tjejer i andra terminen någon gång har brukat droger. I artikeln så förmedlas en bild av att 

unga tjejer missbrukar droger i det dolda utan att bli upptäckta och en utvald polis får ge sin 

bild om varför inte fler hittas. “Att polisen inte rapporterar tjejer i samma utsträckning som 

killar kan ge allvarliga konsekvenser, menar Lennart Karlsson. Han är polisområdeschef för 

den kanske mest ökända platsen för drogförsäljning i landet – Sergels torg i Stockholm, 

“Plattan”.” Lennart inleder sitt uttalande med en låg Modalitet där han förklarar att det “kan 

ge allvarliga konsekvenser”. I förklaringen så fattas det en transitivitet som både förbinder 

och stärker detta påstående men ändå framställs Lennart som en expert vid polisen. Genom 

expertrollen så får Lennarts uttalande en högre modalitet som blir svårare att ifrågasätta än i 

jämförelsen med om det bara vore en åsikt från någon på stan. Istället får vi en interdiskursiv 

bild av att “han är polisområdeschef för den mest ökända platsen för drogförsäljning i 

landet”. Vikten av denna bild kan förklaras utifrån de semiotiska tecken som beskrevs av 

Boréus och Bergström (2018), där vi är styrda av de tecken som skapar förståelsen i 
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sammanhanget. Hade Lennart istället varit bagare så skulle en stor del av denna förståelsen 

också förändrats och därmed tyngden i Lennarts uttalande och diskursens makt. Författarna är 

noga med att trycka på att Lennart är polisområdeschef. För att visa att han verkligen har koll 

så ställer de hans expertis och befattningsroll som områdeschef i relation till den ”mest 

ökända platsen” av alla ”i landet”. I det här läget går det knappast att tvivla på att Lennart 

borde veta vad han talar om, speciellt när han interdiskursivt sammankopplas med en illa 

beryktad plats som vi intertextuellt förväntas känna till. Bilden av Sergels torg som 

drogernas centrum cementeras i våra sinnen genom att åberopa platsen hela tre gånger 

“platsen för drogförsäljning (...) Sergels torg (...) Plattan“. Härigenom är en 

kriminalitetsdiskurs skapad genom både polisen Lennart och en plats full av drogförsäljare. 

  

Utifrån denna interdiskursiva kontext av kriminalitet som vi förväntas känna till så hävdar 

experten nu med en hög Modalitet att “Tjejerna får inte den uppmärksamhet de förtjänar, 

vilket gör att de riskerar att gå mycket djupare i sitt missbruk än männen och bli fullt 

utvecklade missbrukare, säger han” I det nämnda citatet framträder en identitetsdiskurs där 

könet som missbrukaren har blir till en avgörande riskfaktor. Varför detta skulle vara en 

sanning som Lennart antyder framgår inte eftersom att transitiviteten saknas. Däremot 

antyder hans höga modalitet att en brist på uppmärksamhet leder till en större risk vid 

missbruk. Denna interdiskursiva sammankoppling mellan tjejer och uppmärksamhet tycks 

vara en del av den bredare samhällsuppfattning då vi har hört liknande resonemang kring 

könen i skolornas klassrum. Även där framträder en diskurs av att killar får mer 

uppmärksamhet eftersom att de syns och hörs mer. Interdiskursivt så har denna 

diskursförståelse kring tjejer och uppmärksamhet transitivt sammankopplats med 42,5% av 

tjejerna i andra terminen på gymnasiet som brukat en drog. Med andra ord skulle nästan 

varannan tjej i gymnasiet riskera att hamna i ett missbruk om vi utgår från det Rødner (2005) 

nämner om att lagen inte gör någon skillnad på användande och missbruk. Genom detta 

synsätt så riskerar samhället en stor epidemi av missbrukande tjejer, men samtidigt saknas 

som tidigare nämnt transitiviteten kring varför påståendet skulle vara en sanning. Vi får inte 

heller veta varför uppmärksamhet ens är en relevant faktor i sammanhanget. Ordvalet 

antyder att tjejer befinner sig i missbruk för att de inte blir sedda i samhället vilket också 

förstärks av artikelförfattarna när de interdiskursivt sammankopplar diskursen med en 

person. ”Adriana, 38, använde och sålde droger i över arton år. Hon började missbruka som 

12-åring, men blev aldrig upptäckt av polisen. När hon var 15 år började hon sälja droger.” 

Här förstärks denna bild av att unga tjejer missbrukar i en dold värld där polisen inte ger 
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tillräckligt med uppmärksamhet. Transitiviteten saknas även i detta fall då vi inte får veta 

varför hon började, om det var bristande uppmärksamhet eller inte. Den antydan som framförs 

är att hon borde ha upptäckts vilket gör att experten Lennart åter tvingas förklara. “Lennart 

Karlsson menar att en anledning till mörkertalet är att manliga poliser inte får kroppsvisitera 

kvinnliga misstänkta. Bland narkotikapoliserna är cirka 90 procent män. - Vi kan träffa tjejer 

för första gången som är tio år in i ett djupt heroinmissbruk. Det händer i princip aldrig med 

killar.” Vi får veta att den största anledningen till att kvinnor inte uppmärksammas är för att 

män inte får kroppsvisitera kvinnliga misstänka. Avsaknaden av denna insats gör att kvinnor 

inte upptäcks. Transitiviteten saknas däremot kring varför kroppsvisitering är relevant och 

samtidigt formas en antydan att allt innehav av narkotika är lika med missbruk. Lennart vill 

med andra ord undersöka alla kvinnor som kan vara misstänkta för innehav så att fler ska 

kunna bli rapporterade som missbrukare. 

  

Analysen av denna artikel bidrar med en bild av att identitetsdiskursen är en avgörande faktor 

för om brukaren av droger faller in ett missbruk eller inte. Diskursen framställer kvinnliga 

missbrukare som uppmärksamhetssökande individer medans männen framställs som mer 

märkbara och synligare. Kvinnorna porträtteras som någonstans i det dolda där de hamnar i 

skymundan och riskerar ett ökat missbruk. Den mer övergripande kriminalitetsdiskursen tycks 

å sin sida inte ha för avsikt att göra skillnad på om missbrukaren är man eller kvinna utan ser 

dem istället som lika inför lagen. Däremot tycks identitetsdiskursen påverka utfallet kring 

kriminalitetsdiskuren där män oftare blir straffade för narkotikabrottet som följd av 

kroppsvisitering. Vi får även en bild av att kvinnliga missbrukare har en helt annan stämpel på 

sig och inte uppfattas som brottslingar i första hand.  Istället framställs tjejerna som någonting 

som ropar på hjälp, men inte blir uppmärksammad av samhällets myndigheter. 

  

5.4 Artikel IV 

I denna artikeln från Expressen så bjuder författarna på en skildring av livet som en 

missbrukande tjej i Stockholm. Essensen i det som berättas är att tjejer kan dölja missbruk 

från allmänheten om de bara vill. “Varje morgon klockan 07.30 ringer Sofies larm. Hon 

sminkar sig, klär på sig och sätter upp sitt mörka hår i en knut på huvudet. Hon delar 

tunnelbanevagn med andra som ska till arbete, skola och förskola” Författarna börjar 

inledningsvis med en noga utvald bakgrundsbeskrivning där transitiviteten förbinder en 

process. Samtidigt utelämnas sånt som inte fyller en narrativ funktion. Vi ser denna 
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selektivitet i delarna “hon sminkar sig” och “klär på sig” samt “sätter upp sitt mörka hår” och 

helt plötsligt förflyttar vi oss interdiskursivt till en annan miljö i tunnelbanevagnen. 

Författarna bygger med andra ord en identitetsdiskurs som tillskrivs Sofie och visar på det 

som Boréus och Bergström (2018) beskriver kring diskurspsykologins uppfattning. Att 

identiteten inte bara konstrueras av individen utan också av andra människor runt omkring. 

