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Abstract 
Using Faircloughs critical discourse analysis, this study examines how the drug 

discourse is constructed in the street newspaper Situation Stockholm and what role 

harm reduction has in the construction. Sweden has the second highest mortality rate 

amongst drug users in the EU. One reason for this, studies show, is the restrictive 

policy towards drug that’s dominating in Sweden. The study identifies four themes in 

the empirical material, consisting of articles in Situation Stockholm. These themes are 

“life with drugs”, “reasons for misuse”, “medical care” and “hopes”. The study 

concludes that the drug discourse in Situation Stockholm is similar to the main 

discourse in means of drug consumption being something abject and unwanted, but 

differs in the views of solutions for drug misuse, presenting harm reduction treatments 

as a solution. Situation Stockholm argues that harm reduction treatments should be 

more available for drug users. In the social practice that is the Street newspaper 

Situation Stockholm, the study concludes, the perspective of harm reduction instead of 

restriction as solution for drug misuse is articulated, but also that their user perspective 

articles play a small role in the order of discourse, partly due to the low status and 

stigmatization of drug users.  

 

Nyckelord: Skadereducering, Kritisk Diskursanalys, Droger, Missbruk, Situation 

Stockholm, Brukarperspektiv 
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1 Inledning 
År 2014 inträffade 765 narkotikarelaterade dödsfall i Sverige, enligt siffror från 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, 2016). Av 

länderna i EU är det bara Estland som har högre narkotikarelaterad dödlighet (Ibid.). I 

den svenska narkotikadebatten och i många studier kopplas detta till den 

narkotikapolitik som förs i Sverige, en narkotikapolitik som till stor del skiljer sig från 

övriga Europas (Chatwin, 2015;Goldberg, 2005a;Linton, 2015:8-9;Tham, 2005). I 

Sverige grundas narkotikapolitiken till stor del på en nollvisionspolitik, vilket innebär 

att de politiska beslut som fattas utgår från en idé om att all icke-medicinsk 

droganvändning ska stoppas. I den svenska politiken märks den idén bland annat 

genom att all typ av icke-medicinsk narkotikaanvändning i Sverige är belagd med 

straff. Denna nollvisionspolitik har också ett brett politiskt stöd över blockgränserna 

och även allmänheten ställer sig oftast bakom visionen om att Sverige ska vara ett 

narkotikafritt samhälle (Socialdepartementet, 2016). Samtidigt är detta ett perspektiv 

som ofta möter stark kritik internationellt. FN:s före detta generalsekreterare Kofi 

Annan skrev i april 2016 ett öppet brev där han förklarade att den kriminalisering av 

droganvändning som förekommer i många länder är ett “krig” som måste upphöra 

eftersom de som använder droger är de som faller offer, skadas och även dör till följd 

av en alltför restriktiv narkotikapolitik (Kofi Annan, 2016). Goldberg (2005b:21) tar 

även upp att en del av problematiken är det faktum att droger både kan brukas och 

missbrukas, trots att bilden oftast målas upp av att all icke-medicinsk 

narkotikaanvändning alltid är att klassa som missbruk. Detta trots att det finns en stor 

andel människor som använder droger och samtidigt har ett fungerande liv (Ibid, 

2005b:21). 
 
En tydlig indikator på hur grunden till narkotikapolitiken ser ut i Sverige är även 

Socialtjänstlagens utformning gällande vilka premisser missbruksvården ska utgå 

ifrån. Socialtjänstlagen 5 kap 9§ första meningen lyder: “Socialnämnden skall aktivt 

sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon 

behöver för att komma ifrån missbruket(...)”. Utgångspunkten för socialnämndens 

uppgift är således att den enskilde missbrukaren främst ska få hjälp att komma ifrån 

missbruket. Antalet aktiva narkotikaanvändare som uppskattas finnas i Sverige är 

också något lägre än genomsnittet i EU. Forskning har även visat att en mer restriktiv 
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narkotikapolitik kan leda till färre droganvändare (McKeganey, 2006). Att en mer 

restriktiv politik minskar skadorna för de som redan har ett skadligt användningssätt 

av droger är dock inget som det finns ett tydligt stöd för. 

 

För att minska drogrelaterade dödsfall och skador förespråkar både EU, WHO och FN 

att alla länder fokuserar på “harm reduction” inom politiken och missbruksvården 

(EU, 2016; United Nations, 2016; WHO, 2016). Med harm reduction menas ett fokus 

på att i första hand minska skadeverkningarna av ett visst beteende eller en företeelse 

snarare än att själva beteendet nödvändigtvis ska upphöra. Harm reduction kan ses 

både som ett mål och en strategi där minskade drogrelaterade skador är målet och 

strategin är att fokusera på de skadliga konsekvenserna istället för på själva mängden 

konsumtion (Goldberg, 2005b:281).  

 

Ett harm reduction-tänk utgår även ifrån att man har ett neutralt förhållningssätt till 

droganvändning istället för ett moralistiskt, dvs. att droganvändare först och främst 

ska ses som medborgare, att drogpolitik ska baseras på erfarenhet och forskning samt 

att drogpolitik alltid ska ha ett fokus på mänskliga rättigheter så att inte visionen om 

ett narkotikafritt samhälle innebär att människor blir lidande (Tammi & Hurme, 2007). 

 När man talar om harm reduction i samband med narkotika syftar man dock oftast på 

insatser och åtgärder vars fokus är att minska de skadeverkningar som kan uppkomma 

i samband med skadlig droganvändning och inte i första hand åtgärder som ska leda 

till att den som använder droger ska bli drogfri. Vad som är en harm reduction-åtgärd 

är dock inte alltid helt självklart och i Sverige är läkemedelsassisterad rehabilitering 

vid opiatberoende, så kallad substitutionsbehandling, ett exempel på en sådan 

otydlighet. I de flesta länder definieras nämligen liknande program som en form av 

skademinskande harm reduction-åtgärd för att förbättra individers hälsa och sociala 

situation, då möjligheten ges för individen att vara med i programmet så länge 

personen själv upplever att hen behöver och mår bättre av det (Johnson, Edman & 

Stenius, 2006:261). I Sverige finns dock en tendens att se dessa program som en 

behandling som ska leda till drogfrihet (Socialdepartementet, 2016). Det får till följd 

att dessa program i Sverige ofta läggs fram som något som ska utföras under en 

tidsbegränsad period vilket kan bli problematiskt då studier visat att ett 

substitutionsprogram behöver vara på obestämd tid för att vara effektiv då risken för 

återfall är stor om så inte är fallet (Ward, Mattick & Hall, 1998). I många länder 
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förekommer även andra typer av skademinskande åtgärder som exempelvis fixrum dit 

narkotikabrukare kan gå för att injicera i en ren och säker miljö och renhetstester av 

narkotika (Brook & Stringer, 2005).  

