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ABSTRACT 
Studien undersöker hur Spice diskuteras i facktidskrifter för socionomer och i svensk kvällspress. 

Medierna kombineras eftersom diskursen som förs i kvälls- respektive fackpress påverkar 

socialarbetare och allmänna uppfattningar om drogen och droganvändarna. Genom att använda 

Faircloughs kritiska diskursanalys undersöks Spicediskursens utformning och relation till andra 

diskurser om droger och droganvändare. Studiens syfte är att jämföra diskurserna i facktidskrifter 

och kvällspress samt undersöka hur Spicediskursen artikuleras. Moralpaniksperspektivet utgör en 

grund för studien och förankras i teorier om risksamhälle och avvikelse. Empirin baseras på sjutton 

artiklar från Aftonbladet, Expressen, CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika samt Socionomen. 

Resultatet presenteras utifrån sex teman som uppkom under analysprocessen: Dödens drog och 

Spice-Epidemin, Missbrukare och behovet av hjälp, Extrema ytterligheter, Drog bortom kontroll, 

Kamp mot drogerna samt Spicebrukaren, inte vem som helst. Droganvändarna är 

underrepresenterade i diskursen där företrädesvis polis kommer till tals. Restriktiv narkotikapolitik 

utgör den prominenta diskurstypen. Spicediskursen skapar risk på ett sätt som kan härledas till 

moralpanik och konstruerar Spiceanvändaren som avvikare. Diskursen om Spice påverkar 

socialarbetare i deras arbete med droganvändarna. 

 

Nyckelord: 

Spice, droganvändare, ungdomar, restriktiv narkotikapolitik, kritisk diskursanalys, 

risksamhälle, avvikelse och moralpanik  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Spice introducerades på den svenska drogmarknaden runt år 2006 och är ett samlingsnamn för 

olika varianter av syntetiska cannabinoider som kan medföra hallucinogena effekter (Callmyr, 

2011). Priset på Spice är lågt och beställningen sker på ett diskret sätt via Internet och levereras 

med posten. Detta medför att omfånget av bruket är svårt att kontrollera (Griffifths, Sedefov, 

Gallegos, & Lopez, 2010). Hittills har mer än 140 Spiceprodukter identifierats och det kartläggs 

fortlöpande nya substanser. Spiceprodukternas kemiska sammansättning ändras ständigt för att 

undgå lagstiftningen. Ett oklart juridiskt läge medför komplikationer vad gäller strategier för att 

motarbeta bruket (Seely, Lapoint, Moran, & Fattore, 2012; Tuv, Strand, Karinen, Øiestad, 

Christophersen, & Vindenes, 2012).  

En svensk studie som genomfördes mellan åren 2012-2014 av Centralförbundet för alkohol och 

narkotikaupplysning (CAN) visar att omkring 2–3 procent av skoleleverna i årskurs nio och 4–5 

procent i gymnasiet årskurs två någon gång använt Spice (CAN, 2014). Det finns hög risk för 

överdosering av Spice då de kemiska sammansättningarna av drogerna ofta är okända och under 

konstant förändring (Callmyr, 2011; Helander, 2011; Tuv et al., 2012). Överdosering kan leda till 

intoxikation med bieffekter likt ångest, psykotiska anfall, abstinensbesvär och koma (Soussan & 

Kjellgren, 2014).  Det finns dock inga vetenskapligt konstaterade förgiftningsfall eller dödsfall där 

enbart Spice påträffats i blodet. Det finns förgiftningsfall och dödsfall där hallucinogena substanser 

som är aktiva i Spice har påträffats, men Spice har inte varit den huvudsakliga dödsorsaken. 

Orsaken anses snarare vara en kombination av olika faktorer där Spice ofta blandats med andra 

droger (Uppsala Universitet, forum för forskning om läkemedels och drogberoende, U-FOLD, 

2014).   

Spice har tillsammans med andra nätdroger fått stor medial uppmärksamhet. Enligt Ekecrantz & 

Olsson (1994) har media tolkningsföreträde för hur verkligheten beskrivs vilket ger media en 

auktoritär samhällsposition. Allmänhetens förväntningar utgår ofta från de mediala diskurserna och 

genom att media belyser vissa ämnen uppfattas dessa som viktiga. Diskursbegreppet har många 

olika definitioner men kan sammanfattas som ett samlingsnamn för olika sociala och verbala 

uttryck som skildras i tal, text och offentlig samhällsdebatt (Bergström & Boréus, 2005). Mediala 

diskurser kan utgöra en bidragande faktor i konstruktionen av risk. Media lyfter fram faktorer som 

anses utgöra samhälleliga problem och risker. Vem eller vilka som kommer till tals i media avgör 

hur problem och risker definieras. Riskernas grad och karaktär varierar beroende på kontext och 

allmänhetens medvetande om riskerna (Hilte, 1996).   
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Beck (2000) menar att vi lever i ett risksamhälle som kännetecknas av högre krav på social kontroll 

och riskhantering mot bakgrund av ökad rädsla för potentiella hot mot samhällets normer och 

moraliska värderingar. Det sker en individualisering av risk, där ansvaret läggs på individerna 

istället för att fokusera på bakomliggande sociala och ekonomiska faktorer (Beck, 2000). Inom det 

sociala arbetet brukar dock droganvändning studeras som ett socialt problem där drogbruket förstås 

utifrån bakomliggande faktorer (Johansson & Wirbing, 2005). 

Utöver konstruktionen av risk har media utvecklats till en arena där gränsen för vad som anses 

normalt respektive avvikande tydliggörs (Ferri, Allara, Bo, Gasparrini, & Faggiano, 2013). 

Samhällsordningen upprätthålls och skapas utifrån moraliskt definierade handlingsmönster som 

anger vilka beteenden som anses vara normativa och acceptabla. Grupper som träder utanför dessa 

gränser stämplas som främmande och avvikande (Hilte, 1996).  

Christie och Bruun (1985)  menar att ungdomar ofta får personifiera narkotikabruk i media och 

framställs som offer eller förbrytare. De mediala diskurserna som berör ungdomar med 

drogproblem har handlat om drogens ”demoniserande” konsekvenser och hur spridningen till varje 

pris måste stoppas (Hilte, 1996).  

Johnsson, Laanemets & Svensson (2009) skriver att drogdiskurserna till stor del fokuserat på 

drogernas medicinska konsekvenser där spridningen associerats med en drogepidemi vilket kan 

användas som argument för en restriktivare narkotikapolitik. Medias ibland onyanserade bild av 

droger som fokuserar på rädsla och skräckpropaganda kan ge upphov till moralisk panik (Goode & 

Ben-Yehuda, 2009; Lancaster, Hughes, Spicer, Matthew-Simmons, & Dillon, 2011). Grupper eller 

personer som blir föremål för moralpanik har ofta ett beteende som avviker från den dominerande 

moraliska ordningen och anses utgöra en risk för samhället (Goode & Ben-Yehuda, 2009).  

Studien ämnar undersöka om den mediala diskursen om Spice är influerad av moralpanik. Detta är 

viktigt att studera eftersom alltför mycket fokus mot drogens medicinska konsekvenser riskerar 

bortse från användarnas sociala problem. Moralpaniken ger upphov till en ensidig bild av 

droganvändare som fokuserar på bestraffande åtgärder vilket kan bidra till ökad utsatthet bland 

användarna. Spicepreparatens fysiska konsekvenser kommer inte att utgöra fokus i studien, vi är 

snarare intresserade av att studera talet om Spice.  

1.2 Problemformulering 
Diskursen om Spice är relevant för det sociala arbetet då den kan öka utsattheten bland 

droganvändarna. Om media bidrar till en konstruktion där drogbruk associeras med negativa 

karaktärsegenskaper riskerar diskursen att befästa såväl som förstärka utsattheten bland gruppen. 

Socialarbetare är en av de yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som använder Spice. 

Socialarbetare tar även del av den mediala diskursen i kvällspress och facktidskrifter kopplade till 

sitt yrke. Diskurserna i dessa medier kan påverka deras inställning till personer de möter inom 

professionen. Det är problematiskt om det finns en diskurs som målar upp risk på ett sätt som kan 

härledas till moralpanik eller konstruktion av användaren som avvikare. Detta kan bidra till social 
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exkludering och att trovärdigheten för socialarbetare minskar hos gruppen som kommit i kontakt 

med drogen. Akers (1992) uppger att media tenderar att rikta fokus mot drogers fysiska 

skadeverkningar och framställa droganvändare via stereotypa bilder. Detta kan vara problematiskt 

eftersom droganvändarnas sociala problem negligeras. Eftersom droganvändare är en heterogen 

grupp är det viktigt att medvetandegöra eventuella stereotyper som media framför.  

1.3 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur Spice diskuteras i facktidskrifter för socionomer och i 

svensk kvällspress.  

- Hur framställs de som använder Spice i svensk kvällspress jämfört med facktidskrifter för 

socionomer? 

- Hur konstrueras risk vad gäller Spiceanvändning i kvällspress respektive facktidskrift? 

- I vilken utsträckning kan tolkningarna av Spice i kvällspress och facktidskrifter anses 

präglas av moralpanik? 

- Vem/vilka har tolkningsföreträde i diskursen om Spice i kvällspress respektive 

facktidskrifter? 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning utifrån fyra centrala delar vilka innefattas av: Svensk 

narkotikapolitik i en historisk och internationell kontext, Spicepreparatens omfattning och innehåll, 

medial diskurs och inverkan i samhället samt moralpanik.  

2.1 Svensk narkotikapolitik i en historisk och internationell kontext 
Tops (2001) uppger att Sverige från 1960- talet och framåt utvecklade en ambition inom 

narkotikapolitiken att skapa ett drogfritt samhälle. Drogproblematiken definierades utifrån 

medicinska och sociala perspektiv där drogerna upplevdes utgöra ett hot mot det svenska samhället 

och socialpolitiken. Drogernas tillgänglighet utgjorde det största problemet och den mest effektiva 

lösningen för att förebygga problematiken utgjordes av en restriktiv lagstiftning. Åtgärder mot 

drogproblematiken handlade främst om att bygga upp en kontrollapparat där polis och tullverk 

utgjorde centrala aspekter i arbetet mot narkotika. Samtidigt krävdes mer resurser för att främja 

ungdomars välmående och utveckla behandlingsmodeller för drogproblem (Tops, 2001).  

Det finns olika varianter på narkotikapolitikens utformning. Nederländerna exemplifierar en liberal 

narkotikapolitik till skillnad från Sveriges restriktiva. Inom den nederländska drogpolitiken anses 

total avhållsamhet från droger vara ett orealistiskt mål. Målet för drogpolitiken är snarare att 

eftersträva skadereduktion (harm reduction) som utgår från att skapa förutsättningar för individer 

med drogproblem att leva under humana villkor och eliminera de största hälsoriskerna. Ambitionen 

inom den liberala drogpolitiken är ökad tolerans mot droganvändare. Dock betonas individernas 



 

4 

ansvarstagande för sina handlingar och psykiska hälsa (Korf, Riper, & Bullington, 1999). 

Den juridiska klassifikationen av narkotikapreparat varierar mellan olika länder. I Norge och 

England klassificeras grupper av droger utifrån den kemiska strukturen. Ämnen med gemensam 

alternativt likartad kemisk struktur definieras då via lagtext som narkotika, detta kallas generisk 

definition alternativt familjeklassning. I länder likt Norge och England har detta möjliggjort att all 

from av Spice kriminaliserats, drogproblemen kvarstår dock även om den genriska definitionen 

tillämpas (Callmyr, 2011). I Sverige klassificeras substanser individuellt där Läkemedelsverket och 

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag från regeringen att utreda behovet av narkotikaklassning. Ett 

individuellt klassificeringssystem anses vara en rättsäker process avseende narkotikaklassning av 

olika substanser. Processen är dock tidskrävande, för att påskynda möjligheten till juridisk påföljd 

har Folkhälsomyndigheten möjlighet att klassa Spiceprodukter som ”hälsofarliga produkter” istället 

för narkotika då det är en snabbare process (Callmyr, 2011; U-FOLD, 2015). 

2.2 Spice  
Spiceprodukterna innehåller torkade blad och kåda till vilka en eller flera syntetiska cannabinoider 

har adderats. Vanligtvis intas Spicepreparaten via rökning, men kan också inhaleras eller intas via 

infusion (Seely et al., 2012). 

Spice innehåller syntetiska cannabinoider som liknar Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) vilket är 

den psykoaktiva substansen i cannabis. Spicepreparatens innehåll är ofta betydligt starkare än THC 

vilket innebär att de negativa effekterna är både annorlunda och mer omfattande än de som 

induceras av naturlig cannabis. Bieffekter av Spice inkluderar bland annat komplikationer för hjärt- 

och kärlsystem, ångest, psykotiska anfall, försämrad kognition, beroende och koma (Musselman & 

Hampton, 2014). Det råder oklarhet avseende farmakologi, toxikologi och säkerhet avseende 

flertalet av de syntetiska cannabinoider som identifierats i Spice. Bristen på validerade 

testförfaranden av Spice konsekvenser och ett oändligt utbud av potentiella droger är primära skäl 

till forskares svårigheter att fastställa drogens konsekvenser. Riskerna med Spice utgörs främst av 

att de olika preparatens sammansättning och styrka är varierande vilket kan medföra överdos och 

intoxikation (Corazza, Valeriani, Bersani, Corkery, Martinotti, Bersani, & Schifano, 2014; 

Musselman & Hampton, 2014).  De Spiceprodukter som ännu inte narkotikaklassats säljs öppet via 

Internet, vilket medför att tillgängligheten för försäljare och konsumenter ökar. Under 2013 

identifierades 651 webbplatser som sålde droger likt Spice till människor i Europa (Europeiska 

centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, EMCDDA, 2014). 