Bilden som de framställer bidrar till ett skapandet av Sofie som en helt vanlig tjej som vi kan 

relatera till. Vi får också en transitivt som sammankopplar henne med andra människor 

genom citatet: “Hon delar tunnelbanevagn med andra som ska till arbete, skola och 

förskola”. Författarna använder sig av en hög modalitet när de med säkerhet beskriver att 

andra “ska till arbetet, skolan och förskola” och med bristande transitivitet så utelämnar de 

vart Sofie är på väg. Författarna understryker orden delar och andra som särskilt viktiga i 

sammanhanget. Tidigare var det bara Sofie, men nu formas hon plötsligt i relation till andra 

människor. Denna bilden förstärker författarna sedan när de interdiskursivt tar oss in i de 

andra människornas tankevärld. 

  

“För Sofies medresenärer ser hon ut som vilken tjej som helst. Ingen anar att hon lägger tio 

timmar om dagen, sju dagar i veckan på att skaffa heroin.”. Här har författarna en 

självsäkerhet när hög modalitet förklarar att alla medresenärerna har en likartad uppfattning 

om Sofie. Genom citatet så får vi dessutom en tydligare bild av det som Boréus och 

Bergström (2018) beskriver kring begreppet ”power in discourse”. I denna diskurs så besitter 

författarna all makt att bestämma Sofies identitet och hur den uppfattas av andra människor. 

Skribenten har också en privilegierad röst när ingen annan får komma till tals. Det manifesta 

budskapet som förmedlas är att “hon ser ut som” vi men “Ingen anar att hon” är en av dom 

(andra). Författarnas skapande av identitetsdiskursen ställs här i relation till en 

utanförskapsdiskurs där Sofie återigen blir avskild från andra människor. Utifrån dialektiken 

som Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver så kan relationen uppfattas som det 

ömsesidiga skapandet där vi ”de normala” bidrar till att skapa dom i de dolda. Egentligen är 

Vi och Dom samma beskrivning som Fairclough (2010) visar kring begreppen diskurs och 

makt där de flyter in i varandra. Författarna målar ut Dom, missbrukaren som någonting i de 

dolda som ändå finns bland oss. Lite längre fram i artikeln så förenar författarna 

Interdiskursivt identitetsdiskursen med en kriminalitetsdiskurs där de förklarar. ”Sofie har 

varit i kontakt med polisen några gånger under åren, men bara ett få antal gånger för 

narkotikarelaterade brott.” Det centrala budskapet är att narkotikabrott inte blir 

uppmärksammat lika ofta som de andra brott som Sofie har begått. Citatet ger också en 
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antydan om att brukare av narkotika sammankopplas med en mer generell 

kriminalitetsdiskurs utöver bruket av en illegal substans. Dessutom så saknas en transitivitet 

som förklarar varför hon har varit i kontakt med polisen. Istället får vi synonymerna ”några” 

och ”få” som egentligen inte säger någonting. Författarna skapar en tydlig 

kriminalitetsdiskurs och interdiskursivt sammanför denna med identitetsdiskursen genom ett 

uttalande från Sofie  ”– Jag försöker hålla mig under radarn, det är ganska lätt om man väl 

vill. (...) Varje gång polisen kommer går de direkt på männen och vi kvinnor kan smita i väg, 

vi blir aldrig tagna.”. Återigen får vi bilden av kvinnliga missbrukare som någonting i det 

dolda som inte uppmärksammas av polisen. Det framträder även en genusdiskurs i relation till 

identitetsdiskursen där missbruket behandlas olika beroende på om det är en man eller kvinna 

som använder drogerna. 

  

Analysen bidrar med en bild av att missbrukarens identitet till stor del bestäms av andra 

människor där de inte får presentera sig själva. Artikeln framställer även missbrukaren som en 

människa likt oss andra till viss grad, men samtidigt får vi också en bild av att 

identitetsdiskursen ställs i relation till en utanförskapsdiskurs när det sker en jämförelse med 

andra människor. Främst tycks detta bero på att missbrukaren genom sin kriminella handling 

inte är en del av Vi utan istället är Dom andra. Identitetsdiskursen verkar också vara en 

avgörande faktor för kriminalitetsdiskursen, där kvinnor har lättare att komma undan med, 

samt dölja sitt bruk och försäljning av droger. Bilden av kvinnliga missbrukare blir framställd 

som någonting i det dolda som undviker att bli påkommen och smälter in i omgivningen. 

5.5 Artikel V 

I den här artikeln så reproducerar Aftonbladet en Intertextuell diskurs som de hämtat från TT. 

Författaren förmedlar här en intervju med en person som får svara på frågor om skolelevers 

missbruk av droger och ifall drogtester är en effektiv lösning i skolan. 

“Ingen vet om drogtester i skolan är ett effektivt sätt att komma åt drogmissbruk bland elever, 

enligt en expert” Författaren inleder artikeln med att tala om drogmissbruk som en 

undangömd del av samhället som vi behöver komma åt. Citatet framförs med en hög 

modalitet där det finns en säkerhet som förklarar att absolut ”Ingen vet” om drogtester i 

skolan hjälper för att komma åt det dolda missbruket. Författaren är också tydlig med att det 

är “enligt en expert” och ingen egen åsikt, men detta kan också uppfattas som ett sätt att 

transitivt avsäga sig ansvaret. Vid nästa mening så använder sig författaren av en sorts 

bakvänd transitivitet där expertens svar förbinds med frågan: “Kan drogtester i skolan 
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minska droganvändning bland ungdomar?”. Här finns det en tydlig skillnaden mellan frågan 

och svaret där författaren har förändrat frågans ordval från “droganvändning bland 

ungdomar” till att skapa svaret “drogmissbruk bland elever”. Med andra ord så tillskrivs 

droganvändande ungdomar en missbruksidentitet samtidigt som författaren även inkluderar 

grundskoleelever som potentiella missbrukare. Än så länge vet vi fortfarande ingenting om 

drogen som eleverna missbrukar, ifall det är kaffe, tobak eller tyngre substanser. Valet av 

drog tycks vara irrelevant i diskursen för om testerna kan vara effektiva eller inte, och gör att 

våra fördomar om ungdomar kan blomstra. Vidare så får vi återigen ett svar på författarens 

fråga genom citatet: “– Det vet vi inte. Det finns inte tillräckligt mycket forskning för att 

kunna svara på det, säger Björn Johnson, drogforskare vid Malmö universitet.” Här 

framkommer att Björn är den expert som hänvisades till i inledningen och vi får veta att det 

inte finns tillräckligt med forskning för att besvara frågan. Han säger dessutom ingenting om 

några drogmissbrukande ungdomar, och ingenstans i artikeln annat än i inledningen återfinns 

ordet missbruk. Vi kan således visa på att författaren inte gör någon skillnad på bruk och 

missbruk på samma sätt som de Rødner (2005) beskriver kring svenska lagen. Författaren 

skapar en missbruksdiskurs som interdiskursivt sammankopplas med ungdomsdiskursen och 

en hel grupp användare av någon drog blir tillskrivna ett problem. Utifrån författarens intervju 

med Björn så förklaras att “vi vet att det är väldigt få ungdomar i svenska skolor som 

använder illegala droger. Det man däremot använder i högre utsträckning är alkohol, och det 

testar man mig veterligen inte för i de här testerna”. Genom Björn så framträder en enskild 

drogdiskurs där olagliga droger som brukas anses vara viktigare att kontrollera än de mer 

vardagliga drogerna. Det finns en likhet med studien som Blomqvist (2012) genomförde där 

normbrytande droger uppfattas som allvarligare och mer riskabelt att bruka. Uttalandet från 