1.1 Bakgrund 

Vad som ses som ett socialt problem och hur vi ser på det sociala problemet är något 

som förändras över tid och beror till stor del på den rådande politiken och de normer 

som finns i samhället (Meeuwisse & Swärd, 2013:28). Hur vi ser på sociala problem 

påverkar och påverkas i sin tur till stor del av hur problemet framställs i skola, media 

och andra områden, exempelvis genom hur statistik presenteras och hur experter 

uttalar sig på olika sätt. Samtidigt har även de perspektiv utifrån vilka vi människor 

förstår och betraktar vår värld en stor inverkan på hur vi sedan förstår vad som är ett 

socialt problem och vad vi anser borde vara lösningen. Det går exempelvis att förstå 

missbruksproblemet både som ett problem direkt knutet till de strukturella 

förhållanden som råder i samhället eller förklara det utifrån psykologiska 

förklaringsmodeller där fokuset i huvudsak utgår ifrån individens egna värld. Och 

detta är bara två sätt att förstå problematiken.  

 

Hur den rådande narkotikadiskursen och allmänna uppfattningen om narkotika i 

Sverige ser ut idag har till mycket stor del att göra med professorn i medicin Nils 

Bejerots (1921-1988) idéer om vad problemet med narkotika är och hur det svenska 

samhället bör förhålla sig till det (Linton, 2015:11-12). Bejerot var från mitten av 60-

talet fram till sin död 1988 mycket engagerad i frågan om den ökande icke-medicinska 

narkotikaanvändningen i Sverigen. Han såg drogspridningen i samhället som en 

allvarlig epidemi som behöver bekämpas. Bejerot var bland annat en stark 

förespråkare för skärpta straff för narkotikabrott och trots att nolltolerans mot droger 

fram till 70-talet sågs som något av ett extremt krav lyckades hans idéer om hur ett 

narkotikafritt samhälle ska uppnås så småningom få ett mycket stort genomslag i 

Sverige, bland annat genom att eget narkotikabruk kriminaliserades år 1988 och att 

straffskalan år 1993 utökades till att innehålla även fängelsestraff (Tham, 2003).  

 

Den restriktiva politiken har även spelat stor roll för tillgången till harm reduction-

åtgärder i Sverige. Det har funnits en mycket utbredd misstänksamhet mot 
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skadereducerande åtgärder vilket har märkts genom att både sprutbytesprogram och 

substitutionsprogram varit kringgärdade med restriktioner (Goldberg, 2005b:249). 

Bland annat som nämnts ovan, genom att substitutionsbehandling bara kan pågå under 

en tidsbegränsad period. Grunden till den restriktiva hållningen har bland annat varit 

att sådana program skulle kunna innebära en fara i det att de sänder dubbla budskap 

till allmänheten om samhällets inställning till drogmissbruk, genom att erbjuda 

åtgärder som underlättar livet för personer med missbruk. Studier har nämligen visat 

att sprutbytesprogram och substitutionsbehandling sällan leder till drogfrihet men att 

det däremot ofta ökar livskvalitén inom många områden för personen med missbruket 

(Goldberg, 2005b:249-253). 

 

Att Sverige gått från att vara ett samhälle där nolltolerans ses som ett extremt krav till 

ett samhälle där all icke-medicinsk användning av narkotika är belagt med straff kan 

delvis förstås genom begreppet “stigberoende” (path dependence). Stigberoende 

innebär att ett beslut som ska fattas av en person eller ett samhälle är begränsat av de 

beslut som fattats historiskt. Tidigare beslut begränsar nämligen antalet möjliga beslut 

som kan fattas i nutid vilket innebär att problem som uppstår löses och verksamheten 

styrs utifrån samma metoder som man tidigare använt (Premfors, Haldén & 

Sundström, 2003:52ff). Att Sverige beslutade att införa en narkotikapolitik där 

utgångspunkten var en nollvision skulle kunna ses som ett sådant beslut som lett till 

att skadereducerande åtgärder fått svårare att få genomslag eftersom sådana åtgärder 

inte direkt syftar till att få människor att sluta med droger. 

 

Men Nils Bejerots idéer hade inte bara en inverkan på narkotikapolitiken. Han kom 

även att utbilda alla Sveriges poliser i hur arbetet med narkotikaprevention bör utföras. 

Detta är något som förmodligen haft stor inverkan på det faktum att polisen, 

tillsammans med politikerna och nykterhetsrörelsen är de som först och främst 

kommit att bli narkotikaproblemets uttolkare (Linton, 2015:12). Det starka konsensus 

som skapades om bilden av narkotikaproblemet, som ett problem som ofta berodde på 

låg moral och brottslighet, kom därför att innebära att de perspektiv som forskare och 

brukare förde fram inte fick mycket gehör. Forskare, för att deras perspektiv ofta 

innebar ett alltför stort relativiserande av narkotikaproblemet, och brukare för att de 

inte sågs som trovärdiga då bilden av dem som fick fäste var den att det rusmedel de 

tog var något “som med våldsam kraft förändrar individens beteende i destruktiv 
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riktning och förvandlar den drogberoende till en ytterligt manipulativ försvarsadvokat 

och ombudsman för sitt bruksbeteende” (Ibid.). Ända sedan denna bild av 

droganvändare blev den allmänt accepterade innebar det att det blev svårare för 

personer med egen erfarenhet av narkotika att delta i diskussionen och föra fram sina 

perspektiv i narkotikafrågan. Och detta är antagligen i hög grad situationen än idag, att 

brukarnas erfarenheter och kunskap inte får mycket uppmärksamhet. Därför har vi i 

denna studie valt att inhämta empiri från gatutidningen Situation Stockholm. Detta är 

en tidning som först främst säljs av personer som lever i hemlöshet och av personer i 

annan typ av socialt utanförskap, för att ge dem möjlighet till försörjning och en 

meningsfull sysselsättning. Vi har valt just Situation Stockholm då detta är en tidning 

med en tydlig ambition att lyfta fram ett brukarperspektiv, bland annat genom att (som 

de själva beskriver det) bevaka aktuella händelser inom missbruksvården och 

presentera artiklar av social och samhällsbevakande karaktär. Situation Stockholm 

upplåter även en stor del av utrymmet i varje nummer till de som säljer tidningen; 

personer som lever i hemlöshet, före detta hemlösa och socialt utsatta människor, som 

ofta har eller har haft en missbruksproblematik (Situation Stockholm, 2016).  

1.2 Problemformulering 

Att missbruk av narkotika påverkar många människors liv negativt och är något som 

många skulle dra nytta av om det minskade är något som förmodligen de flesta håller 

med om. Så hur kommer det sig att det restriktiva narkotikaperspektivet fått en så 

stark position i det svenska samhället? Och hur kommer det sig att idéer om 

skadereducerande åtgärder för personer med missbruksproblem har så svårt att få 

genomslag i Sverige? En stor del av svaret på dessa frågor kan tänkas ligga i det vi tar 

upp i ovanstående bakgrund där vi beskriver de olika perspektiv och faktorer som 

påverkar hur diskursen om narkotika kommit att konstrueras i Sverige. 