Seely et al (2012) uppger att Spiceprodukter säljs på Internet under varumärken som Spice Gold, 

Spice Diamond, Arctic Spice etc. Ämnena saluförs ofta som rökelser, badsalt eller luftrenare och 

framställs som legala och naturliga växtbaserade produkter. Enligt Griffifths, Sedefov, Gallegos & 

Lopez (2010) har användningen av Spice ökat de senaste åren, vilket till viss del kan tillskrivas den 

ökade globaliseringen. Spiceprodukter har spridits utanför Europas gränser till länder som Taiwan, 

Japan, Australien, Nya Zeeland och USA (Ashton, 2012; Fattore & Fratta, 2011). 
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Anders Persson, Folkhälsomyndigheten (personlig kommunikation, 2 mars 2015) uppger att 

Spicepreparaten ökat i omfattning under framförallt de senaste fem åren. År 2009 fanns sju 

syntetiska cannabinoider aktiva i Spice i Sverige. Det har sedan varit en kraftig ökning av antalet 

substanser som kulminerade i slutet av år 2014 då det sammanlagt hade påträffats 137 substanser. I 

dagsläget är majoriteten av dessa substanser borta från den svenska narkotikamarknaden, men det 

finns cirka tio oreglerade substanser som marknadsförs som Spiceprodukter på Internet. 

2.3 Medial diskurs och inverkan i samhället 
Media har en beskrivningsmakt när det kommer till redogörelser av verkligheten. En av medias 

uppgifter är att upprätta tolkningar som sedermera kan utvecklas till ”sanningar” om det som 

inträffar i samhället. Allmänheten utgår ofta från de mediala diskurserna som utgör 

representationer av verkligheten. Genom att media belyser vissa ämnen ofta kommer dessa 

troligtvis uppfattas som viktiga av allmänheten (Ekecrantz & Olsson, 1994). Den medierade 

verkligheten utgör ibland den enda tillgängliga informationskälla vad gäller företeelser som 

inträffar bortom betraktarens kunskapsområde. Media bidrar till att (re)producera allmänna 

uppfattningar som till slut blir övertygelser (Strömbäck, 2008). Media påverkar sociala relationer 

och interagerande mellan människor likväl individers förhållningssätt till olika företeelser. Media 

framför inte explicit vilken uppfattning omgivningen bör ha i en viss fråga, men påverkar genom 

att vissa grupper tillskrivs specifika karaktärsegenskaper. Vilken genomslagskraft media har beror 

på kontext, bakomliggande resurser och definitionsföreträde (Thompson, 1990). Media kan bidra 

till att bevara maktstrukturer, sociala relationer och identiteter. Det som uttrycks alternativt inte 

uttrycks, vilka antaganden och kunskapsanspråk diskurserna bygger på samt språkbruk är centrala 

aspekter inom medial kommunikation (Fairclough, 1995).  

2.4 Media, droger och moralpanik 
Murji (1998) och Montagne (2011) visar i sina respektive studier att media kan ha stor betydelse i 

att skapa moraliserande åsikter och ge en onyanserad bild av droger och droganvändare.  

Olika droger har kommit att symbolisera specifika tidsepoker. Droger av varierande natur har 

titulerats som de mest ”skrämmande” drogerna och tilldelats mycket fokus i den politiska såväl 

som mediala debatten. Alkohol, opium och kokain var droger som ägnades stor uppmärksamhet 

under arton- och början av nittonhundra talet. Därefter ansågs marijuana utgöra den mest 

skrämmande drogen under 1930 - talet följt av LSD under 60-talet, Crack under 80- talet, Ecstacy 

under 80 och 90-talet samt metaamfetamin under 2000-talet (Goode & Ben-Yehuda, 2009).  

När en okänd drog börjar användas i samhället eller centreras bland en specifik grupp tenderar 

media att ”demonisera” drogen och droganvändarna. Media har en tendens att skapa föreställningar 

om drogepidemier vilket kan ge upphov till moralisk panik (Goode & Ben-Yehuda, 2009; Miller, 

Stogner, Agnich, Sanders, Bacot, & Felix, 2014). 
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Moralpaniken riktar ofta fokus mot främmande företeelser som grundas i redan etablerade problem.  

Moralpanik riskerar att vara destruktivt, men kan också leda till att samhällsproblem 

uppmärksammas. Reaktionerna på olika problematiska förhållanden är överdimensionerade i 

relation till andra problem. Moralpanik används ofta som ett medel för att främja egenintressen hos 

samhällets ledande aktörer där ett fåtal undantagsfall får representera mer allmänna problem vilket 

legitimerar riskhantering (Altheide, 2002; Cohen, 2002).  

Critcher (2006) menar att dagens samhälle präglas av moralpanik. Moralpaniken influerar politiken 

och kan ge en förklaring till hur sociala problem definieras och vilka beteenden som anses normala 

respektive avvikande. Det finns framförallt fem kriterier som kännetecknar moralpanik vilka utgörs 

av ökad oro, en grupp som hålls ansvariga för ett visst beteende, samstämmighet, 

oproportionerliga reaktioner och flyktighet. Moralpanik inleds ofta med ökad oro över beteendet 

hos en viss grupp och de konsekvenser som detta beteende kan antas orsaka för samhället. Den 

ökade oron exemplifieras via lagförslag, uppmärksamhet i media, ökad medvetenhet bland 

allmänheten och ingripande från samhällets myndigheter (Goode & Ben-Yehuda, 2009). För att 

moralpanik skall råda måste det också finnas en grupp individer som hålls ansvariga för den risk 

som exempelvis en drog anses utgöra. Denna grupp utmålas som samhällets fiender (folkdjävlar) 

eftersom de motsätter sig samhällets moraliska ställningstaganden och därmed utgör en risk för den 

sociala ordningen. De grupper som utmålas som samhällets fiender utgörs vanligtvis av avvikande 

grupper med bristfälligt inflytande i samhället. Indikationer som ytterligare stärker att det råder 

moralpanik utgörs av en hög grad av samstämmighet bland samhällets befolkning att risken är 

påtaglig, verklig och orsakad av den avvikande gruppens beteende (Goode & Ben-Yehuda, 2009; 

Hilte, 1996). I tider av moralpanik är det vanligt förekommande att ett problem skildras flitigt 

under en temporär period för att sedan försvinna ur debatten. Denna process riskerar dock att 

återkomma igen under andra omständigheter, men de gemensamma elementen är panik, rädsla och 

hysteri som genereras över exempelvis användningen av en ny substans (Cohen, 2002; Goode & 

Ben-Yehuda, 2009). 

Även om det finns visst belägg för medias alarmerande framställning av specifika droger tenderar 

informationen att bli förvrängd vilket är problematiskt. Media riktar ofta information mot drogers 

fysiska och medicinska konsekvenser vilket riskerar bortse från användarnas bakomliggande 

problem. En ensidig bild av droganvändare som fokuserar på bestraffande åtgärder kan bidra till 

ökad utsatthet bland användarna (Akers, 1992; Montagne, 2011; Murji, 1998).  
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3. Tidigare diskurser om droger  

I detta avsnitt kommer några centrala diskurser om droger och droganvändare belysas. Ungdomar, 

drogproblem och avvikelse, Restriktiv narkotikapolitik och Droger som socialt problem inkluderar 

de diskurser vi valt att fokusera på. Avsnittet kommer även belysa vissa kontrasterande diskurser. 

3.1 Ungdomar, drogproblem och avvikelse 
Ungdomar med drogproblem har i tidigare diskurser framställts som ansvarslösa offer alternativt 

förövare med ansvar för sina egna handlingar. Utifrån offeraspekten anses ungdomar vara 

inkapabla till ett rationellt förhållningssätt till olika normer och värderingar i samhället. 

Ungdomarna anses vara i behov av skydd, vägledning och bildning och ses som harmlösa objekt 

utan egna ställningstaganden. I samband med drogdebatter har ungdomar ofta beskrivits som offer 

för drogens demoniserande konsekvenser (Ohlsson & Swärd, 1994).    

Christie & Bruun (1985) hänvisar till diskursen om narkomanen som samhällets fiende. Gruppen 

associeras inom denna diskussion med kriminalitet och aktivt förbrytarskap. Istället för att 

droganvändarna ses som offer anses gruppen utgöra en risk för hela samhället. Utifrån båda 

aspekter förespråkas ökade krav på reglering och kontroll. 

Enligt Cohen (2002) och Lalander (2001) anses droger utgöra allmänna hotbilder och ungdomar 

som använder droger associeras ofta med begreppet ”folkdjävlar”. Grupper som sammanlänkas 

med ”folkdjävlar” anses motstrida samhällets normativa förväntningar, moraliska 

ställningstaganden och gemenskap vilket medför att de ofta blir sammankopplade med moralpanik. 

Media har i många sammanhang bidragit till att skapa samhällets ”folkdjävlar” via stereotypa och 

demoniserande projiceringar.  Droganvändare ses som begärsstyrda snarare än förnuftsstyrda vilket 

utgör en risk för det moderna samhällets ideal och normer. Framställningen av droganvändare som 

irrationella offer och ”folkdjävlar” kan ses som en strategi från samhällets sida för att legitimera 

repressiva åtgärder (Cohen, 2002; Lalander, 2001).  

 Johansson & Wirbing (2005) uppger att ett perspektiv som använts för att studera avvikande 

beteende inom drogforskning utgår från inkörsporthypotesen. Drogproblematiken studeras som en 

karriärsstege med viss ordningsföljd. Bruket av narkotiska preparat utvecklas från ”lättare” droger 

likt cannabis vars biologiska effekter anses medföra bruk av tyngre droger likt kokain och heroin. 

Inkörsportshypotesen saknar dock vetenskapligt stöd i den bemärkelsen att hypotesen inte beaktar 

sociala och kulturella faktorer i samband med droganvändning. Flertalet av de individer som testar 

cannabis använder inte tung narkotika vilket är ett argument som motsäger hypotesen. Forskning 

indikerar dock att många heroinister påbörjat drogkarriären med cannabis vilket kan tolkas som 

visst belägg för hypotesen (Johansson & Wirbing, 2005).  
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3.2 Restriktiv narkotikapolitik 
Socialläkaren Nils Bejerot förde en diskurs om droganvändning som en epidemiologisk smitta 

under 1970- talet. Diskursen utgick från att droger som etablerades spreds via en epidemiartad 

kedja mellan olika grupper i samhället. Nya droger etableras och börjar användas av en specifik, 

ofta normbrytande grupp. Efterhand sprids drogen likt en psykosocial smitta som riskerar att bli 

socialt accepterad. Enligt Bejerot utgjorde ”narkotikamissbrukaren” den största risken som 

”smittokälla” för narkotikaepidemin, avsikten var att förhindra denna epidemi innan drogbruket fått 

för starkt fäste i samhället. Diskursen påverkade den svenska narkotikapolitiken och förutsatte en 

omfattande polisiär insats för att störa narkotikahandeln och rekryteringen av droganvändare 

(Johnsson, Laanemets & Svensson, 2009).   

En stor del av drogdiskursen har kännetecknats av ökade krav på reglering och social kontroll för 

att komma tillrätta med narkotikaproblemen. Ofta har fokus i dessa hänseenden riktats mot 

polisiära insatser och juridiska regleringar för att motverka drogers spridning. En restriktivare 

narkotikapolitik framhålls som nödvändig (Törnqvist, 2009). 

Diskursen om en restriktiv narkotikapolitik kontrasterar till diskursen om drogliberalism. Diskursen 

om drogliberalism utgår från att kriminalisering av narkotika anses vara problematiskt och 

förespråkar en ökad tolerans mot droganvändare. Bestraffande åtgärder och restriktiv politik anses 

hindra många brukare från att söka vård och medföra ökad utsatthet bland gruppen (Johnsson, 

Laanemets & Svensson, 2009).  

3.3 Droger som socialt problem 
Inom denna diskurs studeras drogbruket som ett komplext fenomen där bakomliggande sociala och 

psykologiska svårigheter på individuell såväl som samhällelig nivå beaktas. Bakomliggande 

faktorer till drogbruk kan enligt denna diskurs utgöras av exempelvis personliga aspekter, 

familjepsykologiska aspekter eller problem på gruppnivå likt ojämlikhet, arbetslöshet och andra 

mer strukturella sociala problem (Agerberg, 2004; Johansson & Wirbing, 2005).  

Den rådande samhällsstrukturen anses i diskursen utgöra en central orsak till drogproblematiken. 