Björn framställs med en hög modalitet, där han säger att ”vi vet” att väldigt få använder 

illegala droger. Vi får också en antydan om att testerna inte handlar om alkohol utan en annan 

drog vilket också framkommer i följande citat: “Vi vet att det oftast är cannabis som används 

bland högstadie- och gymnasieungdomar och cannabis märks väldigt länge i urinprov”. Här 

framträder med tydlighet den enskilda drogdiskursen med fokus på cannabis. Det blir dock 

märkligt att författaren inledningsvis skapar diskursen som större där vi ska komma åt det 

dolda drogmissbruket och att det bör minska när det redan är väldigt få som brukar illegala 

droger som cannabis. Det tycks snarare vara strävan mot att fåtalet brukare ska stoppas helt 

genom drogtesterna. 
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Analysen av denna artikeln ger oss en bild av den enskilda drogdiskursen där vissa droger 

som cannabis anses vara allvarligare än alkohol. De illegala drogerna kontrolleras utifrån en 

kriminalitetsdiskurs där ungdomen ska testas för att visa sig oskyldig till brott. Samtidigt 

tycks kriminalitetsdiskursen också påverka både ungdomens identitetsdiskurs och den 

enskilda drogdiskursen. Framförallt ser vi detta genom att fel substans leder till att individen 

både är kriminell, men också missbrukare utan att det finns ett problem. Det är tydligt att 

andra människor är de som formar missbrukarens identitet, men också problematik genom att 

andra substanser som brukas flitigare inte får samma uppmärksamhet. Beskrivningen av 

brukaren tycks även vara skiftande där brukaren och missbrukare är synonymt besläktade vid 

kriminella droger. 

5.6 Artikel VI 

I en annan artikel från Aftonbladet så får vi ett perspektiv på drogen kokain där en före detta 

brukare blir citerad. “Robert Bohman var klubbägare, festfixare och konceptdesigner med 

prestigefyllda, internationella uppdrag. Kokainet var hans genväg till kreativitet och idéflöde, 

tyckte han, men efteråt inser Robert Bohman att han gått på en av alla myterna kring den vita 

drogen” Artikeln börjar med en hög modalitet som visar på att författaren vet vem Robert är 

och hur hans upplevelser av kokain ser ut. Författaren skapar också en identitetsdiskurs kring 

Robert genom att visa på hans karriär som ”klubbägare, festfixare och konceptdesigner”. 

Bilden som formas gör honom till är en ”framgångsrik” individ med ”prestigefyllda, 

internationella uppdrag”. Genom beskrivningen av Robert så producerar författaren en 

interdiskursivitet som binder samman identitetsdiskursen med drogen kokain. Kokainet 

förenas med ett sammanhang där den tillskrivs egenskaper som en “genväg” till “kreativitet 

och idéflöde”. Författaren bygger här en bild av kokain som ett hjälpmedel för att nå 

framgång tills att bilden sedan transitivt förbinds med “en av alla myterna”. Med andra ord 

är det en allmän uppfattning som finns att kokain är ett hjälpmedel som framgångsrika 

använder för att lyckas. Uppfattningen stärks sedan med citatet: “– Jag skulle ljuga om jag 

inte sa att den hjälpte mig en viss del till en början, för det frigörs ju dopamin i hjärnan och 

jag kom igång i mitt tänkande”. Bilden av kokainet som ett hjälpmedel förmedlas med ordval 

som hjälpte, frigörs och “kom igång” som alla visar på problemlösande egenskaper. 

Samtidigt finns en sort antydan till problematik som beskrivs genom citatet “till en början”. 

Problematiken utvecklas sedan vidare av artikelförfattaren. “Problemet var att han snabbt fick 

ökad tolerans – han behövde lite till och sedan lite till för att nå den sprudlande kreativiteten. 

Han fastnade i beroende. Nu ser han det som att han egentligen föddes med 
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beroendesjukdomen, den var nedärvd”. Här visar artikeln ett exempel på medias styrning som 

Lancaster et al. (2011) beskrev i sin studie. Författaren kan både styra dagordningen och 

samtidigt använda framing som ett verktyg att förstärka utvalda delar. I citatet kan vi se detta 

genom ”han behövde lite till och sedan lite till” vilket är ett sätt att förstärka bilden av 

bristande kontroll för att sedan transitivt förbinda det med beroende. Egentligen hade det 

räckt med att författaren förklarat att Robert behövde mer för att uppnå kreativitet. Istället 

skapas en diskurs där drogen framstår som betydligt farligare att hantera i stil med “börjar du 

bruka, så kan du aldrig sluta”. Denna bilden förstärks också genom en hög modalitet där 

författarens ord framstår som en sann skildring. Samtidigt finns det ingen transitivitet som 

tydligt visar på kopplingen mellan de utplockade bitarna i redogörelsen. Författaren hintar 

mot att drogen är orsaken genom att fokusera på den enskilda drogdiskursen medans Robert 

tycks lyfta en sort sjukdomsdiskurs där beroendet är ärftligt. Vi kan se en liknande kamp om 

hegemoni i diskursen genom citatet: “En av alla myter kring kokain är att det inte är farligt, 

att man kan ta lite grann då och då utan att fastna. Robert Bohman är noga med att inte säga 

"tar du så dör du". Vissa blir beroende, andra inte”  Här fortsätter författaren att styra 

narrativet med hög modalitet på ett sätt där det är svårt att tyda om det är Robert eller 

författarens åsikter som framförs. Dels beskriver författaren en föreställning som samhället 

tycks ha, vilket beskrivs som ”En av alla myter kring kokain är att det inte är farligt, att man 

kan ta lite grann då och då utan att fastna”. Eftersom att författaren menar på att det är en 

myt så tolkar vi citatet som att “kokain är farligt! och ingen kan ta lite grann då och då, för 

då fastnar man i beroende”. Samtidigt framträder då en sorts hegemonisk kamp i diskursen 

genom att Robert citeras som ”noga med att inte säga ”tar du så dör du". Vissa blir beroende, 

andra inte”. Här framstår kokainet snarare som mindre farligt och att bara vissa personer blir 

beroende och inte alla. Längre fram i artikeln får vi veta att: “När han själv var där allra 

längst nere på botten för 18 år sedan gick det åt uppåt tio gram kokain och en flaska whisky 

per dygn. Under tre års tid hade han försökt sluta utan att lyckas”. Det är nu särskilt tydligt 

att författaren har ett intresse för den enskilda drogdiskursen eftersom att det hela tiden 

fokuseras på kokainet. I citatet så reflekterar författaren knappt över att Robert drack ” en 

flaska whisky” per dygn! Istället för en sjukdomsdiskurs där en beroendesjukdom lyfts upp så 

är det snarare ett fokus på kokainet i artikeln. Robert tycks ha haft lika svårt att sluta med 

whisky som kokain. Vi noterar också att genom hela artikeln så framställs kokain som ett 

beroende och inte missbruk. 
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Analysen av denna artikeln ger oss ett perspektiv kring synen på de som brukar kokain. Den 

enskilda drogen kokain blir framställd som det fina folkets drog som inte alls blir associerat 

med kriminalitet eller missbruk. Istället är det en sjukdomsdiskurs som lyfts fram där kokainet 

får större nyhetsvärde än alkohol. Identitetsdiskursen tycks därmed styra hur brukaren av 

narkotika blir porträtterad beroende på drogen som används. I den här diskursen så får vi en 

bild av ett olyckligt fall där Roberts arv är den huvudsakliga orsaken till problemet. 