 

I denna studie antar vi att ovan nämnda förhållanden är med och påverkar den rådande 

diskursen om narkotika i Sverige, vilket i sin tur i hög grad påverkar det sociala 

arbetet med personer med missbruksproblematik. Vilka som tas på allvar när det 

kommer till att skapa en förståelse om vad droger och droganvändning innebär är av 

stor relevans för det sociala arbetet då detta har en stor inverkan på allt från 

lagstiftning om narkotikapolitikens utformning till hur individer med 
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missbruksproblematik blir bemötta av professionella inom vården, av poliser och av 

andra. Den rådande diskursen om narkotika är en diskurs som kan behöva ifrågasättas 

då den innebär ett uteslutande av alternativa sätt att förstå narkotikaproblemet som kan 

behövas i arbetet med de skador och den höga dödligheten som narkotikaanvändning 

kan medföra. Detta trots att det visat sig att skadereducerande åtgärder inte behöver 

stå i motsats till en restriktiv narkotikapolitik (Tammi & Hurme, 2007).  

 

Trots att denna studie enbart ämnar undersöka olika texter så är det viktigt att 

understryka att på vilket sätt man talar och skriver om ett problem kan få stora 

praktiska effekter, inte minst för det sociala arbetet på missbruksområdet. På samma 

sätt kan praktiska beslut och ageranden få effekter på hur vi talar, skriver om och 

förstår ett problem. De tankar och idéer som Nils Bejerot artikulerade fick stor effekt 

på narkotikapolitikens utformning, polisens arbete och på den allmänna uppfattningen 

om vad narkotikaproblemet är och hur det bör lösas. På liknande sätt kan texter och 

yttranden om alternativa sätt att förstå och förhålla sig till narkotikaproblemet få 

effekter, inte bara på hur man talar och skriver om problemet, utan även på allt ifrån 

vilka politiska beslut som fattas, hur människor blir bemötta, till om de i slutändan får 

den hjälp de behöver. Att som i denna studie undersöka hur narkotikadiskursen 

konstrueras i gatutidningen Situation Stockholm, och vilken roll harm reduction har i 

konstruktionen, blir ett sätt att försöka förstå och belysa ett alternativt sätt att förstå 

narkotikaproblematiken i Sverige som vi hoppas skulle kunna påverka livet för 

människor som lever med missbruk till det bättre. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Studiens syfte är att, genom en kritisk diskursanalys av artiklar i tidskriften Situation 

Stockholm, undersöka hur diskursen om narkotika konstrueras och vilken roll harm 

reduction har i diskursens utformning. Syftet är vidare att undersöka om sättet på 

vilket diskursen konstrueras är med och upprätthåller, alternativt ifrågasätter den 

rådande diskursordningen om narkotika i samhället. Studien ämnar även utifrån det 

funna resultatet resonera kring på vilket sätt dessa konstruktioner kan tänkas vara med 

och påverka den sociala praktiken. 
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1.2.2 Frågeställningar 

Hur konstrueras narkotikadiskursen i Situation Stockholm?  

 

Vilken roll har harm reduction i narkotikadiskursens konstruktion i Situation 

Stockholm? 

 

Hur förhåller sig narkotikadiskursen i Situation Stockholm till den rådande 

diskursordningen gällande narkotika i Sverige? 

2 Tidigare forskning 
För att ge en överblick över det forskningsområde inom vilket denna studie befinner 

sig presenterar vi i detta avsnitt den tidigare forskningen som gjorts inom området 

samt redogör för sökprocessen för att få fram forskningen. Forskningsområdet 

presenteras sedan utifrån följande tre teman: “Harm reduction kontra 

nollvisionspolitik”, “Konstruktionen av droger och droganvändare” och 

“Brukarperspektiv”. 

2.1 Sökprocess 

Vid vår sökning efter forskning fokuserade vi på att hitta studier och artiklar som först 

och främst behandlar diskursiva konstruktioner av missbruk och missbrukare, berör 

harm reduction, samt studier som innehåller ett brukarperspektiv. Forskning som vi 

fick fram vid våra sökningar men som vi valde bort var medicinsk forskning om 

effekter av narkotikapreparat samt den mesta forskningen om olika 

behandlingsmetoders effektivitet, exempelvis om huruvida substitutionsbehandlingar 

minskar droganvändandet eller om sputbytesprogram minskat spridningen av HIV.  

 

Vid våra sökningar använde vi oss av sökmotorerna EBSCO Discovery Service 

(EDS), Swepub, SAGE Knowledge, Proquest, Diva och Google Scholar. Till att börja 

med sökte vi på orden “harm reduction”, “discourse” och “sweden” i abstracts för att 

hitta så relevant forskning som möjligt till vår studie. Vi använde oss även av den 

svenska begreppen “sprutbyte”, “skadereducer*”, “narkotikapol*”, “nolltolerans”, 

“diskurs” och “beroende” i olika kombinationer i våra sökningar samt motsvarande 
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ord på engelska “syringe exchange”, “heroin” och “addict*” i olika kombinationer 

med ovan nämnda engelska sökord. Utifrån de studier vi fann som var mest liknande 

vår studies inriktning gjorde vi sedan kedjesökningar genom att gå igenom studiernas 

referenslistor och använda oss av de referenser som var mest relevanta för vår egen 

studie. Bland annat använde vi oss av Mats Ekendahls artikel från 2012 vilken även 

den är en diskursanalys på harm reduction och nolltolerans, men på debattartiklar i 

media. 

 

Eftersom den socialpolitiska och narkotikapolitiska kontexten i Sverige skiljer sig från 

de flesta andra länders har vi valt att lägga vårt huvudfokus på forskning som är utförd 

i en svensk kontext. Men även internationell forskning förekommer. Den mesta av 

forskningen vi använt oss av för att presentera det aktuella forskningsområdet är gjord 

inom missbruks- och beroendeforskningen, men vi har även funnit studier från det 

kriminologiska, antropologiska samt det sociologiska forskningsområdet. 

2.2 Harm reduction kontra nollvisionspolitik 

Inom det narkotikapolitiska forskningsområdet framkommer det med tydlighet att det 

finns två huvudsakliga förhållningssätt till droger, droganvändare och 

narkotikapolitiska frågor. Antingen är det med ett harm reduction-fokus, eller med 

förbuds- och strafforienterade åtgärder som fokus. I studierna vi undersökt lyfts 

Sverige ofta fram som ett typexempel för den förbudsinriktade politiken samtidigt som 

Nederländerna lyfts fram som ett land med framför allt ett harm reduction-fokus för 

den drogpolitik som förs (Chatwin, 2015;Goldberg, 2005a). I en diskursanalys av 

dessa två perspektiv i den narkotikapolitiska debatten visar Brook och Stringer (2005) 

att dessa två sätt att se på den narkotikapolitiska inriktningen väldigt ofta ställs som 

dikotoma till varandra genom att det ena sättet att se på narkotikapolitiska frågor oftast 

framställs som att det utesluter det andra. Vidare indikerar studien att förespråkare för 

harm reduction-åtgärder oftast brukar motivera sina ställningstaganden genom att 

framställa användning av heroin som ett hälsoproblem medan straff- och 

förbudsförespråkare motiverar sina åtgärder genom att framställa det som ett brott. 