Samhället är utformat på sådant sätt att vissa grupper blir socialt exkluderade, droger anses då 

utgöra en tillflyktsort för de grupper/individer som utesluts från samhällsgemenskapen. Istället för 

att fokusera på ökad kontroll, reglering och polisiära insatser för att motarbeta droger anses 

lösningen på narkotikaproblemen utgöras av att skapa förutsättningar för en mer human gemenskap 

och ökad social trygghet (Törnqvist, 2009).  

I kontrast till det sociala perspektivet nämns diskursen om droger som ett sjukdomsliknande 

tillstånd. Bergmark (2012) uppger att drogproblem inom denna diskurs anses utgöra ett tecken på 

individuell ohälsa och skall åtgärdas med medicinska interventioner. Droger som medicinskt 

problem belyser individens kroppsliga och mentala tillstånd samt tar drogernas genetiska och 

biokemiska aspekter i beaktande. Den medicinska diskursen fokuserar på andra riskfaktorer än det 

sociala perspektivet (Bergmark, 2012). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I denna del kommer de teorier som moralpaniksperspektivet förankras i att åskådliggöras. Först 

redogörs för teorierna socialkonstruktivism och risksamhälle. En återkoppling ges till hur dessa 

teorier samverkar och bidrar till ökad avvikelse och moralpanik. Moralpaniksperspektivet fokuserar 

på skapandet av sociala problem och avvikelse vilket är sammankopplat med teorin om 

socialkonstruktivism. Moralpanik blir vanligare i ett samhälle som fokuserar på rädsla och krav på 

ökad reglering och kontroll. Därför kombineras moralpaniksperspektivet inte enbart med 

socialkonstruktivism utan även med teorin om risksamhället. 

4.1 Socialkonstruktivism 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet utgörs av ett samhällsvetenskapligt förhållningssätt där 

allting anses vara socialt konstruerat av människor i samspel med varandra. Dessa sociala 

konstruktioner av verkligheten är föränderliga över tid och resultat av ideologi, historiska 

företeelser och sociala processer. Socialkonstruktivism förutsätter kritiskt granskande av rådande 

förhållanden och strukturer i samhället. Perspektivet åsyftar att skapa en djupare förståelse för 

verkligheten och öka medvetenheten om hur den värld vi lever i är konstruerad (Hacking, 2000). 

Törnqvist (2009) uppger att sambandet mellan sociala processer, kunskap och handlande utgör en 

viktig del inom socialkonstruktivismen. Drogdebatten kan studeras som en social process som 

bygger på vissa antaganden vilka genererar kunskapsanspråk om droger, droganvändare och 

samhället i stort. Spicediskursen i media förmedlar vissa representationer av drogen samt 

droganvändarna där vissa synsätt får större genomslagskraft än andra. Omgivningens bild av droger 

och droganvändare avgör vilken sorts handlande som kommer att riktas mot gruppen.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet utgår från att sociala missförhållanden inte per automatik 

utvecklas till sociala problem. Sociala svårigheter är snarare skapade och definierade utifrån 

problematikens olika intressenter. Detta innebär att vissa problematiska förhållanden lyfts fram 

medan andra negligeras (Hilte, 1996).  

Payne (2008) skriver att socialkonstruktivismen förklarar hur problem kan skapas utifrån att en 

grupp med diskursiv makt definierar en viss problematik som anses behöva åtgärdas. Sociala 

problem kan sägas uppkomma när en grupp framgångsrikt definierat något i samhället som 

problematiskt varpå politiskt och socialt ingripande anses nödvändigt. Detta då problemet inte 

enbart riskerar att drabba individen, utan även samhället i stort. Media bidrar till att skapa såväl 

som att reproducera sociala konstruktioner. De sociala konstruktionerna ger i sin tur upphov till 

regler och normativa förväntningar på människor i olika situationer (Payne, 2008). 

Sociala problem är sociala konstruktioner som utgör en tolkning av verkligheten och som till stor 

del förmedlas genom språket (Bergström & Boréus, 2005). Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv utgör en viktig del av studien att kritiskt granska de representationer som kvällspress 

och facktidskrifter förmedlar av Spice och användarna. 
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4.2 Risksamhälle 
I västvärlden har ordet risk kommit att utgöra en central aspekt. Samhällets medborgare uppmanas 

till att hålla sig á jour om risker och samtidigt undvika eventuella skadeverkningar. Risksamhället 

kännetecknas av högre krav på social kontroll och riskhantering mot bakgrund av ökad rädsla för 

potentiella hot mot samhällets normer och moraliska värderingar (Tabermann, 2011).  

Durkheim (2004) menade att normer och värderingar utgör moraliska referensramar och är av stor 

betydelse för den sociala kontrollen i samhället. Det moderna samhället är under konstant 

förändring vilket medför att de sociala normerna uppluckras. Detta i sin tur medför att gränser för 

vad som är normativt respektive avvikande blir alltmer otydligt vilket ställer krav på ökad kontroll 

och reglering från samhällets sida.  

Beck (2000) skriver att den ökade globaliseringen medför att hoten och riskerna på politisk såväl 

som socioekonomisk nivå ökar. De globala riskerna medför en ökad medvetenhet inför eventuella 

farhågor vilket bidrar till en utspridd rädsla bland allmänheten. Världen upplevs som mer riskfylld 

på grund av ny teknologi och mediernas rapportering om vad som händer i världen. Det finns allt 

fler medier, och nyheter om olika företeelser sprids fort mellan länder. Allmänheten blir ständigt 

påminda om olika risker genom medias rapportering vilket påverkar omgivningens tankemönster 

och tillvaro där alltmer fokus riktas mot risker. Globaliseringen har medfört att världens gränser 

sammanflyter med varandra vilket medför att potentiella skadeverkningar och risker på global nivå 

blir lokala angelägenheter (Beck, 2000). 

Giddens & Sutton (2014) skriver att i en värld med många risker strävar individen att uppnå 

ordning och kontroll för att minska oförutsägbarheten. I risksamhället inträffar en rad händelser 

som är okontrollerbara. Detta innebär att alltmer fokus riktas mot människans agerande utefter vad 

som anses vara korrekt handlande, och riskfaktorerna med olika beteenden eftersträvas att 

reduceras. Riskerna i sig blir mer centrala än bakomliggande faktorer till olika typer av 

problematiska förhållanden. Eftersom oron och rädslan ofta riktas mot diffusa och okontrollerbara 

risker på global nivå betonas individuell trygghet och riskhantering eftersom denna ofta är lättare 

att kontrollera (Giddens & Sutton, 2014).   

Ungdomar är en grupp som ofta associeras med risker. Ungdomar kan anses utgöra en källa till 

risker såväl som utsatta för risker. Ungdomsperioden betraktas som problematisk avseende social 

reglering och ordning. Gruppen anses skildra samhällets välmående och tenderar blir föremål för 

överdriven oro och rädsla som ger upphov till moralpanik. Detta sker ofta i samband med 

ungdomar som använder droger (Höjdestrand, 1997; Thompson, 1998).  

Risker upplevs som verkliga och blir legitimerade först när de identifieras som hot eller faror via 

exempelvis media varpå samhället åberopar åtgärder som anses nödvändiga för att hantera riskerna. 

Fowler (1991) uppger att problem och risker som anses legitimerade inte nödvändigtvis behöver 

grundas i empiri eller vetenskaplig fakta, utan utgår ofta från alarmerande föreställningar som ger 

upphov till ökad rädsla och riskhantering.  
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Den rädsla och benägenhet att undvika risker och eventuella skadeverkningar som risksamhället 

karaktäriseras av skapar förutsättningar för moralpanik. Den moraliska paniken riktas mot grupper 

som anses utgöra en risk för den sociala ordningen och därmed blir stämplade som avvikande. 

Risker, avvikelse och moralisk panik är sociala konstruktioner som varierar beroende på 

definitionsföreträde och kontext. Det socialkonstruktivistiska perspektivet på risker är 

sammanlänkat med moralpanik eftersom synsättet studerar riskskapande som en subjektiv process 

där kulturella, sociala och moraliska aspekter avgör vilka risker som anses utgöra ett verkligt hot 

(Tabermann, 2011).  

Ungar (2001) för ett resonemang där sambandet mellan moralpanik och risksamhälle kritiseras. 

Moralpaniken blir inte lika tydlig i risksamhället då starka reaktioner och uppmärksammande av 

eventuella risker anses berättigade. Även om starka reaktioner i samband med Spice kan vara 

befogade kommer denna uppsats utgå från de resonemang som förs av Beck (2000) ; Cohen (2002) 

och Thompson (1998) avseende att risksamhället kännetecknas av en rädslans kultur vilket skapar 

förutsättningar för moralpanik. 

Cohen (2002) och Hier (2003) menar att konstruktionen av risk och moralpanik kan användas för 

att legitimera ökad reglering och social kontroll. Det är därmed relevant att kritiskt granska de 

diskurser som hänvisar till riskernas självklara utformning.  

5. Metod och metodologiska överväganden 
I detta avsnitt återges en presentation av metodval för insamling och analys av studiens empiriska 

material. Studien är av kvalitativ ansats och utgår från Faircloughs kritiska diskursanalys vilket 

kommer att belysas. I denna del skildras också vår förförståelse, etiska aspekter som studien 

omfattas av, urvalsförfarande, tillförlitlighet och äkthet samt hur vi strukturerat och genomfört 

studien.   

5.1 Metodologisk reflektion  
Uppsatsen utgår från en kvalitativt inriktad forskningsmetod vilket innebär att studien är 

tolkningsinriktad och induktiv. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt utgörs av det 

hermeneutiska perspektivet, en tolkningsfokuserad metod som utgör en grund för 

socialkonstruktivismen. Verkligheten tolkas som socialt konstruerad utifrån diskurser vilket medför 

att en kvalitativ studie är adekvat (Giddens & Sutton, 2014). Målet med vår studie är inte att 

generalisera resultaten, utan snarare att möjliggöra en djupare förståelse för diskursen om Spice.  

Subjektivitet och förförståelse måste reflekteras över inom kvalitativ forskning. Kvalitativt inriktad 

forskning riskerar att medföra resultat som grundas på forskarnas egna uppfattningar om vad som 

är relevant. Komplikationer som kan uppstå i samband med subjektivitet kan också härledas till 

svårigheter att replikera kvalitativa studier vilket försvårar reliabilitet (Bryman, 2011). För att 

hantera studiens subjektiva inslag anser vi att det är väsentligt att vara transparant i studiens 
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analysförfarande och klargöra för tidigare forskning och förförståelse. Metoddesignen i denna 

studie kommer att utformas av en jämförande kritisk diskursanalys av hur Spice framställs i svensk 

kvällspress respektive facktidskrifter för socionomer. Studiens metodologiska referensram 

innefattas av socialkonstruktivism och kritisk diskursanalys samt de teoretiska begreppen 

risksamhälle, avvikelse och moralpaniksperspektivet. Socialkonstruktivismen är diskursanalysens 

främsta teoretiska utgångspunkt och moralpaniksperspektivet är sammanlänkat med studier om 

media och risk (Cohen, 2002; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är därmed motiverat att 

använda denna metoddesign och kombinera dessa teorier. 

5.2 Förförståelse 
Vi har båda varit verksamma inom missbruksvården och kommit i kontakt med personer som har 

erfarenhet av Spice. Många av de ungdomar vi kom i kontakt med ansåg att omgivningens 

framställning av drogens effekter var överdramatiserad. Inom socialtjänstens missbruksenhet samt 

institutionsvård var vetskapen om drogens konsekvenser enligt vår uppfattning tämligen bristfällig. 

Våra föreställningar om drogen och droganvändarna påverkas av media och vi är därför 

intresserade av att undersöka diskursen. Vår uppfattning har varit att Spiceproblematiken förstärks i 

media. Exempelvis i sammanhang då Spicepreparatens flöde beskrivits som okontrollerbart och 

drogens fysiska konsekvenser framställts som förödande.  

5.3 Diskursanalys och kritisk diskursanalys 
Diskurser utgör representationer om hur världen är och uppfattas vara. Diskurser utgör också 

projiceringar vilka representerar en möjlig värld åtskild från den faktiska världen. Diskurser kan 

således utgöra en del av ett projekt som utgår från att förändra samhället i en viss riktning. Det är 

därför väsentligt att kritiskt granska den information som förmedlas inom mediala diskurser då 

informationen om olika företeelser ofta präglas av bakomliggande motiv (Fairclough, 2003). 

Diskursanalysen studerar diskurser som förs i samhället och hur dessa utformas i text. Texter är 

laddade med värderingar där kontextuellt sammanhang blir avgörande för hur dessa utformas och 

tolkas. I centrum står språket och det sätt som det används på kopplat till ett övergripande syfte 

som kan handla om exempelvis en världsuppfattning, ståndpunk eller viss yrkeskunskap 

(Törnqvist, 2009; Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   

Foucault (1969) menade att syftet med diskursanalysen inte handlar om att tydliggöra vad personer 

menar med det som framförs i text, eller att studera huruvida diskurserna är korrekta alternativt 

felaktiga. Diskursanalysen handlar snarare om att studera mönster i det som faktiskt skrivits och 

analysera vilka sociala konsekvenser framställningarna kan få. Språkbruket som används innefattar 

mer än enbart beskrivningar av verkligheten. Språket i diskurser ger uttryck för makt och skapar 

bland annat riktlinjer, normer, avvikelse och åsikter. Maktaspekten finns ständigt närvarande inom 

olika diskurser och uttrycks på olika sätt. I diskurser tenderar uppfattningar avseende normalitet att 

skapas varvid detta blir en typ av maktposition i förhållande till det avvikande. Exempelvis skapas 
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idealtypiska karaktärer av ungdomar eller droganvändare som ofta är av negativ innebörd 

(Foucault, 1969). 