  

 5.7 Artikel VII 

I den här artikeln från Expressen så skildras ett brottsfall som snabbt kopplas till 

drogmissbruk.“Svenske miljardären Hans Kristian Rausing gömde sin döda fru Eva i ett 

stängt rum i parets lyxbostad i London. När polisen hittade kroppen uppdagades parets 

allvarliga drogmissbruk - mitt i societeten.” Skribenten börjar inledningsvis med att beskriva 

händelseförloppet med hög modalitet där en identitetsdiskurs formas om ”Svenske 

miljardären Hans Kristian Rausing”. Denna blir interdiskursivt sammankopplad med en 

polisinvolverad kriminalitetsdiskurs där transitiviteten saknas gällande vad som är orsaken 

till fruns död. Interdiskursivt så kopplas händelsen vidare en drogdiskurs som antyder att det 

finns ett förhållande mellan de tre aktiva diskurserna utan att redogöra för transitiviteten. Det 

första som fattas är varför just “svensk miljardär” är viktigt att lyfta fram. Det andra blir hur 

frun dog och hur polisen kom med i bilden. Slutligen så framgår inte heller varför 

drogmissbruk anses vara den centrala knytpunkten medans övriga läggs åt sidan. Det 

intressanta är också att drogmissbruket är det som kopplas till ”mitt i societeten” och inte 

dödsfallet. Vi uppfattar det som en antydan om att missbruk inte hör hemma vid en lyxbostad 

i London. Att missbruk snarare anses vara något för de lägre samhällsklasserna och inte de 

förnämas. ”Händelsen gjorde att Hans Kristian och Eva Rausings mångåriga och djupa 

narkotikamissbruk uppdagades. Nu kommer Sigrid Rausings bok ut på svenska, med titeln 

”Malström”.” I citatet så framstår missbruket som någonting undangömt som är svårare att 

upptäcka än ett dödsfall i ett stängt rum. Vi får också en intertextuell referens till en bok som 

artikelförfattaren vidare citerar: ”I Malström” skriver Sigrid Rausing: Hans och Eva träffades 

på ett behandlingshem. De var tjugofyra och tjugofem år gamla. De förlovade sig. De gifte 

sig. Hennes familj var glad, vår familj var glad, efter alla år av missbruk, oro, sorg av 

anklagelser, förnekelse och frånvaro. Nu var de äntligen friska. Under bröllopet firade vi det 

lika mycket som vi firade början på en ny familj” Här formas en identitetsdiskurs för de båda 

där de träffades på ett behandlingshem och hade missbrukat tidigare under flera år. Det blir 
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därmed underligt att missbruket inledningsvis beskrevs som någonting chockartat och dolt 

med kriminella undertoner. Det är som att författaren vill att vi ska ha den reaktionen när vi 

läser artikeln. Genom citatet från boken så framträder snarare en sjukdomsdiskurs där de 

blivit friska från ett tidigare missbruket och en svår tid inom familjen. Vi får också en bild av 

att missbrukaren under sin hantering av drogerna blir interdiskursivt associerad med en 

negativ identitetsdiskurs. Vi ser ord som ” oro, sorg” och ”anklagelser, förnekelse och 

frånvaro” för att beskriva detta. Samtidigt får vi positiva ord som ”glad (…) friska (…) 

firade” för att beskriva en positiv identitetsdiskurs när de kommit över drogerna. Identiteten 

formas för dem båda av andra människor på ett sätt där det inte framkommer någon 

transitivitet som tydliggör vad missbruket innefattar. Utgår vi från Rødner (2005) så är ett 

vanligt bruk lika med missbruk och därmed är det också andra som interdiskursivt skapar 

problemet. Citatet från boken visar ett tydligt exempel på denna tillskrivning genom att skapa 

en Vi och Dom diskurs som ställs i relation till varandra. Framförallt se vi detta genom att de 

båda först beskrivs som ”De var tjugofyra och tjugofem (…) De förlovade sig (…) De gifte sig 

(…) nu var De äntligen friska”. Detta ställs sedan i relation till ”Hennes familj var glad, vår 

familj var glad”.  Med andra ord var familjerna de glada medans Hans och Eva hamnar 

utanför. Författare hade kunnat säga att alla vara glada men den transitiviteten framkommer 

inte i citatet. Det är inte heller tydligt om Hans och Eva var med och firade deras 

tillfrisknande från drogmissbruk eller om det bara var familjerna. Det viktiga tycks vara hur 

familjerna upplever missbruket, men det kan vara för att boken är skriven från deras 

perspektiv. ”bit för bit föll både Hans Kristian och Eva Rausing tillbaka i sina missbruk. 

Sigrid Rausing berättar i boken om hur hon och de andra i familjen ”såg fler och fler tecken 

på missbruk”. Vi får se att båda faller tillbaka i ett missbruk över tid men fortfarande är det 

ingenting dolt utan familjen tycks hela tiden vara medveten. Författaren tar också för givet att 

vi känner till de semiotiska tecken som är associerade med missbruk. 

  

Analysen av den här artikeln ger oss en bild av att missbrukaren porträtteras som något i de 

dolda när allmänheten inte är medveten om det medans familjer har full koll. Det finns också 

en antydan från författaren om en undangömd kriminalitetsdiskurs men den läggs snabbt åt 

sidan när istället en sjukdomsdiskurs tar sin form. Vi uppfattar detta som att andra tillskriver 

missbrukaren dess identitet varigenom en positiv eller negativ identitetsdiskursen styr vår 

uppfattningen av problemet. Vi får inledningsvis även en bild av att den typiska missbrukaren 

är någon i lägre samhällsklasser, och inte en del av den fina societeten. Främst visar det sig 

genom att missbruket beskrev som någonting chockartat som inte hör hemma bland fint folk. 
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Vi får härigenom uppfattningen av att rika människor är någonting naturligt positivt och 

därmed tillhör en drogdiskurs som ser problemet som en sjukdomdiskurs. Inom 

sjukdomsdiskursen tycks förnekelse och frånvaro vara den centrala uppfattningen vid en 

negativ identitetsdiskurs medans en positiv identitetsdiskurs bara framträder när problemet är 

löst. 

5.8 Artikel VIII 

I den här artikeln i Aftonbladet så får vi en skildring av livet som hemlös missbrukare utifrån 

skribentens egna perspektiv som vägleder narrativet. “SVT visar just nu en serie om hemlösa. 

I det första avsnittet fastnar jag för Bim, en 26-årig missbrukartjej från Blackeberg i västa 

Stockholm.” Skribenten inleder med en intertextuell referens om hur SVT visar en serie om 

hemlösa. Genom citatet får vi veta hur skribenten fastnar för en missbrukartjej från 

Blackeberg. Samtidigt får vi också en interdiskursiv förbindelse mellan en 

hemlöshetsdiskurs och en missbruksdiskurs. Vi ser detta genom att skribenten påtalar att 

serien handlar om hemlösa medans en utvald person tillskrivs ett missbruk. Vidare så får vi 

veta att ”Hon ber om pengar till ett vandrarhem för kvinnohärbärgena är överfulla just nu 

och jag känner igen henne”. Vi får här veta varför skribenten fastnar för Bim men 

transitivititeten saknas fortfarande kring varför missbruket är relevant. Istället får vi en bild 

av bristande sovplatser som delar män och kvinnor i olika grupper och lämnar de hemlösa till 

att sova på gatan ifall de inte får några pengar. Författaren skildrar vidare sin tidigare 

uppfattning om Bim genom citatet: “Hon ska ha pengarna till knark, tänkte jag när hon ett 

par gånger passerade förbi mig i tunnelbanan så det blev inga pengar i hennes pappmugg. 