Denna politiska dikotomisering menar Brook och Stringer (2005), genom att använda 

en socialpolitisk dekonstruktionsteori, i första hand är en form av avledningsmanöver 

från politiskt håll och att det egentligen är andra politiska intressen som i huvudsak 
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ligger bakom ställningstagandena. Och även om studien är utförd i en australiensk 

kontext så ser vi slutsatserna som högst relevanta även för en svensk kontext. 

 

Men behöver dessa två sätt att se på narkotikapolitiska åtgärder verkligen utesluta 

varandra? I en studie av det paradigmskifte som skett i Finland, från en i huvudsak 

straffrättsligt inriktad narkotikapolitik till en politik där både harm reduction och 

straffrättsliga åtgärder nu finns etablerad, visar forskarna att det kan finnas fördelar 

med båda förhållningssätten och att de faktiskt kan fungera tillsammans (Hakkarainen, 

Tigerstedt och Tammi, 2007). Utifrån de studier vi funnit framgår det även att harm 

reduction-åtgärder är något som det behövs mer av, och inte bara i form av vårdande 

insatser för narkotikaanvändare. I Tammi och Hurmes (2007) studie av hur harm 

reduction-rörelsen positionerar sig mot straff- och förbudssystem diskuterar de vikten 

av att inte bara se harm reduction i form av praktiska tillämpningar utan även som en 

form av åtgärd mot ett moraliserande debattklimat som råder.  

 

Men även om harm reduction i nästan alla studier vi funnit lyfts fram som ett 

nödvändigt inslag i narkotikapolitiken så finns det ändå studier som indikerar att en 

mer restriktiv politik är det bästa. Ett exempel på det är den kvantitativa studien 

McKeganey (2006) utförde i Storbritannien där syftet var att undersöka i vilken grad 

drogrelaterade skador faktiskt minskat de föregående tio åren. Studiens konklusion var 

att då antalet droganvändare ökat under denna tidsperiod så har också mängden 

drogrelaterade skador ökat varvid McKeganey (2006) förespråkar att drogpreventiva 

insatser prioriteras framför harm reduction för situationen i Storbritannien. Studien 

kan dock inte anses motsäga övrig forskning på området då den faktiskt inte påvisar 

att harm reduction-åtgärder inte skulle vara effektiva i att minska skador utan bara att 

harm reduction-åtgärder inte verkar minska antalet droganvändare. 

 

I ljuset av den restriktiva svenska politiken är det även viktigt att belysa hur politiker 

resonerar kring orsakerna till det ökande antalet drogrelaterade dödsfall. En textstudie 

med syftet att undersöka detta gjorde Tham (2005) och resultatet visade på att 

politikerna förnekar att det ökande antalet dödsfall skulle bero på den svenska 

narkotikapolitiska modellen utan att det är bristen på kontroll, resurser, information 

och behandling som är de förklarande faktorerna. Denna studie är dock över tio år 

gammal och det kan ha skett en förändring i politiska ställningstaganden och 
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förklaringsmodeller som används. Men då den svenska narkotikapolitiska modellen 

ändå får anses vara relativt oförändrad ser vi trots det studiens resultat som relevant. 

2.3 Konstruktionen av droger och droganvändare 

En viktig del av forskningsområdet är studier om på vilket sätt droger och 

droganvändare konstrueras diskursivt. Detta är en central del för genomförandet av 

vår studie då dessa konstruktioner är nära knutet till denna studies syfte och 

frågeställningarna. Alla studier i detta avsnitt använder sig, liksom denna studie, av en 

diskursanalytisk analysmetod helt eller delvis. 

 

En relevant studie är Roumeliotis (2016) avhandling som undersöker kritiskt hur 

narkotikaprevention och de problemen som narkotikapreventionen avser att lösa 

konstrueras. Studien indikerar att inom politiken konstrueras icke-medicinsk 

narkotikaanvändning utifrån ett antal politiska antaganden som bygger på en rad 

specifika, normativa utgångspunkter. Studien visar även att det inom 

preventionsvetenskapen pågår en konstruktion av dessa problem som kulturellt och 

politiskt oberoende problem, möjliga att undersöka helt objektivt eftersom problemen 

framförallt är knutna till individen. Enligt studien kan dessa konstruktioner göra att 

mer strukturell problematik som kan tänkas ligga bakom missbruk osynliggörs, 

exempelvis fattigdom, social exkludering och ojämlikhet. 

 

Ekendahls (2012) diskursanalytiska studie visar en annan sida av hur missbruk och 

missbrukare konstrueras. I den framkommer att det finns en rad tysta 

överenskommelser som reproducerar konstruktionen av heroinanvändare som offer i 

behov av samhällets hjälp och att droganvändare är människor som behöver räddas. 

Studien är utförd i samband med att man i Danmark började använda medicinsk 

utskrivning av heroin som behandlingsmetod för heroinberoende personer. I och med 

detta fördes en intensiv debatt i svensk media om behandlingsmetodens lämplighet. 

Även i Bergschmidts (2004) studie utförd nästan tio år tidigare framkommer att 

medverkande i ett metadonprogram ofta konstrueras som “eländiga andra” (abject 

others), oförmögna att anpassa sig till vissa sociala normer. Studiens utgångspunkt är 

att undersöka varför både heroin och heroinanvändare ofta framställs som något 

hotfullt och farligt. Studien argumenterar för att detta kan förstås genom Foucaults 
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begrepp “biomakt” vilket studien förklarar som ett antal avancerade makttekniker som 

det moderna samhället använder för att kontrollera sina invånare. Det innebär att om 

någon avviker och inte anpassar sig till viktiga sociala normer så leder det ofta till att 

dessa individer och individernas beteenden konstrueras som farliga och avvikande. 

Järvinen och Andersens (2009) studie visar på en annan typ av problematik kring hur 

diskursen om missbrukare konstrueras. Studien är en kvalitativ analys som dels 

bygger på formulär i vilka klienter i öppenvårdsinsatser beskrivit sina 

missbruksproblem och sin behandlingskarriär, samt trettio stycken intervjuer utförda 

med deltagare i metadonprogram. I studien lyfts fram att även inom en harm 

reduction-orienterad insats som metadonprogram, framkommer att personerna som 

medverkar konstrueras som kroniska missbrukare av personalen, även om de ofta 

själva har en önskan om att bli drogfria (Ibid.). 