Althusser (1999) skriver att mediala institutioner präglas av maktutövning och har i uppgift att 

förmedla det av majoritetssamhället rådande synsättet och konstruera en självklarhet av detta. Med 

diskursanalysen är tanken att dessa sanningar skall ifrågasättas. Den form av diskursanalys som 

anses särskilt adekvat för att studera rådande maktförhållanden i samhället och kritiskt granska de 

vedertagna sanningar som förmedlas utgörs enligt Foucault (1969) av den kritiska diskursanalysen. 

Den kritiska diskursanalysen är problemorienterad och undersöker hur texter bidrar till att skapa 

uppfattningar om verkligheten och hur dessa projiceringar förhåller sig till normer och 

maktstrukturer i samhället (Bergström & Boréus, 2005).  

Faircloughs kritiska diskursanalys anses användbar i detta avseende då modellen åskådliggör 

sambandet mellan de enskilda texterna i artiklarna och den sociala kontext de är producerade i. 

Denna modell grundas enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) på tre centrala dimensioner 

vilka innefattas av text, diskursiv samt social praktik. Dessa dimensioner analyseras i relation till 

varandra. Textanalysen inriktas på textens språkliga uppbyggnad, sammanhang och hur diskurser 

skapas. Dimensionen fokuserar på hur omgivningens uppfattningar om olika företeelser påverkas 

av språkbruket och hur detta kan ge uttryck för asymmetriska maktförhållanden. Den diskursiva 

dimensionen fokuserar på hur de som skriver texter för resonemang om olika händelseförlopp 

utifrån existerande diskurser. Den drogdebatt som förs idag får näring av tidigare diskurser inom 

området vilket påverkar skribenter såväl som textmottagare. Den sociala praxisdimensionen utgår 

från den sociala kontext i vilken diskurshändelsen äger rum. Detta innefattas av ett större 

perspektiv där texten och orden analyserar bortom den reella diskursen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

Den kritiska diskursanalysen utgör ett bra verktyg för att analysera huruvida media bidrar till ett 

strukturellt förtryck av droganvändare och kommer i denna uppsats rikta fokus mot hur språket 

används i mediala sammanhang för att beskriva Spice och de som använder drogen. Vi kommer 

också söka finna samband med tidigare diskurser om droger och studera eventuella bakomliggande 

motiv till Spicediskursens utformning.  

5.4 Urval och urvalsförfarande 

5.4.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

Analysmaterialet avgränsades till Aftonbladet/Expressen i kvällspress och Socionomen samt 

CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika i facktidskrifter för socionomer. Aftonbladet och Expressen 

valdes ut mot bakgrund av tidningarnas nationella omfång. Tidskrifterna Socionomen och CAN:s 

tidskrift A & N valdes ut eftersom de är två centrala tidskrifter för socialarbetare. Eftersom den 

aktuella skildringen av Spice studeras består urvalet av de senast publicerade artiklarna i kvälls 

respektive fackpress som berör ämnesområdet.  



 

14 

5.4.2 Sökresultat 

Sökningen av artiklar i Aftonbladet och Expressen genomfördes i Mittuniversitetets databas 

Mediearkivet och avgränsades till 2014-2015. Dock hade inga artiklar som sökningen i 

mediearkivet genererade publicerats år 2015. Sökterminologin som användes i arkivet utgjordes av 

nätdrog* AND ("syntetisk cannabinoid" or Spice). Trunkering efter ordet nätdrog symboliserar att 

termen kan inneha olika ändelser. Sökningen genomfördes 1 april 2015 och resulterade i femton 

träffar, tio av artiklarna påträffades i Expressen och fem i Aftonbladet. Två av artiklarna i 

Expressen och en artikel i Aftonbladet ansågs irrelevanta att analysera. Sammanlagt valdes tolv 

artiklar ut som överensstämde med uppsatta inklusionskriterier. I CAN:s tidskrift A & N valdes 

artiklar från den fjärde upplagan år 2013 då denna publikation specifikt belyste området nätdroger 

med fokus på Spice. Sökningen i CAN:s tidskrift Alkohol och narkotika genererade sju träffar, 

varpå fyra artiklar valdes ut. Från tidskriften Socionomen valdes en artikel ut från 2011 eftersom 

det var den enda artikeln som berörde Spice. Även om Socionomen enbart genererade en artikel 

ansåg vi det relevant att välja denna då tidskriften utgör en viktig källa för socialarbetare. Bortfallet 

av artiklar gjordes mot bakgrund av att texten i två av Aftonbladet- och Expressens artiklar ansågs 

för korta och därmed irrelevanta att analysera. Två artiklar i Expressen var identiska med varandra, 

varpå vi enbart valde en av dessa. Bortfallet av artiklar i CAN:s tidskrift A & N från 2013 utgjordes 

av sammanlagt tre artiklar. Detta eftersom dessa artiklar inte berörde specifikt Spice utan 

fokuserade på andra nätdroger. Det slutgiltiga analysmaterialet utgörs således av sjutton artiklar, 

åtta av dessa i Expressen, fyra i Aftonbladet, fyra i CAN:s tidskrift A & N samt en i Socionomen 

(Se bilaga I).   

5.5 Tillförlitlighet och äkthet 
Reliabilitet och validitet är sammankopplade med varandra och anses centrala i bedömningen av 

studiers vetenskapliga kvalité. Kvale & Brinkmann (2009) uppger att reliabilitet syftar till 

forskningsresultatens trovärdighet. Reliabilitet utgörs av att andra forskare kan dra liknande resultat 

om studien reproduceras vid annan tidpunkt. Validitet innefattas av att studiemetoden mäter det 

som avses studeras. Inom forskning med kvalitativ ansats är det inte möjligt att generalisera som i 

kvantitativa studier. Enligt Bryman (2011) anses begreppen tillförlitlighet och äkthet utgöra 

adekvata substitut till reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning. Studiens tillförlitlighet 

utgår från ett antal principer vilka innefattas av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Äkthet utgörs av att studien ger en rättfärdig bild och ökad 

insikt avseende studiens ämnesområde. Med vår studie eftersträvas att möjliggöra en djupare 

förståelse för den mediala diskursen om Spice. För att studien skall uppnå pålitlighet, vara möjlig 

att konfirmera och kunna överföras till en annan kontext är det väsentligt att tydligt redogöra för 

hur datainsamling och tolkning av material utförts (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

I diskursanalysen riskerar datainsamlingen att influeras av våra egna normer och förväntningar. För 

att öka studiens tillförlitlighet kommer vi eftersträva tydlighet i redovisningen av tillvägagångssätt. 
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5.6 Etiska överväganden 
Etiska överväganden i samband med diskursanalysen utgörs bland annat av det tolkningsföreträde 

vi som skribenter innehar. Det är viktigt att definitionsföreträdet inte överskrider studiens syfte. 

Diskursen i media riskerar annars att bli en produkt av våra egna intressen. Artiklarna i studien 

omfattas av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Enligt 

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) framgår offentlighetsprincipen vilken innebär att alla 

medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Vi har tagit hänsyn till att dessa allmänna 

handlingar omfattas av ett antal etiska aspekter avseende plagiat av artiklar och att verk inte skall 

återges på missvisande sätt.  

Den etiska principen om humanitet innefattas av att personer i utsatta livssituationer skall 

behandlas med medmänsklighet (Akademikerförbundet SSR, 2006). Trots att studien utgår från 

redan publicerade material och inte intervjuar utsatta personer eller tar fram ny fakta är området 

drogproblem känsligt. Vi är medvetna om att Spice har förorsakat allvarliga komplikationer för 

droganvändare såväl som anhöriga. Det är inte en av studiens intentioner att framställa Spice som 

harmlös och ge upphov till drogliberala attityder. Snarare avser vi öka förståelsen för 

Spicediskursen och vad den kan innebära för användarna och samhället. Vår avsikt är inte att ta 

ställning till ideologiska ståndpunkter eller huruvida rådande narkotikapolitik är korrekt utformad, 

vi är mer intresserade av hur diskurserna formar rådande förhållanden. Eftersom vi avser studera 

talet om Spice är det också väsentligt att vi själva inte bidrar till att reproducera utsattheten bland 

gruppen genom att oreflekterat använda uttryck förknippade med negativa egenskaper likt 

”narkoman”, ”knarkare” eller ”missbrukare”. 

5.7 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen har varit jämn och arbetsprocessen har fortlöpt med kontinuerlig 

handledarkontakt. Studiens inledning har delats in i olika stycken där författarna enskilt ansvarat 

för olika delar. Från problemformulering och framåt har skribenterna arbetat tillsammans och 

alternerat vad gäller skrivandet. Vi har kompletterat varandra avseende arbetsfördelningen där en 

av oss varit mer aktiv i skrivprocessen medan den andra i högre utsträckning inhämtat information 

och teoretisk inläsning. Korrekturläsningen av arbetet har genomförts efter varje avsnitt där vi 

enskilt har reviderat olika delar för att sedan sammanställa materialet.  

5.8 Analysmetod 

5.8.1 Tematisk analys 

Den kritiska diskursanalysen i studien utgår från två centrala teman vilka utgörs av risk och 

avvikelse. Under konstruktionen av risk inkluderas moralpanik och skräckpropaganda. Under temat 

avvikelse inbegrips framställningen av de som använder Spice. Till en början genomfördes en 

övergripande genomläsning av materialet med utgångspunkt i temana risk och avvikelse där 

meningar och uttryck som gav upphov till detta valdes ut. Materialet lästes senare igenom mer 
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utförligt för att kartlägga diskurser om Spice och droganvändarna. Resultatet presenteras utifrån 

sex teman som uppkom under analysprocessen. Dessa teman utgörs av; Dödens drog och Spice-

Epidemin, Missbrukare och behovet av hjälp, Extrema ytterligheter, Drog bortom kontroll, 

Samhällets kamp mot drogerna samt Spicebrukaren, inte vem som helst. Därefter kopplas dessa 

förklaringsmodeller i artiklarna till större diskurser som berör ”Ungdomar, drogproblem och 

avvikelse”, ”Restriktiv narkotikapolitik” samt ”Droger som socialt problem”.   

5.8.2 Kritisk diskursanalys av artiklar 

Syntaxanalys har använts för att åskådliggöra olika aspekter i meningsbyggnaden. Vi har påvisat 

metaforer avseende Spicebruk och Spiceanvändare. Texternas transivitet har också analyserats, 

detta innefattas av huruvida händelseförlopp i texten förbinds med subjekt och objekt, dvs. vem 

som säger vad. Transiviteten är sammanlänkat med den interaktionella kontrollen där det studeras 

vem/vilka som har tolkningsföreträde och kontroll över agendan samt hur det kan påverka utfallet 

(Philips & Winter Jørgensen, 2000).  

Texten i artiklarna har även studerats utifrån modalitet vilket belyser graden av sanningspåståenden 

som finns i texterna. Affinitet utgörs av talarens grad av instämmande i det som texten förmedlar 

(Philips & Winter Jørgensen, 2000). ”Det är farligare än andra droger”, ”Drogen används bland 

ungdomar”, ”Spridningen i samhället är stor” exemplifierar satser med hög affinitet och modalitet. 

Dessa påståenden framför med säkerhet att Spice är farligare än andra droger och används av 

ungdomar. Detta är exempel på kategoriska modaliteter där information framförs som faktamässiga 

påståenden. I formuleringen ”Spice är troligtvis farligare än många andra droger ’ är talaren 

osäker på Spice konsekvenser vilket indikerar låg modalitet. Det finns olika mönster för hur talaren 

förbinds med sina utlåtanden. Objektiv modalitet innefattas av att det råder oklarhet avseende vems 

perspektiv som uttrycks, ”Det är riskfyllt ”är exempel på en sats med objektiv modalitet eftersom 

det inte framgår vems perspektiv som skildras. Subjektiv modalitet innefattas av att det är talarens 

egen affinitet för ett påstående som uttrycks, ”Jag anser att lagen behöver förstärkas” är ett utdrag 

som exemplifierar subjektiv modalitet där det är tydligt vems affinitet som uttrycks. Utöver analys 

av textdimensionen har även den diskursiva praxisdimensionen analyserats. Den diskursiva 

praktiken belyser hur artiklarna bidrar till att producera en viss typ av textuell kedja. Intertextualitet 

är väsentligt i detta hänseende vilket beskriver hur texter relaterar till varandra. Intertextualitet visar 

också hur diskursen relaterar till andra kontextuella sammanhang (Bergström & Boréus, 2005). 

Philips & Winter Jørgensen (2000) menar att inom den diskursiva praxisdimensionen utgör 

interdiskursivitet ytterligare ett centralt begrepp. Olika diskurser inom ett specifikt område utgör en 

diskursiv kamp om vilken diskurs som bör anses mest betydande, detta formar en diskursordning. 