Istället tittade jag väl ner i mobilen och förträngde snart den toviga tjejen. Vi är många som 

lärt oss att titta bort och titta ner när verkligheten blir för påträngande.“ 

I beskrivningen så använder författaren en hög modalitet som berättar för oss med säkerhet 

att Bim ska ha pengarna till knark. Att detta är en uppfattning som skribenten tidigare hade 

som en ursäkt för att inte ge några. Transitiviteten antyder att drogdiskursen gällande knarket 

är något som står i vägen för att hjälpa en utsatt människa. Hade inte Bim haft en 

missbrukaridentitet så skulle pengarna rulla in. Återigen får vi ett exempel på 

diskursanalysens uppfattning av att identiteten skapas av andra människor och den makt som 

diskursen har. Vi ser detta genom att serien handlar om hemlöshet, och utifrån skribentens 

beskrivning så hade Bim fått pengar i denna situation. Verkligheten blir däremot en helt 

annan när Bim interdiskursivt blir tillskriven ett missbruk och det genast sker ett antagande 

att pengarna ska användas för att missbruka droger. Skribenten ger också sken av att detta 
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förhållningssätt är det normala som vi lär oss. Lite längre fram i artikel får vi veta att “De 

hemlösas jakt präglar hela serien. Jakten på mat, jakten på värme, på pengar, tvål och vatten 

och en sovplats till natten. I de hemlösas värld kan behovet av en toalett vara plågsamt”. 

Situationen för de hemlösa beskrivs som en jakt där de hela tiden måste söka för att uppnå 

grundläggande behov. Författaren använder också en låg modalitet som osäkert säger att ” I 

de hemlösas värld kan behovet av en toalett vara plågsamt”. Författaren tillskriver därmed 

hemlösa en problematik utan att vara säker på att det är en sanning som framförs. Vidare får 

vi också en hög modalitet som säger att “Men värst är ändå drogerna. Jakten på heroin, 

amfetamin, hasch eller helt vanlig alkohol. Ofta är de orsaken till att människor hamnar på 

gatan. Ibland blir de säkert trösten för de som hamnat där.” Återigen så använder sig 

författaren av en interdiskursivitet för att koppla samman hemlösheten med missbruk. I 

transitiviteten mellan de båda så framgår inte om det är de hemlösa som anser att jakten på 

droger är värst eller om det är skribenten själv. Här kan det verka som att alla hemlösa på 

något vis har någon relation till droger och är missbrukare. Det framträder också en enskild 

drogdiskurs där heroin, amfetamin och hasch framförallt blir associerade med ett liv på gatan. 

Vi noterar också att kokain inte är nämnt och att alkohol benämns som vanlig. Alkohol får en 

särskild ställning i jämförelsen där de övriga får en mer negativ stämpel som ovanlig. 

Författaren bjuder också på en hög modalitet för att med stor säkerhet säga att den enskilda 

drogen ” Ofta är” den avgörande orsaken till hemlösheten. Samtidigt får vi också en väldigt 

låg modalitet som säger att ”Ibland blir de säkert trösten”. Det är med andra ord en 

ytterligare tillskrivning där hemlösa påstås missbruka för att trösta sig själv i en utsatt 

situation. Författaren fortsätter: “Det räcker inte med en tak-över-huvudet-garanti. De 

hemlösa är missbrukare, psykiskt sjuka, skuldsatta eller bara väldigt fattiga. De vågar inte 

möta socialens alla krav utan föredrar att tillbringa nätterna i trappor, soprum eller på 

nattbussar”. Skribenten framhäver med hög modalitet att de hemlösa “är missbrukare”. Det 

är med andra ord inget snack om saken utan en cementerad verklighet som författaren 

antyder. Interdiskursivt så sammankopplar författaren hemlösa, missbrukare, psykiskt sjuka, 

skuldsatta och fattiga som en och samma grupp med lika egenskaper. Det formas en 

identitetsdiskurs där utvalda delar får representera individens utsatthet där missbrukaren och 

andra tillskrivs hemlöshet. Identitetsdiskursen framställs också som orsaken till problemet, 

där individen bara har sig själv att skylla. 

  

Analysen av den här artikeln visar att missbrukaren beskrivs som ständigt sökande i jakten på 

dagliga behov. Det är framförallt en utanförskapsdiskurs i form av hemlöshet som är det 
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centrala. Denna har en stark relation till identitetsdiskursen som beskriver vem missbrukaren 

är, men även till den enskilda drogdiskursen som framställs som orsaken till deras situation. 

Identitetsdiskursen beskriver missbrukaren som svagare människor som bara har sina egna 

misslyckanden att beskylla genom att de inte vågar möta samhällets krav. Samtidigt 

porträtteras de som människor utan en egen röst varigenom andra ska föra deras talan och 

berätta vad som är värst eller hur de upplever saker. Missbrukaren blir till ett tomt skal som 

kan fyllas med andra människors uppfattningar. Dessa skapar ett misstänkliggörande av 

individen med antaganden som exempelvis vad de ska göra med pengar eller deras personliga 

egenskaper.  

 

5.9 Artikel IX 

I den här artikeln från Expressen så får vi en skildring av livet som missbrukare genom ett 

utklippt före och efter perspektiv från en utvald person. “Redan i tonåren började Brooke 

Bilderback, 27, missbruka narkotika. Sedan dess har hon varit ren i omgångar men ständigt 

fallit tillbaka i gamla mönster. Nu har den ensamstående mamman äntligen lyckats ta sig ur 

missbruket – och delar med sig av sina före- och efterbilder, skriver Love what matters.” 

Författaren inleder med att skapa en identitetsdiskurs där vi får en bakgrundsbeskrivning som 

interdiskursivt kopplas till ett missbruk. I hela citatet finns det en bristande transitivitet där 

flera delar utelämnas. Författaren börjar med att påtala att Brooke missbrukat narkotika tidigt 

men säger ingenting om ifall det fanns ett vanligt bruk innan detta. Ordvalet ”Redan i 

tonåren” får det att framstå som extra chockerande, att det skulle vara mer normalt vid en 

högre ålder. Författaren utelämna delar om varför Brooke inte lyckades hålla sig från 

narkotika. Istället framförs med en hög modalitet att hon ”ständigt fallit tillbaka i gamla 

mönster”. Författaren visar mot två delar av identitetsdiskursen där ena är att hon blir ren och 

kommer bort ifrån narkotikadiskursen. Den andra visar mot en identitetsdiskursen där hon 

inte kan övervinna narkotikamissbruk och har en kamp mot sig själv. Kampen mellan de båda 

blir kärnan i texten där ”äntligen lyckats ta sig ur missbruket” är det huvudsakliga budskapet 

som intertextuellt refereras till sidan “Love what matters”. Vidare så förbinder 

transitiviteten missbruket med följande citat: “Efter att ha gjort sig skyldig till en rad 

lindriga brott blev Brooke dömd till ett års fängelse. I juni 2013 blev hon frikänd.” Genom 

den transitativa koppling så framstår det som att missbruket har en interdiskursiv relation 

till den kriminella handlingen. Det skapas därmed en kriminalitetsdiskurs utan att redogöra 

för relationen till missbruket. Lite längre fram i artikeln får vi veta att: “Vändningen kom för 
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tre år sedan efter att hon tagit en överdos och tvingats föras akut till sjukhus. (…) Efter 

överdosen började Brooke få ordning på sitt liv och tog ansvar för sina handlingar (…) och 

sedan dess har 27-åringen aldrig brukat narkotika igen.” Här skildras en bild av att en 

överdos blev det som fick henne att ta sig ur missbruket. Bilden som framträder genom 

författarens beskrivning är att ett bristande ansvar är anledningen till missbruket och att ett 

uppvaknande krävs för att bli fri. Detta förmedlas med en hög modalitet som får 

beskrivningen att framstå som en sanning även fast Brook inte får föra sin egen talan.  

 

Analysen av den här artikeln visar mot att identitetsdiskursen som den mest centrala kärna i 

att mänskliggöra missbrukaren. Vi ser det framförallt genom att hon hon får en 

bakgrundshistoria kantad av en personlig kamp att bli fri från drogerna. Det blir härigenom en 

sorts försoningsberättelse där hon får möjlighet att visa på utvecklingen som leder till en 

inkludering. Vi kan se det genom att både en positiv och en negativ identitetsdiskurs tar sin 

form där narkotikadiskursen står i vägen för att den positiva identitetsdiskursen ska etableras. 