2.4 Brukarperspektiv 

Mycket av den forskningen vi funnit som undersöker brukarnas eget perspektiv när 

det kommer till harm reduction visar att det egentligen finns en betydligt mer 

mångfacetterad bild av droger, droganvändning och behandlingsmål än vad som ofta 

återfinns i media, inom politiken och bland behandlingspersonal. 

 

Som nämndes i föregående avsnitt framgår av Bergschmidts (2004) studie att 

missbrukare ofta konstrueras som individer som behöver räddas och att då de bryter 

mot vissa sociala normer så framställs deras beteende och de själva ofta som något 

farligt och oönskat. Men studien visar också på brukarnas eget perspektiv där det 

framgår att de har ett narrativ där önskan om att uppfattas som normala framträder 

med tydlighet. Denna önskan visas bland annat genom det sättet på vilket 

heroinanvändarna i studien lyfter fram inte bara farorna, utan även njutningen 

förknippad med heroinanvändning.  

 

Detta går även i linje med den studie Ekendahl (2014) gjort där han undersöker hur 

diskursen om heroinanvändning konstrueras i en nätforumstråd där heroinanvändning 

diskuteras. Ekendahls studie visar att heroinanvändning bland de aktiva på forumet 

beskrivs på flera olika sätt och att användandet av heroin både framställs som att 

kunna vara ett problematiskt och irrationellt handlande såväl som en oproblematisk 
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och rationell sådan där njutning eller minimering av smärta är sådant som kan 

berättiga heroinanvändningen. Ekendahls studie indikerar också att sättet på vilket de 

forumaktiva framställer heroinanvändning kan vara med och bidra till att allmänheten 

fortsätter stigmatisera heroinanvändare då användning av heroin för njutning inte 

framställs som lika självklart som användning för smärtlindring och att de inte skriver 

om heroinanvändning som något som kan vara irrationellt och oproblematiskt på 

samma gång. 

 

I två andra studier framkommer det att narkotikaanvändare ofta själva efterfrågar hjälp 

till total avhållsamhet (abstinens) snarare än att vilja ha harm reduction-orienterade 

insatser (McKeganey, Morris, Neale & Robertsons, 2004; Neale, Nettleton & 

Pickering, 2011). Studien Mckeganey et al. (2004) undersökte frågan kvantitativt 

genom ett standardiserat intervjuformulär där intagna fick svara på ett antal frågor när 

de skulle påbörja metadonbehandling medan studien Neale et al. (2011) utförde 

ämnade till att genom en kvalitativ djupintervjustudie undersöka vad 30 

heroinanvändare inom missbruksvården efterfrågar och varför. Studien som Neale et 

al. (2011) genomförde visar att många av de som ska påbörja metadonbehandling ser 

abstinens från alla droger som det bästa tillvägagångssättet, men att de inte heller 

alltid förstår vad abstinens skulle innebära praktiskt och även att de tolkar begreppet 

abstinens på olika sätt.  

 

Anledningar som dock oftast är nära knutna till droganvändningen då användandet av 

droger ofta påverkar många delar av en persons liv. Studien visar också att individer 

ofta har mycket olika anledningar till varför de vill genomgå behandling, förutom att 

påverka droganvändningen. Studien visar att dessa anledningar ofta skiljer sig från 

personalen på vårdinrättningens bild av vad det är för hjälp de missbrukande 

personerna ska få. I en etnografisk studie från ett sprutbytesprogram i New York 

framgår att deltagarna i programmets olika sätt att förhålla sig till harm reduction 

kunde bero på många olika saker som exempelvis personlighet, boendesituation och i 

vilket stadie av sin droganvändning som de befann sig i, men även på vilket sätt de 

statliga bidragen var utformade för att prioritera de med “riskfulla kroppar” (risky 

bodies), alltså de som var HIV-positiva (McLean, 2015). 
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2.5 Sammanfattning 

Sammantaget indikerar forskningen att ett restriktivt förhållningssätt kring 

droganvändning inte nödvändigtvis behöver stå i ett motsatsförhållande till en mer 

harm reduction-orienterad politik. Det framgår även att droger och droganvändare i 

hög utsträckning konstrueras som något problematiskt och farligt som måste undvikas 

till varje pris och att missbruk är en kronisk åkomma som personer behöver räddas 

ifrån. Den forskning som utgår från ett brukarperspektiv indikerar att anledningarna 

till varför individer använder droger är många och att den fulla utsträckningen av den 

hjälpen och det stödet som droganvändare önskar sällan erbjuds, åtminstone inte från 

de stödfunktioner studierna undersökt. 

3 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras först den teoretiska utgångspunkten för vår studie, den 

socialkonstruktionistiska teoribildningen. Vi redogör sedan för den diskursanalytiska 

teoritraditionens relevans för studien samt hur den specifika analysmetod vi använt oss 

av i denna studie, den kritiska diskursanalysen, fungerar. Vi för även en diskussion 

kring studiens trovärdighet, tar upp ett antal metodologiska reflektioner, samt för en 

kortare begreppsdiskussion.  

3.1 Socialkonstruktionism 

Tillsammans med många andra samhällsvetenskapliga forskningsmetoder utgår de 

diskursanalytiska forskningsmetoderna från den socialkonstruktionistiska 

teoritraditionen. Och trots att dessa forskningsmetoder kan skilja sig åt i flera 

avseenden så har de ändå det gemensamt att de utgår ifrån socialkonstruktionismens 

grundidé att vi människor i olika grad bygger upp gemensamma eller delade 

uppfattningar om världen i ett samspel med varandra i olika sociala kontexter (Payne, 

2008:240). Burr (1995:2) beskriver även att socialkonstruktionistiska 

forskningsmetoder har det gemensamt att de alla bygger på fyra stycken så kallade 

ontologiska och epistemologiska grundantaganden. Det första av dessa antaganden är 

att man behöver ha en kritisk inställning till självklar kunskap. Detta kan förklaras 

som att det är en viktig del av socialkonstruktionism att man behöver ifrågasätta sådan 

kunskap som ses som objektivt sann och självklar. Ett exempel på område där detta 
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gjorts är socialkonstruktionistisk forskning som ifrågasatt de kategoriseringar vi gör 

av människor i olika kön, samt forskning om hur vi definierar olika fenomen som 

problem (Ibid.).  

 

Den andra premissen är historisk och kulturell specificitet vilken innebär att 

människors identitet och världsbild är präglade av den historiska och kulturella 

situationen hen befinner sig i. Detta kan förstås som att människors identitet och 

världsbild, åtminstone delvis, konstrueras diskursivt och således kan förändras över tid 

om de historiska och kulturella omständigheterna förändras (Burr, 1995:3). Den tredje 

premissen är samband mellan kunskap och sociala processer. Denna premiss innebär 

att utgångspunkten är att kunskap skapas i sociala processer av olika slags 

interaktioner. I dessa interaktioner bildas då gemensamma sanningar och definitioner 

av vad som är sant och falskt (Ibid.).  