Inom Spicediskursen förs flera diskurser om hur drogproblematiken bör uppfattas och åtgärdas. En 

diskurs förespråkar restriktiv narkotikapolitik och medicinska aspekter medan andra exempelvis 

fokuserar på sociala aspekter och ökat hjälpbehov. Interdiskursivitet innefattas av hur olika 

diskurser inom och mellan diskursordningar relaterar till varandra. Interdiskursivitet är en form av 
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intertextualitet och båda aspekter är beroende av varandra (Philips & Winter Jørgensen, 2000).  

I linje med Faircloughs modell för kritisk diskursanalys vi tar en lingvistisk utgångspunkt där det 

analyseras vilka diskurser texterna i kvälls- och fackpress bygger på (interdiskursivitet) samt hur 

texterna relaterar till andra texter (intertextualitet). Det som vi skall söka analysera i detta 

hänseende innefattas av hur Spicediskursen förhåller sig till andra drogdebatter som berör 

”Ungdomar, drogproblematik och avvikelse”, ”Restriktiv narkotikapolitik” samt ”Droger som 

socialt problem och om det finns någon prominent diskurstyp.  

Den sociala praktiken är sammankopplad med makt, ideologi, politik och normer och beaktar 

historiska såväl som kulturella perspektiv då det inte går att förklara och förstå allt utifrån textens 

utformning. Denna dimension studerar hur den diskursiva praktiken och diskursordningen som den 

ingår i relaterar till varandra (Philips & Winter Jørgensen, 2000). Den sociala praktiken kan inte 

enbart studeras utifrån Faircloughs diskursmodell utan måste kompletteras med andra teoretiska 

ansatser. I studien kommer den sociala praktiken analyseras med förankring i tidigare nämnda 

teorier för att möjliggöra en förståelse för den sociala kontext Spicediskursen är en del av.  

6. Resultat och Analys 

I detta avsnitt redogörs först för de resultat vi kunna påvisa i kvälls- respektive fackpress avseende 

interaktionell kontroll och transivitet. Därefter redogörs för textdimensionen samt diskursiv 

praxisdimension. 

6.1 Interaktionell kontroll och transivitet i kvällspress och facktidskrifter 
Eftersom den interaktionella kontrollen har mycket gemensamt i både kvällspress och 

facktidskrifter har vi valt att slå ihop detta stycke till en samlad analys. Generellt är det skribenten 

till de olika artiklarna som avgör vem/vilka som kommer till tals samt hur informationen skildras. 

Skribenterna har i och med detta den egentliga bakomliggande interaktionella kontrollen, men i 

definitionen av hur Spice skildras som socialt problem råder influenser från en rad aktörer.  

I kvällspressens artiklar framförs uttalanden från politiker, polis, forskare, läkare, föräldrar och 

ungdomar. Det är företrädesvis professionellas utlåtanden som framförs i artiklarna. I de artiklar 

politiker, polis, läkare och andra sakkunniga gavs definitionsföreträde fokuserade informationen på 

drogens livshotande konsekvenser, epidemiartade utbredning, restriktivare lagstiftning och 

kriminalitet. I vissa av kvällspressens artiklar kommer ungdomar som använder Spice till tals. 

Ungdomarnas utsagor är ofta dramaturgiskt återgivna och förmedlar en bild av användarna som 

avvikande. I ett fåtal av kvällspressens artiklar som fokuserar på ungdomarnas utsagor associeras 

Spicebruket med bakomliggande sociala svårigheter och behov av hjälp. Dessa artiklar ger överlag 

en mer nyanserad bild av Spiceproblematiken. Facktidskrifter för socionomer utgår ofta från 

vetenskapligt material och grundas i forskning som behandlar aktuellt ämnesområde. Till skillnad 

från i kvällspress framförs inte droganvändarnas utlåtanden i fackpress. Inom fackpressen tillhör 
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interaktionell kontroll och transivitet företrädesvis yrkesverksamma inom polis, tullpersonal, 

forskargrupper och folkhälsomyndighet. Detta är en liknelse mellan fack och kvällspressens 

artiklar. I fackpressen är vokabuläret ”man” vanligt förekommande. Detta är en form av transivitet 

där händelseförloppet saknar subjekt och fråntar den handlandes ansvarstagande för att fokusera på 

problemets effekter (Philips & Winter Jørgensen, 2000). 

Det fokuseras till stor del på drogens fysiska konsekvenser i båda medier, fackpressen tenderar 

dock att fokusera mer på de juridiska aspekterna av Spice. Polis och tullpersonal i fackpressen 

förespråkar familjeklassning av narkotikapreparat och hårdare tag mot drogen. Trots att 

fackpressens artiklar riktas mot den sociala professionen framkommer det inte någon redovisning 

av socialarbetares erfarenheter eller tankar om Spice. I både facktidskrifter och i kvällspressen 

framställs Spice som en fråga för lagstiftning, polis och medicinska institutioner.  

6.2 Textdimensionen  
Artiklarna i kvälls- och fackpress analyseras separat avseende textdimensionen. I kvällspressens 

artiklar har vi kunnat urskilja tre diskurser vilka utgörs av ”Dödens drog och Spice-epidemin”, 

”Missbrukaren och behovet av hjälp” samt ”Extrema ytterligheter”. I fackpressens tidskrifter har 

tre andra diskurser kunnat urskiljas vilka innefattas av ”Drog bortom kontroll”, 

” Samhällets kamp mot drogerna” samt ”Spicebrukaren, Inte vem som helst”. 

Vad gäller textdimensionen i de olika artiklarna har konstruktionen av risk och avvikelse utgjort en 

övergripande tematik. Konstruktionen av risk och avvikelse är nära sammankopplade och beroende 

av varandra. Detta i bemärkelsen att risk kan bidra till avvikelse bland olika grupper, och de som 

avviker från det normativa kan anses utgöra en risk för samhället (Beck, 2000). 

6.3 Textdimensionen i kvällspress  

6.3.1 Dödens drog och Spice-Epidemin 

I de analyserade artiklarna framförs ofta att Spice är livshotande och att det råder en Spice-epidemi. 

Detta är så kallade kategoriska modaliteter. 

”Spice är värre än heroin- I Säffle, Visby, Gävle och Stockholm finns offren för Spice-epidemin”. 

(Aftonbladet, 2014-11-26). 

Risk konstrueras genom att Spice förknippas med heroin vilket är en drog som allmänheten 

vanligtvis associerar med överdoser, dödlighet och socialt misslyckande (Lalander, 2001). ”Spice 

är värre än heroin” är ett påstående med objektiv modalitet och hög affinitet. Uttrycket ger 

framställningen av att drogen är farlig, inte kan utgöra en fara. Denna framställning återkommer i 

kvällspressens artiklar där Spice ofta framförs som ”dödens” drog eller jämförs med andra droger 

som sammankopplas med livshotande konsekvenser.  

”DÖDSDROGEN FLÖDAR I SVERIGE- Nu ökar antalet dödsfall och antalet människor som 

förlorar medvetandet, får epileptiska anfall eller förstör njurarna för all framtid”. (Expressen, 

2014-11-13).  
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Utdraget framförs med hög affinitet och objektiv modalitet. ”Dödsdrog” är en flitigt använd 

metafor som indikerar skräckpropaganda och bidrar till att skapa rädsla bland allmänheten. 

Uttrycket ”förstör njurarna för all framtid” konstruerar risk för bestående men och biologiskt 

förödande konsekvenser.  

”Västmanland - framförallt Fagersta och Norberg -har just nu en Spiceepidemi. Det har även 

Gävle och Sundsvall, bara för att nämna några kommuner”. (Expressen, 2014-11-14).  

Det framförs med hög affinitet och objektiv modalitet att det råder en Spice-epidemi. Begreppet 

epidemi är en metafor som påvisar att drogen sprids likt en smitta i samhället och att utbredningen 

är omfattande. Spicepreparatens epidemiartade spridning är ett återkommande tema i kvällspressen 

som mestadels framförs med hög sanningshalt. Meningen ”bara för att nämna några kommuner” 

implicerar att Spice florerar i flertalet svenska kommuner.  

De som drabbas av drogens utbredning är enligt artiklarna gruppen ungdomar. 

”Spice blir allt mer populär bland ungdomar över hela landet”. (Expressen, 2014-11-14).  

Utdraget exemplifierar den höga grad av affinitet och modalitet som föreligger råda i påståendet att 

Spice ökar bland gruppen unga.  

- ”Jag funderar mycket på hur vi ska få ungdomen att sluta vara så nyfikna på att knarka. Alkohol 

och Spice är inkörsporten till andra droger”. Expressen (2014-11-08). 

Citatet framförs av narkotikapolisen och innehar subjektiv modalitet eftersom det är talarens egen 

affinitet i påståendet som uttrycks. Utlåtandet associerar problematiken med ungdomar och risk 

konstrueras i den bemärkelse att Spice beskrivs som en inkörsport till andra droger. Liknande 

resonemang förekommer i en rad av kvällspressens artiklar.  

”Alla måste ta sitt ansvar - föräldrar, skolan och landets politiker. Oroar du dig för att dina barn 

och barnbarn ska hamna i knarkträsket? Du borde göra det – inte minst därför att 

missbrukarsamhället har blivit inne. En bidragande orsak är de kemiskt framställda nätdrogerna 

som går under samlingsnamnet Spice”. (Expressen 2014-11-14). 

Citatet har hög affinitet och uppmanar till ökad social kontroll. Utdraget är en uppmaning till 

föräldrar att ta ansvar för sina barn. Framförallt uppges att individuellt ansvarstagande är 

nödvändigt för att ungdomar inte skall bli fast i ”knarkträsket”, en metafor för risken att fastna i 

drogberoende. Citatet utgörs av ett direkt yttrande till läsaren och konstituerar skräckpropaganda. 

Även om flertalet av kvällspressens artiklar framför att Spice är en dödsdrog och att det råder en 

utspridd användning i samhället, framkommer vissa utlåtanden med lägre affinitet.  Detta avseende 

huruvida dödsfallen verkligen berott på Spice. ”Ytterligare fyra unga män tros ha dött av drogen - 

Han dog den 7 november i en misstänkt överdos av Spice”. (Aftonbladet, 2014-11-26). 

Formuleringar likt misstänkt överdos av Spice, eller troligtvis var Spice en bidragande faktor till 

dödsfallet återkommer. Samtidigt som artiklarna uttrycker att Spice är en dödsdrog föreligger det 

råda osäkerhet om det i själva verket är Spice som medfört de faktiska dödsfallen.  
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6.3.2 Missbrukare och behovet av hjälp 

I de artiklar Spiceanvändarna kommer till tals förmedlas diskursen som vi valt att kalla 

”Missbrukare och behovet av hjälp”. Konstruktionen av avvikelse återfinns i diskursen, men även 

den sociala aspekten av användarnas situation: 

”Spice är bra mot Pontus ADHD, hävdar han… Varje tanke på att tända av ersattes av det 

förbannade suget, klådan. – Jag hatar Spice, men jag älskar det varje gång jag får det. Har 

knarkat det mesta, det var inte Spice som ställde till det. Inte från början. Redan som tolvåring 

provade han marijuana första gången. Han har varit en strulig tonåring helt enkelt, en sådan som 

aldrig känt att han passade in i skolan och när han frågar sig själv varför blir han svaret skyldig. 

Alla känner igen typen”. (Aftonbladet, 2014-11-26).  

I detta avseende är drogbruket grundat i bakomliggande faktorer likt självmedicinering och social 

exkludering. Samtidigt framställs användaren som den karaktäristiska avvikaren, en person som är 

malplacerad oavsett kontextuellt sammanhang. ”Alla känner igen typen” refererar till att det 

normativa samhället kan identifiera ett avvikande beteende hos vissa individer. Det är i förhållande 

till det avvikande som normalitet i sin tur skapas (Hilte, 1996).  

Meningen ”Varje tanke på att tända av ersattes av det förbannade suget, klådan. – Jag hatar Spice, 

men jag älskar det varje gång jag får det” belyser hur droganvändaren i detta fall står maktlös 

inför drogens starka beroende, vilket är en konstruktion av individuell risk såväl som avvikelse i 

form av offeraspekten. Modaliteten i utdraget ovan är av subjektiv karaktär. 

”Vuxenvärldens och omgivningens skräckhistorier om drogernas baksida bet inte på Sara och 

hennes polare. – Ingen säger någonting om att det faktiskt är soft att vara hög ibland. Man ville 

känna sig cool och testa, säger Sara. Att röka Spice var ett sätt att bli någon, en del av 

gemenskapen”. (Aftonbladet 2014-11-26). 

Detta citat överensstämmer till viss del med förklaringen att droger kan utgöra en central aspekt i 

skapandet av identitet och tillhörighet (Lalander, 2001). 

Citatet är av subjektiv modalitet eftersom det är ungdomens egen affinitet som uttrycks och framför 

vilken funktion Spice har i ungdomens tillvaro. Detta är en aspekt som flertalet av kvällspressens 

artiklar negligerar. Citatet framför också att skräckpropaganda inte alltid är effektivt.  

”Flera säger bara att vi har sett folk förlora medvetandet och få anfall, men vi fortsätter ändå. 

Andra säger att de känner till farorna, men de ser drogen som medicin som lugnar eller hjälper 

dem att fly en tillvaro de inte är nöjda med”. (Expressen, 2014-11-14). 