Missbrukaren tycks även genom den negativa identietsdiskursen bli associerad med 

kriminella handlingar där vi får en antydan om att narkotikadiskursen har en aktiv roll. 

 

5.10 Artikel X 

Här har vi en debattartikel från Expressen där författaren ger sitt perspektiv på att drogtesta 

skolungdomar och de eventuella konsekvenserna av den praktiken. “Kring droger finns 

oerhört mycket känslor, tyck och moral – och på tok för lite evidens och fakta. Därför 

uppmanar jag min 14-åring att vägra drogtest i skolan, skriver L-politikern Christina 

Örnebjär” Här framför Christina i sin debattartikel att det finns många åsikter runt droger, 

men att fakta saknas som ett underlag för debatten. Genom citatet så hittar vi en 

interdiskursivitet som förbinder drogerna med skolan där vi misstänker att en 

kriminalitetsdiskurs ligger till grund för drogtesterna. Ingenstans i artikeln går det att hitta 

vilken drog de testas för eftersom att transitiviteten fattas. Vi kan ändå misstänka att det rör 

sig om en illegal substans likt cannabis eftersom att vi aldrig hört talas om några andra droger 

som blir testade genom insatser i skolan. Christina beskriver elevens situation med citatet: “I 

förhållandet skola/elev finns en maktförskjutning till skolans fördel. I den mellan vuxen och 

barn är den enormt stark. Att som elev ensam orka stå upp för sin rätt att säga nej är näst 

intill omöjligt att begära, särskilt när det innebär att allting utom ett ja betyder att man blir 

misstänkt.” Här får vi veta att elever inte kan neka till att göra ett drogtest utan att det sker 
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genom tvång från vuxna i skolan. Det är ett misstänkliggörande av elever som blir utpekade 

och tillskrivna en missbruksidentitet där de tvingas att “ensam orka stå upp för sin rätt att 

säga nej”. Utifrån Christinas text så framträder kriminalitetsdiskursen tydligare vilket visas 

med hög modalitet genom “allting utom ett ja betyder att man blir misstänkt”. Eleverna blir 

med andra ord uthängda som missbrukare om de inte går med på behandlingen som säger att 

de inte är det. Misstänkliggörandet från vuxna skapar alltså en kriminalitetsdiskurs där eleven 

är skyldig tills motsatsen är bevisad. Christina förklarar att “Man får bara genomföra tester 

om man kan säkerställa frivilligheten. (...) det finns många skolor med tveksamma 

formuleringar i sina policydokument.” Här visar hon inledningsvis med hög modalitet på vad 

som verkar vara lagen i frågan. Men hon ställer den samtidigt i en konflikt med skolorna som 

har ”tveksamma formuleringar i sina policydokument”. Christina menar alltså att det finns 

skolor som går över sina befogenheter, där de genomför tester som inte är helt godkända. 

Intertextuellt lyfter hon fram två citerade exempel på detta: ”Om eleven nekar till 

drogpåverkan och inte ställer upp på drogtest kan eleven avstängas tills drogfrihet kan 

uppvisas”. Utifrån Christinas första citat får vi en bild av att elever kan pekas ut som 

potentiellt drogpåverkad av någon. Vem denna utpekare är framgår inte genom 

transitiviteten så det skulle kunna vara både andra elever och de vuxna. Misstänkliggörandet 

leder oavkortat till ett tvingat drogtest. Oavsett om eleven verkligen är drogpåverkad eller inte 

så är det ett krav att bevisa sin oskyldighet. Vi kan utifrån ett liknande exempel se det som att 

någon i vår närhet tillskriver oss en identitetsdiskurs där vi är kriminella bankrånare och 

ansvaret ligger på oss att bevisa att vi inte är brottslingar. I elevernas fall så är både verklig 

drogpåverkan som förnekas och att vägra gå med på ett drogtester något som leder till 

konsekvensen “avstängas tills drogfrihet kan uppvisas”. Christinas andra citat beskriver ett 

liknande exempel “Om eleven nekar till missbruk och ej ställer upp på frivilligt urintest 

kvarstår misstanke om missbruk och socialtjänsten kontaktas.”. Även här tycks ett 

misstänkliggörande av elever leda till direkta konsekvenser, men i det här fallet blir även 

socialtjänsten kontaktad. Vi kan se detta utifrån diskursordningen som Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) beskriver där diskursens deltagare har en kamp om hegemoni. Eleven tvingas 

slåss för sin verklighet och tvingas till att bevisa sin oskyldighet för att frikännas. Till skillnad 

från det andra citatet så framställs eleven dessutom som missbrukare genom “Om eleven 

nekar till missbruk”, och “misstanke om missbruk”. När eleven väl blir utpekad och tillskriven 

en identitetsdiskurs som interdiskursivt kopplas med droger så får eleven också ett 

missbruksproblem och en kriminalitet på köpet tills att motsatsen är bevisad. 
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Analysen av den här artikeln visar på en situation där ungdomar misstänkliggörs som 

potentiella missbrukare av droger. De blir utmålade som ett problem som ska underkasta sig 

skolans drogförebyggande insatser. De tycks vara styrda från en nolltolerans princip där 

enbart en misstanke om missbruk leder till stora konsekvenser. Skolan behöver heller inte ha 

några bevis för sitt utpekande utan tvingar eleven att bevisa sig vara oskyldig. Missbrukaren 

är med andra ord skyldig direkt vid misstanken. Egentligen tycks det vara misstanken om 

association med droger som är den kriminella handlingen, och inte bara ett missbruk eftersom 

att båda får konsekvenser där socialtjänst eller skolan inför sanktioner. Identitetsdiskursen 

kring ungdomar verkar ha en interdisursivitet kopplad till en drogdiskurs som är styrd av en 

kriminalitetsdiskurs som ska upprätthållas. Det viktiga tycks vara att sätta dit den kriminella 

ungdomen snarare än att hjälpa. Det är således svårt för den som blir misstänkt att göra sin 

röst hörd när andra tillskriver identitetsdiskursen och dess relation till drogerna utan att det 

behöver vara en sanning. 

 

6. Diskussion 

Vi kommer här att inleda diskussionen med en metoddiskussion och därigenom tydliggöra 

för hur metodvalet kan påverka analysens resultat av empirin. Därefter så presenterar vi 

resultatdiskussionen som avser att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi har i vår studie inte haft för avsikt att fastslå någon universell sanning i våra analyser. Det 

har hela tiden funnits en medvetenhet om att resultatet till viss del är våra egna tolkningar. Vi 

har också liksom andra personliga värderingar som kan ha haft en betydelse för analysen av 

det valda materialet. Som en konsekvens av detta så kan även resultatet ha påverkats av vår 

egna subjektivitet. Diskursanalys som metod handlar inte heller om att tolka något som är rätt 

eller fel. Istället handlar det snarare om att hitta de mönster som finns om hur samtalet kring 

ett visst ämne tar sin form och vilka konsekvenser som detta kan få för den inblandade parten 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  

 

En fördel med kritisk diskursanalys är att den använder sig av flera olika verktyg i sin analys 

av texter. Bland annat så blir språkets användning tydligt framträdande och bidrar med nya 

insikter kring hur olika diskurser förmedlas och sammankopplas med andra. Forskningens 
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resultat inom denna inriktning kan även framhäva ojämlikheter som annars inte är synliga vid 

vardaglig läsning. Detta kan också göra människor medvetna om hur diskurserna bidrar till att 

motverka eller förstärka olika former av maktrelationer (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000).  

6.2 Resultatdiskussion 

Vi kommer i följande del att avhandla den här studiens resultat och diskutera dem i relation 

till diskurserna som de tillhör. Vi börjar med en kortfattad sammanfattning av studiens 

syfte och frågeställningar för att läsaren tydligt ska kunna följa processen. Den här studiens 

syfte var att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket för att granska bilden 

av missbrukaren som framställdes i media och hitta relaterade diskurser. Detta har vi gjort 

genom att analysera artiklar från både Aftonbladet och Expressen som publicerades under 

2018. Dessa artiklar har sedan analyserats utifrån Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys för att besvara våra frågeställningar som var:  

 

● Vilka är de mest dominerande diskurserna om missbrukare? 