 

Den fjärde premissen är den om samband mellan kunskap och social handling. Utifrån 

den premissen utgår socialkonstruktionisten från att om en viss sorts kunskap 

konstrueras som den enda sanna och självklara så kan det leda till sociala 

konsekvenser. Det får med andra ord människor att agera på ett visst sätt (Burr, 

1995:3). Socialkonstruktionismens utgångspunkter kan alltså kortfattat sägas vara ett 

ifrågasättande av sådan kunskap som uppfattas som självklar, att människor påverkas 

av den historiska och kulturella kontexten de befinner sig i, att det vi tycker oss veta 

skapas i olika sociala processer och att beroende på vad vi tycker oss veta påverkar 

hur vi agerar.  

 

Ian Hacking (2004:24-26) betonar även att det är viktigt att i den 

socialkonstruktionistiska forskningen belysa att det objekt, eller den “idé” om något 

som man i studien vill förstå och förklara som något socialt konstruerat, inte existerar i 

ett vakuum utan är påverkat av många olika faktorer. Han beskriver det som att dessa 

idéer som socialkonstruktionister undersöker existerar i en kontext bestående av 

processer, individer, lagstiftning, praxis och annat och att denna kontext är viktig att 

förstå då den har en betydande inverkan på individens liv. Idén om missbruk och 

personen som missbrukar formas alltså i allra högsta grad i en sådan kontext bestående 

av en mängd olika delar. För personen som missbrukar kan den kontexten bestå av allt 

från hur narkotikaproblemet framställs i nyhetsartiklar, forskning och skolväsendet, 



 

18 

olika domstolsbeslut, substitutionsprogrammens utformning, nykterhetsrörelsens 

arbete, till bemötandet inom vården, av poliser, från vänner, familj och andra. Precis 

på samma sätt som att dessa delar formar och påverkar idén om missbruk och 

personen som missbrukar, så är även Situation Stockholm en del av denna kontext 

som påverkar deras liv. 

3.2 Den diskursanalytiska traditionen 

Den kritiska diskursanalysen som vi använder oss av i denna studie för att analysera 

vårt empiriska material är en del av den diskursanalytiska teoritraditionen som Michel 

Foucault (1926-1984) var med och lade grunden till. Foucaults utgångspunkt för 

skapandet av diskursanalysen var att han ville ta fram ett forskningsredskap med 

utgångspunkt i att människans användande av språket är något som påverkar 

människans liv i allra högsta grad då, som han ansåg det, språket är det som ligger till 

grund för hur vi förstår och tolkar den verklighet vi befinner oss i (Bryman, 

2011:474). Utifrån Foucaults sätt att förstå verkligheten är språket därför inte bara 

något som används för att förklara omvärlden utan det fungerar även som något som 

konstituerar och producerar den verklighet vi befinner oss i (Ibid.).  

 

Diskursanalysen har således en konstruktivistisk utgångspunkt i det att den utgår från 

att inget kan ses som helt bestående och oföränderligt då vår tillvaro hela tiden 

förklaras och omförklaras av processer i vilka språket är den centrala utgångspunkten 

(Bergström & Boréus, 2012:354). Och trots att det efter Foucault har uppstått många 

olika diskursanalytiska inriktningar så har de ändå det gemensamt att de alla avser att 

metodiskt studera olika diskurser och att de alla utgår från att språkburen 

kommunikation är centralt i skapandet av exempelvis relationer och sociala identiteter 

(Ibid.) 

 

Något som de olika diskursanalytiska inriktningarna däremot sällan har gemensamt är 

hur de förstår och förklarar innebörden av vad en diskurs är för något. Är en diskurs 

exempelvis något som enbart är en spegling av omvärlden eller är den även något som 

konstituerar omvärlden, eller är den både och? Oftast rymmer de olika inriktningarnas 

förståelse av diskursbegreppet någon form av idé om att språket är uppbyggt utifrån 

olika mönster utifrån olika sociala domäner där exempelvis en “psykologisk diskurs” 
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eller “politisk diskurs” kan vara exempel på sådana olika språkuppbyggnader 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:7).  

 

Utifrån detta sätt att förstå diskurser kan det alltså finnas olika sätt att förklara och 

förstå ett fenomen beroende på vilken diskurs som gör sig gällande i ett visst 

sammanhang. Winther Jörgensen och Phillips (2000:7) förklarar detta sätt att förstå 

diskursbegreppet som att det är “ett bestämt sätt att tala om eller förstå världen (eller 

ett utsnitt av världen). Den förklaringen visar också på diskursen och den 

diskursanalytiska metodens nära anknytning till den socialkonstruktionistiska 

teoribildningen som vi nämnt ovan i det att den fokuserar mycket på hur olika sätt att 

förstå världen, eller olika världsbilder, kan leda till olika sociala processer och sociala 

handlingar.  

 

Denna studie utgår i huvudsak från Bergström och Boréus (2012:358) förståelse av 

begreppet att: “en diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa 

kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med 

auktoritet.” Diskursen blir utifrån detta sätt att förstå begreppet inte bara ett sätt att 

tala om och förstå världen, utan diskursen blir även något som påverkar vem eller 

vilka som kan uttala sig med auktoritet. Som vi nämner i inledningen är den rådande 

narkotikadiskursen i Sverige också utformad på ett sådant sätt att det framförallt är de 

mer drogrestriktiva åsikterna som får gehör vilket leder till att inte bara drogliberala 

åtgärder motarbetas utan även åtgärder för att minska den höga dödligheten och andra 

skadeverkningar som droganvändning kan medföra. Förståelsen av diskursbegreppet i 

denna studie hänger således även ihop med den aspekten av diskurser som Laclau och 

Mouffe (2008) belyser, nämligen den att diskurser är något som eftersträvar 

hegemoni, vilket innebär att bara ett enda sätt att prata om ett fenomen är accepterat. 

Detta medför att om en diskurs får hegemonisk ställning så kan det göra att vissa 

påståenden framställs som självklara och sanna medan andra sätt att förstå ett fenomen 

är uteslutna. I denna studie talar vi om detta fenomen som att det inom 

diskursordningen finns en dominerande diskurs. En diskurs måste utifrån detta förstås 

som något dynamisk som hela tiden kan förändras av olika anledningar (Bergström & 

Boréus, 2012:355-356). 
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4 Metod 
I detta avsnitt presenterar vi det metodologiska tillvägagångssättet för studiens 

genomförande. Först presenterar vi kritisk diskursanalys generellt och sedan 

Faircloughs kritiska diskursanalysmetod och dess tredimensionella analysverktyg mer 

specifikt. Efter det redogör vi för hur vi valt ut empiri för studien, vilka avgränsningar 

vi gjort och hur vi gått tillväga vid analysen av empirin. I slutet av avsnittet diskuterar 

vi etiska överväganden samt reflekterar kring reliabilitets- validitets- och 

reflexivitetsfrågor. 