Tolkningar har gjorts av ungdomars utsagor och utdraget beskriver till viss del drogens 

komplexitet. Drogen beskrivs som ett medikament som anses nödvändig för att hantera tillvaron. 

”missbrukarsamhället har blivit inne”. (Expressen 2014-11-14).  

Begreppet missbrukarsamhället är moraliserande och förknippat med negativa beteendemönster, 

uttryck likt detta bidrar till konstruktionen av avvikelse (Johansson & Wirbing, 2005). 

I artiklarna som belyser diskursen missbrukare och behovet av hjälp framkommer föräldrars och 
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ungdomars kritik mot Sveriges narkotikapolitik.  

”Är det restriktivt att straffa dem som ber om hjälp med böter? Nej, det är att lägga en sten till på 

bördan för dem som redan kryper, missbrukare behöver vård inte straff”. (Aftonbladet 2014-11-

26).    

Citatet framför med hög affinitet och subjektiv modalitet att droganvändare är i behov av stöd och 

hjälp. Diskursen om ”Missbrukare och behov av hjälp” tillför en annan dimension än den bild som 

förmedlas av sakkunniga och fokuserar i större utsträckning på sociala problem i tolkningen av 

Spice. Droganvändarna själva beskriver den rationalitet som möjliggör att de prövar Spice trots 

vetskapen om drogens negativa effekter.  

6.3.3 Extrema ytterligheter  

Diskursen ”Extrema ytterligheter” överlappar till viss del diskursen om ”Missbrukare och behovet 

av hjälp”. ”Extrema ytterligheter” framställer missbrukaren som offer och farlig för sig själv 

alternativt som förbrytare farlig för samhället. I diskursen ”Missbrukare och behovet av hjälp” 

framställs användarna som offer för drogen. Diskursen ”Extrema ytterligheter” är polariserande 

och äger rum i gränslandet mellan två ytterligheter. 

”Han hade fradga runt munnen och kunde inte andas. Nu kämpar Jesper Åhlin, 21, att bli fri 

drogerna efter att Spice höll på att kosta honom livet”. (Expressen 2014-11-14).  

Utdraget har hög modalitet och Spiceanvändaren framställs som ett offer som kämpar för att bli fri 

från de livshotande konsekvenser Spice medför.  

”Ungdomarna tror att de köper någon slags cannabis, men i själva verket kan det vara en helt 

laglig dödsdos. Den syntetiska cannabisen är mer potent och därmed mycket svårare att dosera. 

Att testa Spice är som att spela rysk roulette”. (Expressen 2014-11-07).  

Ungdomarna skildras som ovetande offer för drogens konsekvenser. Citatet fokuserar på rädslan 

för drogens okända innehåll och potentiella skadeverkningar. ”Men i själva verket kan det vara en 

helt laglig dödsdos”. I citatet understryks att ”dödsdosen” är helt laglig vilket är ett uttryck för att 

en mer restriktiv narkotikapolitik anses nödvändig. Det finns således en agenda bakom uttalandet.  

Ordet kan som används i meningen medför att utlåtandet har låg modalitet. Desto högre modalitet 

har uttalandet som beskriver att Spicebruk är som att spela rysk roulette. Rysk roulette är en 

metafor som används för att framhäva att droganvändarna utsätts för en individuell slumpartad risk. 

– ”Vi har sett en ökad tillgång och ett ökat missbruk och väldigt långt ner i åldrarna. Vi har hittat 

ungdomar som borde varit i skolan men uppehållit sig hemma hos för oss kända missbrukare, 

säger Per Ottosson, tillförordnad områdeschef på polisen i Skaraborg”. (Expressen 2014-11-07). 

Utdraget är av subjektiv modalitet där polisens affinitet uttrycks. Påståendet skapar en distinktion 

mellan ”oskyldiga” ungdomar och ”skyldiga” missbrukare. 

Utöver att framställa droganvändarna som offer finns en rad utdrag i kvällspressens artiklar där 

Spice och de som använder drogen associeras med kriminalitet.  
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”Narkotikahandeln genererar ofta grov brottslighet och bildar en bas för organiserad brottslighet. 

Samtidigt riskerar användandet av Spice och andra droger att bita sig fast i stora 

ungdomsgrupper”. ( Aftonbladet 2014-11-25). 

Begreppen ofta och riskerar medför att utlåtandet har låg modalitet. Samtidigt uttrycker texten inga 

tvivel om att narkotikahandeln bildar en bas för organiserad brottslighet. Utdraget konstruerar risk 

och avvikelse då Spice och droganvändarna sammanlänkas med brottslighet.  

”MÖRDAREN VAR HÖG PÅ SPICE - HÖGG 55 GÅNGER”. (Expressen, 2014-11-12). 

Citatet har hög modalitet och indikerar att drogen medförde att personen begick mordet. Spice 

sammankopplas med ett bestialiskt mord, men längre fram i artikeln framkommer att personen 

även använt en rad andra droger. 

”Man ska inte vara i närheten av honom om han inte får röka på några timmar, varnar han. Jag 

skulle kunna slå sönder hela lägenheten”. (Aftonbladet, 2014-11-26). 

I detta utlåtande framställs Spicebrukaren återigen som farlig, om personen i detta hänseende inte 

intar drogen skulle det medföra en risk för samhället och personer i omgivningen. 

6.4 Textdimensionen i fackpress för socionomer 

6.4.1  Drog bortom kontroll  

Fackpressens artiklar hänvisar ofta till egen forskning vilket är en form av subjektiv modalitet. I 

fackpressens artiklar framställs Spice och andra nätdroger som särskilt komplexa mot bakgrund av 

drogernas okända innehåll och tillgänglighet. Den första diskursen som kunnat urskiljas i analys av 

fackpressens textdimension utgörs av ”Drog bortom kontroll”.  

”I själva verket är nätdroger likt Spice farligare än de kända drogerna eftersom man inte vet vad 

det är. Amfetamin och cannabis är långt ifrån nyttigt, men det har ändå testats på flera 

hundratusentals människor. De nya designdrogerna är inte testade på någon, varken på djur eller 

människa”. (Socionomen, 2011- 04-14).   

Drogen framställs som farligare än andra droger som amfetamin och cannabis på grund av det 

okända innehållet. Utlåtandet innehar hög affinitet och påminner om kvällspressens utlåtanden där 

Spice framställs som farligare än heroin och andra droger.   

”Men allt går ju ut på att de ska säljas och användas. De har ingen annan funktion och det finns 

ingen forskning på vilka effekterna är eller hur länge de varar utan det får man lära sig själv. Man 

är försökskanin åt de här tillverkarna”. (Socionomen, 2011- 04-14).    

Citatet framförs med hög affinitet och modalitet. Återigen framställs okunskapen om drogens 

innehåll som särskilt riskabel. Begreppet ”försökskaniner” är en metafor som används i fackpressen 

vilken kan liknas med uttrycket ”rysk roulette” och ”labbråttor” i kvällspressens artiklar.   

”Tidigare måste man känna någon som kände någon annan, man måste ta sig till en skum plats 

och träffa en obehaglig person om man ville köpa droger. Numera kan man sitta hemma vid sin 

dator och beställa det man vill ha, betala med sitt VISA-kort och varan levereras med Posten”. 
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(Socionomen, 2011- 04-14). 

Utdraget framförs av polisen och drogernas tillgänglighet framställs som problematisk och 

riskfylld. Datorn agerar langare och ”vem som helst” kan beställa drogerna.  Detta utgör en risk på 

individuell såväl som samhällelig nivå. Ordet ”man” förekommer ofta i citatet. Detta är enligt 

Börjesson (2003) en form av passiv modalitet som kan bidra till konstruktionen av avvikelse då 

polisen postulerar att det finns en enhetlig bild av droganvändaren som allmänheten kan associera 

till ordet ”man”.  

”Antalet nya psykoaktiva substanser ökar dramatiskt samtidigt som internet har blivit en viktig 

anonym marknadsplats med global räckvidd”. (CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika, Alltfler nya 

substanser 2013-09-16). 

”Idag vittnar många ungdomar om att det är lika lätt att få tag i nya lagliga nätdroger som att få 

tag i alkohol”. (Socionomen, 2011- 04-14). 

I dessa utdrag framförs med hög affinitet och subjektiv modalitet från polisen att nätdroger likt 

Spice ökar ”dramatiskt”. Utbredningen beskrivs som omfattande där Internet anses utgöra en 

bidragande orsak till drogens lättillgänglighet och globala räckvidd. Ny teknik och globalisering 

framstår som hot mot samhällets konstitution och ger upphov till rädsla. 

6.4.2 Samhällets kamp mot drogerna 

I fackpressens artiklar framhålls att det råder en kamp mellan upprätthållarna av lagen och brottslig 

verksamhet. I förgående artiklar har det framkommit att ungdomarna bedriver en kamp mot 

drogerna, denna diskurs fokuserar dock mer på samhällets kamp. Kampaspekten är vanligt 

förekommande i drogdebatten och används ofta för att markera frågans vikt (Törnqvist, 2009).  

”Syntetiska droger kommer med posten till Sverige. I en evig kapplöpning med internationella ligor 

måste tullen hålla sig a jour med ständigt nydesignade preparat och upptäcka dess snabbt 

skiftande vägar i postflödet”. (CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika 4, Ständig katt och råttalek 

2013-09-16). 

”Att tullens beslag av syntetiska droger ökar hela tiden tyder på en fortlöpande ökning av inflödet 

till Sverige. I topp ligger kemiskt framställd cannabis. – Syntetisk cannabis – ”Spice” – är helt 

outstanding”. (CAN:s tidskrift A & N 4, Ständig katt och råtta-lek 2013-09-16). 

Citaten framför med hög modalitet att det råder en fortlöpande ökning av framförallt Spice vilket 

utgör en samhällelig risk. Det framgår att tullen bedriver en kamp mot drogens ”flöde” där 

formuleringar likt evig kapplöpning och hela tiden ger uttryck för en ständigt pågående ökning. 

Ett återkommande tema i fackpressens artiklar innefattas av att lagstiftningens nuvarande 

utformning anses utgöra ett hinder i kampen mot drogerna.  

”Sedan behöver vi en bättre anpassad lagstiftning som gör att vi kan jobba lika snabbt som 

”buset”, som kan förflytta sig genom en knapptryckning”. När lagarna skrevs fanns ju inte 

internet”. (CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika 4, Ständig katt och råttalek 2013-09-16). 

Termen ”buset” är en metafor som associeras med avvikande beteende. I utdraget menar polisen 
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att det är nödvändigt med en förändrad lagstiftning. Detta för att möjliggöra en snabbare process 

avseende narkotikaklassning av nya preparat. Det förekommer enstaka undantagsfall som 

förespråkar substansklassificering. 

”Jag tror att en substansklassificering trots allt är mest effektiv, när den kemiska variationen är 

stor som till exempel bland cannabinoiderna, säger han”. (Socionomen, 2011- 04-14).  

Utlåtandet framförs av personal på Folkhälsomyndigheten. I citatet ifrågasätts tidigare utlåtanden 

om att familjeklassning är önskvärt. Begreppen tror och trotsallt ger uttryck för osäkerhet hos 

talaren. Diskursen ”Samhällets kamp mot drogerna” framhåller att polis och tullverk utgör de mest 

centrala instanserna för att motverka spridningen av Spice och andra nätdroger. Diskursen 

fokuserar till stor del på lagstiftning och ökade krav på reglering.   

6.4.3 Spicebrukaren, inte vem som helst 

I en del av fackpressens artiklar skildras en bild av att Spiceanvändarna utgörs av en specifik grupp 

ungdomar med en rad psykosociala svårigheter, därav diskursen ”Spicebrukaren, inte vem som 

helst”. Diskursen har mycket gemensamt med den bild som förmedlas av avvikaren i kvällspress. 

”Begreppet nätdroger kopplas ofta automatiskt ihop med unga och ungdomsproblem. Den typiske 

nätdroganvändaren enligt CAN:s skolundersökningar är en redan erfaren droganvändare med en 

rad andra problembeteenden”. (CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika 4, Nätdroger ett 

ungdomsproblem? 2013-09-16). 

Utlåtandet framförs med hög modalitet och ifrågasätter den stereotypa association där Spice och 

andra nätdroger per automatik sammanlänkas med ungdomsproblem. Den ”typiske” 

nätdroganvändaren beskrivs som en erfaren droganvändare med en rad problembeteenden. 

Utdraget ger till viss del en mångfacetterad bild av de som använder nätdroger, men bidrar också 

till konstruerandet av avvikelse. Detta skapas utifrån generella uppfattningar om den karaktäristiska 

användaren av nätdroger.  

”Det är omkring dubbelt så vanligt att elever som använt nätdroger inte är nöjda med relationen 

till sin familj, inte trivs bra i skolan och att de mobbar andra. Det är omkring tre till fyra gånger så 

vanligt att de skolkar ofta och att de vid något tillfälle det senaste året blivit utsatta för avsiktligt 

och så pass kraftigt våld att de blivit tvungna att besöka sjuksyster eller läkare”. (CAN:s tidskrift 

Alkohol & Narkotika 4, Problemtyngda användare av nätdroger 2013-09-16). 