● Hur porträtteras missbrukaren i media? 

 

6.2.1 De dominerande diskurserna 

Diskurserna som ständigt återkommer i samtalet om missbrukaren i det empiriska materialet 

är främst identitetsdiskursen och den enskilda drogdiskursen som återfinns i alla artiklarna. 

Relationen mellan dessa trycks ligga till grund för både samhällets uppfattning av 

missbrukaren, men också för andra diskurser som blir involverade i diskursordningen. Vi ser 

framförallt att en enskild drogdiskurs om kokainet tycks forma en identitetsdiskurs som 

beskriver användaren av drogen utifrån en sjukdomsdiskurs. Denna uppfattar problemet 

snarare som en beroendesjukdom än ett missbruk och beskrivs som en kamp för frigörelse 

från drogerna. Resultatet visar även att drogerna har olika status eftersom att annan form av 

narkotika såsom heroin, amfetamin eller cannabis tycks få helt andra associationer. Den 

enskilda drogdiskursen har i detta fallet även en tydligare relation till kriminalitetsdiskursen 

kopplat till drogerna och som i sin tur strävar mot att kontrollera och bestraffa innehav.  

 

Identitetsdiskursen tycks också ha en positiv och en negativ sida som bedriver en sorts 

hegemonisk kamp om diskursens makt i relation till den enskilda drogdiskursen. Bilden av 
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detta visas genom att friheten från drogerna leder till positiva värdeladdningar från andra 

människor som tycks leda till inkludering i samhället. Genom denna positiva identitetsdiskurs 

så får individen en chans att föra sin egen talan och förmedla sin egen bild av verkligheten. 

Ett fortsatt missbruk genom den enskilda drogdiskursen skapar å sin sidan en negativ 

identitetsdiskurs innehållande dåliga egenskaper. Vår uppfattning är att detta kan leda till 

stigmatisering av brukaren om det är obefogade negativa framställningar som tillskrivs 

identitetsdiskursen. Detta är särskilt tankeväckande eftersom att det hela tiden verkar vara 

andra människor som är de som skapar identitetsdiskurserna och skapar bilden av som 

skildras i media om missbrukaren. 

 

6.2.2 Missbrukarens porträtt 

Det empiriska materialet skapar en bild av att det inte finns någon gemensam framställning av 

missbrukaren som går att applicera på alla. Istället finns det flera florerande bilder i media om 

vem missbrukaren är utifrån den aktuella identitetsdiskurs som är anknytande till individen. 

För en majoritet av studiens utmålade missbrukare så finns en uppfattning av att de är 

någonting gömt som behöver kontrolleras genom förebyggande insatser. Dessa visas genom 

förslag om drogtester och kroppsvisitering för att hitta fler potentiella missbrukare i de dolda. 

Vi har här nedan identifierat fyra dominerande porträtteringar som har skilda uppfattning 

beroende på identitetsdiskursens relation till den enskilda drogdiskursen. 

 

6.2.3 Missbrukartjejen 

Porträttet av den missbrukande tjejen skildras i empirin som en uppmärksamhetssökande 

individ i det dolda. Tjejer beskrivs som svåra att upptäcka utifrån en uppfattning av att de 

smälter in i omgivningen och därmed inte kan bli påkommen med missbruket. Denna bild 

skildras utifrån beskrivningar om att tjejer kan hålla sig under radarn om de bara vill, medans 

män inte tycks ha samma kamouflerande egenskaper. Vi har härigenom en uppfattning av att 

tjejer enligt media befinner sig i en större utsatthet än män. Främst tycks denna utsatthet vara 

styrd av könets frånvarande i brottsstatistiken där bara 12,6% är dömda för narkotikabrott. 

Kvinnornas utsatthet beskrivs också som en form av hjälplöshet inför samhällets olika 

myndigheter som inte genomför tillräckligt med förebyggande åtgärder. Uppfattningen tycks 

även vara att de misstänkta missbrukartjejerna behöver uppmärksammas genom 

kroppsvisitering på lika villkor som männen för att lösa problemet. Vår bild av denna 
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skildring är att de kontrollerande tvångsinsatserna förespråkas för att upprätthålla en 

jämställdhet inom kriminalitetsdiskursens brottsstatistik, och inte som ett huvudsakligt syfte 

att avhjälpa utsatthetens konsekvenser.  

 

6.2.4 Ungdomarna och missbruket 

Ungdomarna som beskrivs i artiklarna har inte varit individuella personer utan snarare blivit 

en gemensam produkt utifrån identitetsdiskursens skapelse. Genom denna har vuxna format 

bilden av ungdomar som en homogen grupp som är associerad med den enskilda drogen 

cannabis. Här tycks uppfattningen vara att vuxna inte kan lita på barnen utan istället bör 

misstänkliggöra dem. Denna bild tycks ta sin grund från den enskilda drogen som någonting 

dolt och svårt att upptäcka. Drogen cannabis existens och tillskrivna association med 

ungdomarna verkar även vara det som skapar misstankarna. Associationen leder per 

automatik till en misstanke om missbruk som måste sanktioneras genom drogtester.  

Detta visas framförallt tydligt i artikel 10 där misstänkliggörande leder till en likvärdig 

bestraffning som med ett faktiskt missbruk. Ungdomar som inte går med på att drogtesta sig 

får ingen chans att föra sin egen talan. Det går att argumentera för att de unga anses vara 

lögnaktiga utifrån en djupare samhällsuppfattning av att barn inte talar sanning. Det kan 

således vara en möjlig orsak till varför andra aktörer i samhället är de som skapar 

identitetsdiskursen om ungdomarna och inte dem själva. Istället tycks det vara skolan och 

utvalda “experter” som får skapa bilden av dagens ungdomsgeneration som knarkande 

kriminella vi behöver stoppa. 

  

6.2.5 Överklassens missbrukare 

Porträttet av överklassens missbrukare skildras främst genom den enskilda drogens 

associationer. Empirin visar här mot att kokain är det som finare människor framförallt 

använder där ett bruk av substansen främst tillskrivs ett beroende och inte ett regelrätt 

missbruk. Media skapar dessutom en bild av att kokainet tillhör en annan värdeladdning än 

andra illegala substanser där det är mindre tabubelagd och istället tillhör ett festsammanhang.  

Brukaren av denna drog är med andra ord associerad med en större positivitet och status där 

överklassens droganvändare framställs som ”lyckade människor” med en skrytsam karriär. 

Media tycks vara noga med att tydliggöra att det är människor som har drivit företag eller är 
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miljardärer för att på något sätt legitimera en sjukdomsdiskurs. Detta ser vi framförallt genom 

att kriminalitetsdiskursen inte är den dominanta ledaren i sammanhanget eller helt avsaknad.  

Det tycks samtidigt finnas ett sorts avståndstagande från ordet missbrukare i relation till 

överklassen. I ett avseende utmålades det som någonting som inte hör hemma bland fint folk 

och istället förblir dolt inom familjen.  

  

6.2.6 Gatans missbrukare 

Porträtteringen av att gatans missbrukare framställs som individer som lever bland oss och 

försummas från resterande delen av samhället. Deras identietsdiskurs tycks främst skapas 

genom en beskrivning av missbrukarens utseende och hur de uppfattas av andra människor. 