4.1 Kritisk diskursanalys 

Det finns enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000:66) ett flertal kritisk-

diskursanalytiska angreppssätt utifrån vilka vetenskapliga analyser kan genomföras. 

Den kritiska diskursanalysen som Fairclough utvecklat är dock den som brukar anses 

vara den mest användbara teorin och metoden för forskning om kommunikation, 

kultur och samhälle (Ibid.). Alla kritisk-diskursanalytiska angreppssätt har dock fem 

gemensamma drag eller utgångspunkter som analysen utgår ifrån oavsett vilken man 

använder sig av.  

 

Den första av dessa drag är att man ser sociala och kulturella processer som att de har 

en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. Det innebär att man ser diskursiva praktiker, 

hur texter skapas och konsumeras, som en viktig form av social praktik vilket är med 

och konstituerar den sociala världen. Syftet med den kritiska diskursanalysen blir 

således att belysa lingvistik-diskursiva aspekter hos sociala och kulturella fenomen. 

För det andra så utgår kritisk diskursanalys från att diskurs är något som både 

konstituerar den sociala världen och konstitueras av den sociala världen. Det innebär 

att att diskurs inte bara ska förstås som något som påverkar den sociala världen utan 

det är även en spegling av den. För det tredje görs inom kritiska diskursanalyser 

konkreta lingvistiska textanalyser. För det fjärde är diskurs något som inom kritisk 

diskursanalys fungerar ideologiskt. Det innebär att kritisk diskursanalys är kritisk på 

det sättet att dess uppgift är att ifrågasätta ojämlika maktförhållanden genom att 

klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av dessa och samtidigt bidra 

till förändring mot ökad jämlikhet i maktförhållanden sociala grupper emellan. Och 



 

21 

för det femte så innebär det faktum att den kritiska diskursanalysen är ideologisk att 

den inte heller är politiskt neutral. Den kritiska diskursanalysen ställer sig snarare på 

de i samhället undertryckta gruppernas sida vilket i denna studie är de missbrukande 

personernas sida (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:67-70).  

 

Vid analysen av empirin i denna studie använder vi i oss av det kritisk-

diskursanalytiska angreppssätt som Norman Fairclough utvecklat. Syftet med 

Faircloughs kritiska diskursanalys är att undersöka den relationen som råder mellan 

språkbruk och social praktik. Det man kan säga att Fairclough gör med sitt 

angreppssätt, vilket också är en del av det brukar ses som det mest utvecklade av 

angreppssätten inom kritisk diskursanalys, är att han kopplar ihop tre stycken olika 

teoritraditioner i en enda för att göra detta. Dessa tre är; detaljerad textanalys utifrån 

ett lingvistiskt angreppssätt, makrosociologisk analys av social praktik och den 

tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologin där vardagen ses som något 

som skapas av olika regler och procedurer. Den detaljerade textanalysen används för 

att förstå på vilket sätt diskursiva processer kan avläsas i specifika texter. Fairclough 

ser dock inte textanalys som tillräcklig för att göra en diskursanalys eftersom han 

anser att det inte går att förstå förbindelserna mellan texter och samhälleliga processer 

och strukturer enbart genom textanalys. Därför tillkommer även de två andra 

analytiska angreppssätten för att på så sätt göra analysen tvärvetenskaplig.  

 

Grunden som Fairclough vill få fram genom utformandet av sin kritiska diskursanalys 

är att det är centralt att förstå diskurser inte bara som något som konstituerar den 

sociala världen utan att det även är något som konstitueras av den och att ett av 

syftena med angreppssättet är att förstå hur människor i vardagspraktiker skapar en 

regelbunden värld. För att förstå på vilket sätt detta sker redogör Fairclough att 

diskurser har flera funktioner på så sätt att diskurser bidrar till att konstruera både 

sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Utifrån det 

sättet att förstå diskurs bör man enligt Faircloguh fokusera på två delar vid 

diskursanalyser där det första är den kommunikativa händelsen, det vill säga ett 

specifikt fall av en kommunikativ händelse, i denna studie olika tidningsartiklar. Den 

andra delen är att man ska undersöka diskursordningen, alltså summan av de 

diskurstyper som används (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:70-73). 
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Att undersöka den kommunikativa händelsen och diskursordningen görs enligt 

Fairclough lämpligast genom att använda det tredimensionella analysverktyg som han 

tagit fram. Detta analysverktyg kan förstås som ett analytiskt ramverk för analys av 

språkbruk och är utformad på ett sådant sätt att man i språkbruket undersöker 

förhållandet mellan den diskursiva praktiken, text samt den sociala praktiken. Dessa 

tre delar menar nämligen Fairclough står i ett dialektiskt förhållande till varandra på så 

sätt att de alla påverkar varandra i hög utsträckning och bör således undersökas separat 

för att sedan ställas i förhållande till hur de påverkar varandra.  

 

Vid analysen av den diskursiva praktiken så fokuserar man på vilket sätt texter 

produceras och konsumeras på och vilka redan existerande genrer och diskurser 

texterna bygger på. Vid analys av textdimensionen fokuserar man vidare på hur dessa 

diskurser realiseras textuellt genom att undersöka texten med hjälp av lingvistiska 

verktyg (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:72-75). Dessa verktyg går vi in närmare 

på i avsnittet om studiens genomförande. Vid analysen av den sociala praktiken blir 

frågan om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den 

existerande diskursordningen. Om analysen av den diskursiva praktiken och 

textdimensionen indikerar att diskursen är utformad på ett klassiskt sätt brukar det 

tolkas som ett tecken på att den sociala institutionen eller domänen reproducerar den 

rådande diskursordningen. Men om analysen visar på att diskursens utformning är 

sådan att olika diskurstyper blandas på ett nytt och kreativt sätt kan det vara ett tecken 

och drivkraft för social förändring (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:77). 

4.2 Material, avgränsningar och studiens genomförande 

Vi har i denna studie valt att inhämta vår empiri från gatutidningen Situation 

Stockholm. Tidningen Situation Stockholm skiljer sig från de flesta andra tidskrifter 

på så sätt att det är en tidning som först och främst säljs av personer som lever i 

hemlöshet och/eller personer i socialt utanförskap. Tidningen är relevant för vår studie 

först och främst för att den lyfter frågor som har att göra med aktuella händelser inom 

missbruksvården samt att den även presenterar artiklar som lyfter sociala frågor av 

samhällsbevakande karaktär och den har ett tydligt brukarperspektiv.  
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I varje nummer läggs ett fokus på försäljarnas egna livsberättelser och de som säljer 

tidningen ges i varje nummer utrymme att själva uttrycka sig genom att få sina egna 

texter publicerade. Vi ser tidningens tydliga ambition att lyfta fram ett 

brukarperspektiv som något som gör tidningen extra relevant för denna studie då en 

del av studiens syfte är att undersöka på vilket sätt olika konstruktioner kan tänkas 

påverka livet för personer som lever i missbruk. 