Texten bygger på statistiska undersökningar vilket skapar en bild av ”sanning” vad gäller 

uppfattningar om de som använder drogen. Citatet belyser också bakomliggande sociala problem.  

”Bland gymnasieelever är den vanligaste nätdroganvändaren en problemtyngd kille som, i åtta fall 

av tio, förutom nätdroger också använt cannabis eller annan narkotika. Han är dessutom en 

regelbunden rökare och har ofta också för vana att dricka stora mängder alkohol”. (CAN:s 

tidskrift Alkohol & Narkotika 4, Problemtyngda användare av nätdroger 2013-09-16). 

”Karaktäristiskt för gruppen som använt nätdroger är alltså att detta är individer som grovt sagt 

har en mer problemfylld tillvaro och en större benägenhet att berusa sig än de flesta andra 
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gymnasieelever”. (a.a).  

Citaten framförs med hög affinitet och modalitet. Utdragen bidrar till konstruktionen av avvikelse 

eftersom det skapas en distinktion mellan den ”normala” gymnasieeleven och den person som 

använder nätdroger likt Spice. Droganvändarna associeras med olika subgrupper som står utanför 

samhällets normativa förväntningar.  

6.5 Diskursiv Praxisdimension 
I detta avsnitt kommer artiklarna i kvälls respektive fackpress att jämföras med varandra. Under 

rubriken intertextualitet kommer det redogöras för textuella liknelser. Vi har också valt att belysa 

textuella motsättningar i och mellan artiklarna. Inom avsnittet interdiskursivitet diskuteras vilka 

diskurser artiklarna i kvälls och fackpress bygger på samt hur olika diskurser relaterar till varandra. 

I den diskursiva praxisdimensionen kopplas de diskurser som kunnat urskiljas i kvällspressen och 

fackpressen till andra diskurser om droger och ungdomar. Detta görs med utgångspunkt i de 

diskurser som presenterats tidigare i arbetet avseende ”Ungdomar, drogproblem och avvikelse”, 

”Restriktiv narkotikapolitik” och ”Droger som socialt problem”. I den diskursiva 

praxisdimensionen genomförs en jämförande analys mellan kvällspress och fackpress. Den sociala 

praktiken belyses först i diskussionen.  

6.5.1 Intertextualitet 

Det råder en hög grad av samstämmighet i resonemang mellan fackpress och kvällspress där risk 

och avvikelse konstrueras på liknande sätt. Fackpressen tenderar att framföra en till synes mer 

”objektiv” bild av drogen och droganvändarna och använder inte lika extrema ordval som 

kvällspress. Texterna i majoriteten av artiklarna i såväl kvälls- som fackpress hänvisar till polisiära 

insatser, okända innehåll, fysiska skadeverkningar, lagstiftning, lättillgänglighet och ungdomar som 

utsatt grupp. I båda medier framställs Spice som en hög individualiserad risk mot bakgrund av 

drogens utbredning och skadeverkningar. I kvällspressen framställs att det råder en ”Spice-

epidemi” medan fackpressen framför att det råder en ”dramatisk” ökning alternativt 

”okontrollerbart” flöde. Kvällspress respektive fackpress konstruerar en bild av avvikelse där 

Spiceanvändarna framställs som ovetande offer. I fackpressen associeras användarna med 

försökskaniner. Detta kan härledas till kvällspressens textuella metaforer avseende labbråttor och 

rysk roulette.    

Källorna i kvällspressens artiklar utgörs bland annat av Läkartidningen och Statens 

kriminaltekniska laboratorium vilka understryker drogens medicinska skadeverkningar. 

Fackpressen hänvisar framförallt till egna undersökningar och vetenskapliga rapporter. I fackpress 

respektive kvällspress kommer ofta polisen till tals. Polisens utlåtanden berör företrädesvis en 

önskan om hårdare tag mot Spice. Kvällspress framför utlåtanden från några få ungdomar som 

använder Spice, men gruppens åsikter berörs inte i högre utsträckning. I fackpressen hörs inte 

ungdomarna alls. Ur ett intertextuellt perspektiv indikerar detta att ungdomarnas åsikter inte är lika 
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betydelsefulla som de professionellas och gruppens upplevelser av drogproblem beaktas inte i den 

allmänna debatten.  

Kvällspressen tenderar att per automatik sammanlänka Spice med ungdomar som grupp och 

framför ofta att det råder en stor spridning av drogen i samhället. Fackpressen påvisar i en artikel 

att de som använder Spice utgörs av en relativt liten grupp ungdomar med flertalet psykosociala 

svårigheter. Kvällspressen sammanlänkar ofta Spice med kriminalitet och inkörsport till tyngre 

droger vilket inte förekommer i fackpressen. Utöver intertextuella motsättningar mellan kvällspress 

och fackpress råder ofta olikheter inom artiklarna, främst i kvällspressen. ”Den här hösten har vi 

följt Spice epidemin på nära håll”. (Aftonbladet 2014-11-26). 

”SPICEBRUK ÄR RÄTT OVANLIGT” (a.a).  

Här framförs i ena stunden att det råder en Spice-epidemi för att i nästa stund mena att Spicebruk är 

ovanligt. Yttranden som belyser att drogens fysiska skadeverkningar inte är fastställda och att Spice 

används av en tämligen liten del av befolkningen nämns i liten omfattning. Det råder också 

motsättning i kvällspressens utlåtanden om att Spice är ett ungdomsproblem. I vissa av artiklarna 

framförs inledningsvis att Spice främst är centrerat kring ungdomar för att senare belysa att drogen 

är vanlig inom flertalet andra grupper. Dessa intertextuella skillnader som främst kunnat urskiljas i 

kvällspressens artiklar tyder på att informationen är riktad. Detta eftersom det inte verkar råda 

någon enhetlig bild av faktiska förhållanden samtidigt som vissa synsätt får mer utrymme än andra. 

6.5.2 Interdiskursivitet 

Med hänsyn till det interdiskursiva perspektivet anknyter de förklaringsmodeller som redogjorts för 

i textanalysen till de diskurser som etablerats tidigare i studien. Dessa diskurser innefattas av 

”Restriktiv narkotikapolitik”, ”Droger som socialt problem” och ” Ungdomar, drogproblem och 

avvikelse”.  

Diskursen som vi valt att kalla ”Dödens drog och Spice-epidemin” i kvällspress ”Samhällets kamp 

mot drogerna” och ”Drog bortom kontroll” i fackpress kan sammankopplas med diskursen som 

nämns av Johnsson, Laanemets & Svensson (2009) avseende ”Restriktiv narkotikapolitik”. Denna 

diskurs utgår från att nya droger som etableras ökar i alarmerande takt främst bland gruppen 

ungdomar. Media framställer droger och droganvändare som akuta faror och hot där restriktivare 

narkotikapolitik och polisiära insatser framhålls som essentiella för att kunna motarbeta 

spridningen. Diskursen kännetecknas av ökade krav på reglering och kontroll (Törnqvist, 2009). 

Dessa mönster kan härledas till pågående Spicediskurs där hårdare tag anses vara nödvändigt för att 

kunna motarbeta drogen. I några av artiklarna pågår diskurser som ifrågasätter ökade krav på 

reglering och kontroll och fokuserar på sociala problem. Diskurserna ”Missbrukare och behovet av 

hjälp” samt ”Spicebrukaren, inte vem som helst” kan sammanlänkas med tidigare diskurs om 

droger som socialt problem. Törnqvist (2009) skriver att drogproblematiken inom denna diskurs 

analyseras som en följd av flertalet sociala och psykologiska svårigheter på individuell såväl som 

samhällelig nivå. Istället för att fokusera på ökad kontroll och reglering anses lösningen på 
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narkotikaproblemen utgöras av att skapa förutsättningar för en mer human gemenskap och ökad 

social trygghet. Risken konstrueras utifrån social utslagning i samhället, vilket anses behöva 

åtgärdas på annat sätt än bestraffning (Törnqvist, 2009).  

En tendens är att diskursen om restriktivare narkotikapolitik hänvisar till diskursen om ”droger som 

medicinskt problem”. De artiklar i kvälls- och fackpress som fokuserar på diskursen om 

restriktivare narkotikapolitik för resonemang om individuella risker och epidemiartade aspekter. I 

diskursen om droger som socialt problem framhålls mer liberala förhållningssätt till droger och 

droganvändare. Detta i bemärkelsen att bestraffande åtgärder och kriminalisering av drogbruk 

kritiseras medan vård och ökad acceptans för droganvändare förespråkas.  

”Är det restriktivt att straffa dem som ber om hjälp med böter? Nej, det är att lägga en sten till på 

bördan för dem som redan kryper, missbrukare behöver vård inte straff”. Aftonbladet (2014-11-

26).  

Kriminalisering anses i detta avseende vara kontraproduktivt för droganvändarna. Vi har därmed 

gjort tolkningen att diskursen om droger som socialt problem framhåller en mer liberal inställning 

till droganvändare.         

Diskursen om ”Droger som socialt problem” utgör en motpol till det ”Medicinska perspektivet”. 

Diskursen om ”Restriktiv narkotikapolitik”, ”Droger som socialt problem” och det ”Medicinska 

perspektivet” strävar efter en hegemoni inom den sociala domänen som berör drogproblematik och 

droganvändare. Diskursen om restriktivare narkotikapolitik och medicinska aspekter tillges allmän 

acceptans i större utsträckning än droger som socialt problem. 

Diskursen om ”Extrema ytterligheter” som kunnat urskiljas i kvällspressens artiklar kan associeras 

med diskursen om ”Ungdomar, drogproblem och avvikelse” som nämnts tidigare i uppsatsen. I den 

mediala diskursen om Spice är det gruppen ungdomar som kommit att symbolisera 

drogproblematiken och användarna associeras med offer eller förbrytare. Diskurserna i kvälls 

respektive fackpress bygger på varandra och relaterar till andra diskurser.  
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7 Diskussion 
Restriktiv narkotikapolitik framträder som den dominerande diskurstypen i artiklarna. I detta 

avsnitt diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning/teorier och i vilken utsträckning 

artiklarna i kvälls- och fackpress skapar moralpanik för att legitimera en restriktiv narkotikapolitik.  

7.1 Moralpanik i Spicediskursen 
Den moraliska paniken riktas mot fenomen och grupper som anses utgöra en risk för den sociala 

ordningen och därmed blir stämplade som avvikande. Droger som varit okända för allmänheten och 

börjat användas bland specifika grupper har ofta blivit föremål för moralpanik. Marijuana, LSD 

och metaamfetamin har i tidigare diskurser ansetts utgöra de mest riskfyllda drogerna där 

användarna associerats med kriminalitet och utanförskap (Goode & Ben-Yehuda, 2009).  

Detta resonemang kan härledas till dagens uppmärksammande av Spice som framställs som en av 

nutidens mest riskfyllda droger. Spice är en tämligen ny drog vars innehåll till stora delar är okänt. 

Detta kan tänkas vara en av anledningarna till medias diskurs om Spiceanvändarna och 

föreställningar om att det råder en Spice-Epidemi. Det som tyder på moralpanik i Spicediskursen 

utgörs av att drogen och användarna fått stor medial uppmärksamhet med påtryckningar om 

lagförändringar. Diskursen verkar ha för avsikt att bidra till en ökad oro och rädsla bland 

allmänheten. Ungdomar sammanlänkas med de risker Spice anses utgöra och har tillskrivits rollen 

som ”folkdjävlar” varpå reaktionerna i många avseenden varit oproportionerligt starka. Ett fåtal 

extrema typfall där användarna associeras med kriminalitet och offer har fått representera de 

egenskaper Spiceanvändarna förknippas med. Den mediala diskursen insinuerar att dödligheten av 

Spice är hög och att drogen är farligare än många andra droger. Dessa yttranden motsäger 

forskning som indikerar att Spice skadeverkningar inte är helt fastställda (Seely et al., 2012; U-

FOLD, 2014).  

I kvälls- respektive fackpress presenteras en bild av Spice som är överdimensionerad i relation till 

andra problem. Detta är moralpanikens främsta kännetecken (Cohen, 2002).  

Diskurser kan utgöra en del av ett projekt som utgår från att förändra samhället (Fairclough, 2003). 

Spicediskursen har ambitionen att förändra samhället i en riktning som utgörs av en repressiv syn 

på droger och droganvändare. Spicediskursen centreras kring gruppen ungdomar vilket kan ha en 

sammanlänkning med debattens repressiva inslag eftersom gruppen associeras med risker, ökad 

kontroll och moralpanik (Höjdestrand, 1997; Thompson, 1998). Media försöker via moralpanik 

legitimera en restriktiv narkotikapolitik vilket är problematiskt eftersom ökad reglering och social 

kontroll framstår som de enda lösningarna på Spiceproblematiken. Även om det finns en verklig 

grund för moralpanik och alarmerande framställning av Spice riskerar den mediala paniken 

medföra att drogens verkliga skador förbises eller maskeras av överdrift.  
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7.2 Spicediskursens restriktiva inslag ur en historisk kontext 
Lalander (2001); Tops (2001) samt Törnqvist (2009) uppger att Sveriges ambition inom 

narkotikapolitiken från 1960- talet och framåt har varit att skapa ett drogfritt samhälle. Narkotikan 

legitimerades som ett problem under denna period och har sedan dess varit sammanlänkat med en 

rad negativa associationer. Droger har ansetts utgöra ett hot mot nationen och fått symbolisera det 

svenska samhällets misslyckande. Drogproblematiken har ofta associerats med en epidemi där 

”narkomani” studerats som en sjukdom vilken riskerar drabba stora delar av befolkningen. I det 

hänseende narkotikabruket kriminaliserades och polisen började ingripa mot droganvändare miste 

begreppet epidemi sin styrka som metafor. Detta eftersom förespråkare för synsättet hade uppnått 

det huvudsakliga målet, nämligen att stoppa epidemin genom att kriminalisera narkotikabruket.  