Här tycks det även ske större antaganden om vem missbrukaren är och deras upplevelser av 

vardagen där de inte får föra sin egen talan. Istället formas dem till ett tomt skal som fylls 

med andra människors projicerade uppfattningar. Dessa tillskrivs sedan som en personifierad 

sanning om individen utan samtycke. Bland annat såg vi exempel på hur utsattheten beskrevs 

som en konsekvens av egna misslyckanden kantad av dålig ekonomi och psykisk ohälsa i 

relation till hemlöshet. Denna bild hade en uttalad uppfattning av att drogerna var den 

självklara orsaken till hemlöshet utan att bli bekräftad. Även andra exempel tycks stärka 

denna bild av utsattheten genom att droger som heroin och amfetamin uppfattas bli associerad 

med ett liv på gatan till skillnad från kokain. Vi får således en personlig uppfattning av att 

gatans missbrukare har en mer uppenbar “vi” och “dom” diskurs kopplad till sig. Dels handlar 

den om drogernas ställning där gatans missbrukare tycks ha en lägre status i maktens 

hierarkiska ordning. Samtidigt tycks de även ställas i relation till andra människor eller 

negativa egenskaper som associeras med missbruket. Främst verkar detta bero på att 

missbrukaren genom sin kriminella hantering av illegala droger inte efterlever samhällets 

traditionella normer som “vi” andra, utan istället är “dom” som står utanför 

samhällsinkluderingen. Det går även att finna antydningar om att missbrukarna på gatan är en 

konsekvens av samhällets negligering av vissa individer. Detta målar också upp gatans 

missbrukare som offer där det ofta framgår vilken typ av misär som missbrukarna befinner sig 

i och hur dem får leva ett liv med brist på basala behov.  
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7. Slutsatser 

Om media är ett kommunikativt uttryck för samhällets uppfattningar så visar den här studien 

på att samhället har varierande föreställningar om narkotikamissbrukare beroende på vem 

individen är. Resultatet visar hur media porträtterar narkotikans missbrukare i olika nyanser 

och bidrar till ett skapande av den sociala problematiken som socialarbetare förväntas arbeta 

med. Här bör vi exempelvis fundera på om gatans missbrukare behöver samma stöd och 

insatser som de misstänkliggjorda ungdomarna i skolmiljön. Det tycks dessutom behövas en 

större medvetenhet om de skillnader som existerar mellan gatans missbrukare och de inom 

högre samhällsklasser. Studien ger oss en indikation om att de sociala insatserna bör ha olika 

design beroende på vem dessa insatser innefattar. Vi ser tydligt att gatans missbrukare 

befinner sig i en mer utsatt situation som innefattar fler faktorer av utsatthet än de som 

tillskrivs andra utmålade grupper. Socialarbetare bör således reflektera över porträtteringen 

som existerar kring den utsatthet dem arbetar med för att mer effektivt kunna ge stöd åt sina 

klienter. Av egna erfarenheter så har vi uppfattningen av att det sociala arbetsfältet tenderar 

att gruppera samtliga missbrukare som en homogen grupp. De formas till människor med 

liknande problematik där professionen negligerar det som inte vidrör kärnfrågan. 

 

Den här studien har som kontrast visat på hur utsattheten istället tycks vara styrd av den 

personliga identiteten och framställs av de hegemoniska maktfaktorer som söker kontroll 

genom olika insatser. Diskurserna om missbrukare bidrar till att forma och reproducera bilden 

av vem missbrukaren är och även den dominerande uppfattningen om hur utsattheten anses 

gestalta sig i samhället. Studien visar att skildringen av missbrukarens situation både är 

relevant och viktig för socialarbetare att vara medveten om i sitt arbete. Detta eftersom att 

graden av “förväntad” utsatthet skiljer sig åt beroende på individens tillskrivna identitet. 

Medvetenheten om den förväntade utsatthet som missbrukaren anses bära utifrån kön, ålder 

eller klasstillhörighet bidrar med en möjlighet att förstå den situation som klienten ständigt 

upplever i sin vardag. Förståelsen tillför både nya kunskaper om målgruppens utsatthet, och 

samtidigt skapas en insikt kring de förväntningar som vilar på socialarbetaren i arbetet med 

narkotikamissbruket. Förväntningarna som etableras genom diskurserna är viktiga att 

reflektera över med tanke på ansvaret som existerar i relation till den utsatte individen. Det 

blir till en fråga om vilken diskurs som vi företräder och vem som har makten att styra 

innehållet i det praktiska genomförandet av insatserna. Arbetar vi för att avhjälpa den faktiska 

problematiken eller mot att lösa projicerade problem som är skapade av de dominerande 
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diskurserna. Det blir ett vägval för professionen om valet står mellan att rädda missbrukaren 

från samhällets stigmatiserande diskurser, eller om arbetet bygger på att rädda samhället från 

missbrukaren. Den dominerande synen i samhällets ögon tycks luta åt det senare alternativet 

där nolltolerans tydligt lyser igenom samtalet om narkotikamissbruket. 

 

En annan relevans som studien får för socialt arbete är synliggörandet av den makthierarki 

som existerar mellan de aktiva dialektiska relationer som finns i samhället. Studien visar 

exempelvis på en sorts uppfattning av att missbrukande kvinnor ska modelleras efter 

strukturer som redan existerar för den missbrukande mannen. Det manliga tycks vara det rätta 

som är eftersträvansvärt medans det kvinnliga ska förändras för att efterlikna sin motsats som 

uppfattas vara den “rätta”. På ett liknande sätt ser vi också den dialektiska relationen mellan 

ung och vuxen där äldre tycks ha tolkningsföreträde i debatter. Verkligheten som presenteras 

inom media är att vuxna alltid talar sanning och har rätt medans ungdomarna inte går att lita 

på. Detta är någonting som vi tror socialarbetare aktivt behöver vara medveten om i sin 

professionsroll för att inte förblindas av normernas vägledning. 

 

8. Framtida forskning 

Hierarkiernas dialektiska relation tycks ha en central roll vid skapandet av utsatthet. Vi tror 

därmed att det är viktigt för framtida studier att undersöka social problematik utifrån sina 

dialektiska relationer för att få en bredare förståelse för den sociala problematik som studeras. 

Missbrukaren skapas i relation till icke-missbrukare vilket gör att båda parter behöver 

omfattas av forskningen. Här efterlyser vi en tydligare inriktning för framtida forskare kring 

individens unika situation i relation till samhällets dominerande diskurser. Bland annat vore 

det intressant med en djupare undersökning kring både kvinnorna och ungdomarnas situation 

eftersom att detta tycks vara grupper som helt blir åsidosatta. En annan intressant ingång ser 

vi gällande relationen mellan missbruk och beroende där ekonomiskt kapital tycks påverka 

vald beskrivning. En djupare studie på området skulle tänkbart kunna visa att samhället inte 

bryr sig om narkotikan utan om vem som brukar den. Slutligen ser vi också ett intresse i en 

bredare studie där det kan ske en jämförelse med resultat från andra länder. Härigenom skulle 

vi kunna få en uppfattning om skilda konsekvenserna som de dominerande diskurserna om 

narkotikan medför. 
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Bilaga 1 - Studiens empiriska material 

1. (2018-01-22) Aftonbladet  Kraftig ökning av unga missbrukare i stan 

2. (2018-11-06) Aftonbladet ”Väldigt god tillgång på kokain” 

3. (2018-10-21) Expressen De osynliga tjejerna – missbruket ingen ser 

4. (2018-10-21) Expressen  ”Det är lätt att hålla sig under radarn” 

5. (2018-10-07) Aftonbladet Inga bevis att drogtester minskar missbruk 

6. (2018-12-16) Aftonbladet Kokainet höll på att kosta honom livet 

7. (2018-10-07) Expressen  Sigrid Rausings ord om Evas död: Värre än vi trott 

8. (2018-12-07) Aftonbladet Ge inte pengar till tiggande knarkare 

9. (2018-08-25) Expressen 27-åringens förvandling – efter år av heroinmissbruk 

10. (2018-10-09) Expressen Drogtester i skolan är en riktigt dålig idé 

 

 