Eftersom all form av narkotikabruk är förbjuden råder ett tydligt avståndstagande mot 

droganvändare (Tops, 2001). Detta kan vara en av anledningarna till att de som använder Spice är 

kraftigt underrepresenterade i fack- och kvällspressens artiklar. Spicediskursen utgår från att droger 

inte utgör en accepterad del av samhället, att drogfrågan framställs som tabubelagd medför 

troligtvis att Spiceanvändarna ses som problematiska individer. Begreppet epidemi används som 

metafor i Spicediskursen. Detta troligtvis eftersom all form av Spicebruk inte är kriminaliserat 

vilket kolliderar med den svenska narkotikapolitikens ambition. Även om en restriktiv 

narkotikapolitik skulle vara befogad bidrar media till en osaklig diskurs i konstruktionen av risk, 

avvikelse och moralpanik.  

7.3 Spicediskursens symboliska och faktiska betydelse i samhället 
Diskursen utgör ett symptom för andra sociala problem och debatter likt ungdomsproblem, 

politiska ställningstaganden, krav på myndigheter, kriminalitet och nya kommunikationsnätverk. 

Även om det råder vissa motsättningar mellan olika diskurser som återfinns i Spicedebatten utgörs 

en gemensam nämnare av rädslan inför riskerna det moderna samhället präglas av. Risksamhället 

präglas av rädsla inför potentiella faror vilket också ökar behovet av att tydliggöra hur mycket 

avvikelse från normen som kan tolereras (Beck, 2000). I Spicediskursen framställs drogen som 

samhällets fiende och användarna som ”folkdjävlar”. Användningen av Spice anses utgöra ett hot 

mot normaliteten i samhället. Det som hotar samhällets uppbyggnad och avviker alltför mycket 

från samhällets ideal behöver åtgärdas (Lalander, 2001). ”Folkdjävlar” är sociala konstruktioner av 

allmänheten och används ofta i avskräckande syfte för att understryka behovet av förändring likt 

restriktiv politik i Spicediskursen. Som nämns tidigare i uppsatsen upprätthålls den sociala 

ordningen i förhållande till det avvikande. Att Spice i debatten utgör samhällets fiende och de som 

använder drogen blir utmålade som ”folkdjävlar” och offer kan således fylla en symbolisk funktion 

där normalitet skapas i förhållande till det avvikande. Droganvändning benämns som en negativ 

karaktärsegenskap i Spicediskursen där metaforer likt offer, buset, labbråttor och försökskaniner 

används vilket befäster såväl som ger upphov till utsattheten bland gruppen. Diskurserna i fack- 

och kvällspress framställer Spiceanvändarna via generaliseringar.  
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7.4 Konklusion 
Drogproblemet och droganvändare skall kunna behandlas utifrån ett mer opartiskt och icke- 

ideologiskt perspektiv. Spicediskursen skapar en syn på drogen och användarna som utgår från en 

medicinsk diskurs med fokus på lagstiftning och straff vilket ger upphov till moralpanik. 

Rädslan inför Spicepreparaten medför en allmän acceptans för ökad kontroll och reglering. Trots 

att Spicepreparaten framställs som ett nytt problem utgår diskursen från liknande resonemang som 

den svenska drogdebatten fört från 1960-talet och framåt. Det råder vissa skillnader i hur Spice och 

de som använder drogen framställs, men grundperspektivet utgörs av att droganvändning är en 

farlig avvikelse från samhällets normer och värderingar. Detta kan medföra att det blir ännu svårare 

för personer med drogproblem att söka hjälp. Det är problematiskt att vissa Spicepreparat är 

lagliga, men att diskursen nästintill uteslutande utgår från juridiska aspekter och polisiära insatser 

är också problematiskt. Detta eftersom de sociala aspekterna ignoreras och diskursen framför att 

kriminalisering av Spicebruk är det enda sättet att hantera drogproblemen. Problemen kommer 

dock att kvarstå eftersom de ofta grundas i bakomliggande sociala och psykologiska svårigheter. 

Spicediskursen negligerar till stora delar den sociala funktion drogerna fyller i ungdomarnas 

tillvaro. De fåtal artiklar som fokuserar mer på ungdomarnas egna berättelser ger bilden av att 

droganvändningen är en konsekvens av social exkludering och att drogerna används för att kunna 

hantera tillvaron. Dessa aspekter skulle behöva vidareutvecklas. Vi anser att det skall eftersträvas 

en ökad tolerans mot droganvändare där dessa individer inte per automatik framställs som 

irrationella offer då detta riskerar medföra en ökad utsatthet. Användarna kan istället ses som 

handlande individer kapabla att fatta egna beslut. Spiceanvändarnas perspektiv bör belysas i högre 

utsträckning i den offentliga debatten där diskursen om droger som socialt problem ges större 

utrymme i media. Detta skulle tillföra en mer mångfacetterad bild av droganvändare och öka 

förståelsen för drogproblemen. Mer fokus kan riktas mot ökad social trygghet och gemenskap. En 

restriktiv narkotikapolitik är inte per definition negativ. Däremot riskerar det sätt som media 

legitimerar en restriktiv politik via inslag av moralpanik, konstruktion av risk och att användarna 

framställs som avvikare bidra till social exkludering. Även om detta inte utgör huvudsakligt 

intresse för kvällspress som utgår från sensationella rapporter anser vi att fackpressens tidskrifter 

skall eftersträva en diskurs som minskar utsattheten. Detta skulle i sin tur kunna motverka en del av 

den okunskap och rädsla som ger upphov till moralpanik bland allmänheten. Den medierade 

diskursen som företrädesvis framför juridiska och medicinska aspekter erbjuder ett enklare 

alternativ att hantera och öka förståelsen för ett komplext problem. Spicediskursen förmedlar en 

bild av att problemet handlar om de faktiska substanserna där drogen och till viss del 

droganvändarna framställs som problematikens kärna. Det blir enklare om drogen utmålas som 

samhällets fiende eftersom media då inte behöver föra komplexa resonemang om drogproblem och 

droganvändare. Genom att allt fokus riktas mot drogens negativa skadeverkningar behöver inte 

samhället utforma kostsamma och komplexa åtgärder. Inte heller allmänheten behöver få en 
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djupare förståelse för problemet när den enda lösningen framhålls som förbud mot den 

”ondskefulla” drogen Spice. 

7.5 Metoddiskussion 
Den kritiska diskursanalysen har möjliggjort en djupare förståelse för den mediala diskursen om 

Spice och vilken betydelse språkets uppbyggnad har i skapandet av allmänna uppfattningar. Genom 

den kritiska diskursanalysen med förankring i studiens teorier har bakomliggande motiv till 

Spicediskursens utformning kunnat påvisas. Tillvägagångssättet har möjliggjort en insikt för 

drogdebatten generellt eftersom studien beaktat hur den svenska drogdebatten och politiken 

utformats sedan 1960-talet och framåt. Svårigheter under processen har utgjorts av studiens 

omfattande område. Det finns flertalet diskurser om droger och droganvändare och det har varit 

svårt att välja ut adekvata diskurser samt koppla dessa till Spicediskursen. Den kritiska 

diskursanalysen utgör begränsningar avseende studiens slutsatser och påverkas till stor del av 

författarna egna värderingar. Även om studiens empiriska material är begränsat anser vi att de 

analyserade artiklarna utgör en representativ grund för att beskriva och förstå Spicediskursen.  

7.6 Kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning 
Förhoppningsvis har studien bidragit med kunskap om den mediala Spicediskursen ur ett kritiskt 

perspektiv. På ett övergripande plan kan studien bidra till kritiskt tänkande avseende medial 

kommunikation och medföra en ökad medvetenhet hur maktstrukturer formar rådande diskurser 

och bidrar till allmänna uppfattningar om droger. Talet om droger och droganvändare som det 

förmedlas i skrift bidrar till representationer av verkligheten. De som använder Spice och andra 

droger framställs ofta via stereotypa bilder, inte enbart i kvällspress utan även i facktidskrifter. 

Betraktas dessa framställningar som sanningar av omgivningen riskerar de som använder droger att 

bli än mer utsatta. Det är viktigt att överväga om en problematisering av talet om droger och 

droganvändare är nödvändig. 

I den mediala diskursen om Spice framkommer inte socialarbetares uppfattningar eller tolkningar 

av problematiken eller användarna. Vi menar att det vore relevant för vidare forskning att 

genomföra intervjuer med socialarbetare som kommit i kontakt med personer med 

Spiceproblematik. Det vore relevant att sätta socialarbetares upplevelser i relation till den mediala 

framställningen av drogen. Ungdomars egna röster behöver även bli hörda i debatten där unga 

själva innehar den interaktionella kontrollen. 
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Bilaga I 

Artikel: Publicerad: Rubrik: Innehåll: 

Expressen/Kvällspress 2014-11-14 SPICE-OFFREN Ungdomars erfarenheter av Spice förs 
fram. Ungdom vårdas på sjukhus, förälder 
berättar om incidenten. 

Expressen/Kvällspress 2014-11-14 Lotta Gröning: Alla måste 
ta sitt ansvar - föräldrar, 
skolan och landets 
politiker 

Spridningen av Spice i samhället bland 
unga diskuteras. 

Expressen/Kvällspress 2014-11-13 SPICE-FABRIKEN 
AVSLÖJAD 

Stor Spiceproduktion påträffas i lägenhet 
vid polisiärt ingripande. Spice sprids via 
posten vilket framhålls som 
problematiskt. 

Expressen/Kvällspress 2014-11-13 DÖDSDROGEN FLÖDAR I 
SVERIGE 

Spridningen av Spice i Sverige skildras. 
Åtgärder för myndigheter, lagstiftning och 
skadeverkningar för ungdomar tas upp. 

Expressen/Kvällspress 2014-11-12 MÖRDAREN VAR HÖG PÅ 
SPICE - HÖGG 55 GÅNGER 

Spice sammankopplas med ett bestialiskt 
mord. Polis kommer till tals om 
händelsen. 

Expressen/Kvällspress 2014-11-08 NÄR SPICE KOM TILL 
FAGERSTA 

Ungdomars egna berättelser om Spice. 

Expressen/Kvällspress 2014-11-07 KRAFTTAG FÖR ATT 
STOPPA DROGEN SPICE 

Spridningen i samhället uppmärksammas. 
Ökad tillgång och yngre användare av 
Spice anses vara centralt i skildringen av 
drogproblematiken. 

Expressen/Kvällspress 2014-11-04 37-ÅRING KAN HA DÖTT 
AV SPICE 

Man misstänkt ha dött av Spice. 
Information från polis framförs. 

Aftonbladet/Kvällspress 2014-11-26 "Spice är värre än heroin” Drogens konsekvenser och ungdomars 
erfarenhet av Spice skildras. 

Aftonbladet/Kvällspress 2014-11-25 ”För en vanlig Svensson är 
jag djävulen själv. Den 
som fördärvar unga” 

Försäljare av Spice kommer till tals. 
Skribent betonar lagstiftning för att 
motverka drogens utbredning. 

Aftonbladet/kvällspress 2014-11-25 Mer samverkan krävs för 
att stoppa drogen Spice 

Spridningen i samhället tas upp. 
Sammarbete mellan myndigheter anses 
väsentlig för att motarbeta narkotika. 

Aftonbladet/kvällspress 2014-10-29 Rökte Spice - fick föras till 
sjukhus 

Tonåringar förgiftade efter överdos. 
Läkare och polis kommer till tals. 

Alkohol & Narkotika/ 
Facktidskrift 

2013-09-16 Alltfler nya substanser Rapporten indikerar att spridning av 
nätdroger i Sverige och Europa ökar.  

Alkohol & Narkotika/ 
Facktidskrift 

2013-09-16 Nätdroger ett 
ungdomsproblem? 

Uppgifter om att Spice är ett 
ungdomsproblem ifrågasätts. Hänvisar till 
egna undersökningar. 

Alkohol & Narkotika/ 
Facktidskrift 

2013-09-16 Problemtyngda 
användare av nätdroger 

Statistik om ungdomars drogvanor. 

Alkohol & Narkotika/ 
Facktidskrift 
 
 

2013-09-16 Ständig katt och 
råtta lek 

Polisiärt arbete mot Spice och andra 
nätdroger. Lagstiftning diskuteras. 

Socionomen/ 
Facktidskrift 
 

2011-04-14 Ny lag ger snabbare insats 
mot nätdrogerna 

Familjeklassning kontra 
substansklassificering diskuteras av 
forskare och polis. 
 