 

Situation Stockholm ges ut månadsvis och vi har i denna studie använt oss av empiri 

från nummer utkomna från och med december 2013 till och med januari 2016. Alla de 

nummer vi använt oss av har vi laddat ner från Situation Stockholms hemsida 

www.situationsthlm.se där dessa nummer finns tillgängliga som elektronisk resurs i 

form av nedladdningsbara pdf-filer. Vi har inte kunnat använda oss av de senaste 

numren av tidningen eftersom de nummer som finns på hemsidan läggs upp där med 

några månaders  fördröjning.  

 

Vi började bearbetningen av materialet genom att läsa igenom varsin hälft av alla 

nummer. Ganska omgående upptäckte vi att tidningen i hög grad var uppbyggd utifrån 

ett antal återkommande rubriker och sektioner. Vilka dessa var och deras utformning 

går vi in närmare på i analysavsnittet, men tidningarna innehöll även delar utifrån 

vilka vi inte fann någon empiri av intresse för studien och därför valde att inte 

undersöka närmare. De delar vi uteslöt var bok-, musik- och filmrecensioner, 

kulturnotiser, korsord och serier.  

 

Vid den första genomläsningen sparade vi alla texter vi kunde hitta som på något sätt 

berörde narkotika, bruk, missbruk, missbrukare, missbruksbehandling, 

narkotikapolitik och andra narkotikarelaterade texter till ett separat dokument där vi 

sorterade dem i kronologisk ordning efter vilket nummer av tidningen vi hittat dem i. 

Fördelen med att ha tillgång till alla nummer elektroniskt var att vi kunde säkerställa 

att vi inte missade några relevanta delar i tidningarna genom att vi efter varje 

genomläsning även kunde göra en ordsökning i tidningarna på relevanta sökord. De 

sökord vi använde oss av då var “ politi*”, “missbruk*”, “nark*”, “harm reduction” 

och “drog*”. Efter denna sammanställning skrev vi sedan ut allt material.  
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När vi gjort ovanstående del läste vi båda separat igenom alla texter för att identifiera 

återkommande teman, begrepp, meningsuppbyggnader och annat relevant för att 

besvara studiens frågeställningar. Efter det gick vi gemensamt igenom de olika 

texterna och diskuterade vad vi identifierat, vilka teman de olika texterna utgick ifrån 

och vad de olika texterna hade gemensamt och vad som skiljde dem åt. Utifrån dessa 

diskussioner konstaterade vi fyra olika teman som framkom med tydlighet. Dessa fyra 

teman var: “Livet med droger”, “Orsaker till missbruk”, “Förhoppningar” och “Vård”. 

Vid presentationen av analysen beslutade vi oss även för att ha en del i början av 

resultat- och analysavsnittet kallad “Tidningen” där vi presenterar tidningens 

utformning, en viktig del för att förstå den efterföljande analysen av empiri.  

 

I slutet av resultat- och analysavsnittet la vi även in ett avsnitt kallat “Diskursens 

utformning i förhållande till omvärlden” där vi analyserar den sociala praktiken och 

relaterar diskursens utformning i Situation Stockholm till den övriga 

diskursordningen. Efter att vi identifierat ovan nämnda fyra teman påbörjade vi 

analysen och med utgångspunkt från Faircloughs tredimensionella analysredskap 

undersökte vi den diskursiva praktiken, textdimensionen och den sociala praktikens 

nivå. 

 

Det första steget av analysen var att analysera de fyra temana med utgångspunkt i den 

diskursiva praktiken och textdimensionen. För att analysera den diskursiva praktiken 

erbjuder Fairclough (1992:232-234) ett flertal analytiska begreppsverktyg. Ett av 

dessa är interdiskursivitet vilket innebär att man undersöker på vilket sätt en text 

bygger på redan existerande diskurser och olika sätt att skriva på. Genom att 

undersöka detta är syftet att man ska förstå vilka diskurser och genrer texten bygger 

på, om texten bygger på det etablerade sättet att tala om och förstå det som texten 

uttrycker eller om det går att identifiera att det som framställs görs så genom i så 

kallad “kreativ diskursiv mix”. Det innebär att det i texten går att identifiera att olika 

diskurstyper blandas på ett nytt och komplext sätt istället för på ett sätt som de 

vanligtvis blandas. En sådan mix kan nämligen vara både en indikation på och 

innebära en drivkraft för samhällelig förändring (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:77).  
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Ett annat analysbegrepp för den diskursiva praktiken är intertextualitet. Det begreppet 

innebär att sådant som skrivs alltid bygger på sådant som har skrivits tidigare, man 

börjar alltså aldrig om helt från början utan historien är alltid med och påverkar texter 

och texter kan även bidra till historisk utveckling. Ett tydligt exempel på 

intertextualitet är så kallad manifest intertextualitet, vilket innebär att en text tydligt 

bygger på en annan text genom att hänvisa till denna (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:77-78).  

 

Vid analysen av textdimension, undersökte vi närmare på vilket sätt de diskurser som 

texten bygger på förverkligas textuellt. Detta gjorde vi genom att studera sådant i 

texten som grammatiken, hur metaforer används, val av ord i texten med mera. Två 

analysredskap vi använt oss av i denna studie, som Fairclough (1992:235-236) även 

rekommenderar vid analysen av textdimensionen, är modalitet och transitivitet. 

Modalitet innebär att man undersöker i vilken grad den som talar i texten framställer 

sina påståenden som sanna och riktiga. Olika typer av modalitet är exempelvis “det är 

varmt” och “kanske är det lite varmt”. I exemplet “det är varmt” framställs påståendet 

som en oomtvistlig sanning medan “kanske är det lite varmt” innebär att författarens 

grad av instämmande i påståendet om det är varmt är svagare. Vilken modalitet som 

används får effekter på diskursens konstruktion (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:87-88).  

 

När man tittar på transitivitet intresserar man sig för hur olika händelser och processer 

förbinds eller inte förbinds med subjekt och objekt (Ibid.). Analysen av transitiviteten 

utgår från tre olika delar, nämligen analysen av; processer, deltagare och 

omständigheter. Vi har valt att främst fokusera på de två förstnämnda; processer och 

deltagare. Processer kan antingen vara en medveten handling som någon utför eller en 

händelse, alltså något som skett utan ett bakomliggande medvetet agerande. Deltagare 

delas också in i två kategorier, där den första är agenten vilket är en individ som utför 

en handling och den andra mottagare, den som påverkas av agentens handlande.  

 

Ytterligare ett analysredskap vi använt oss av när vi undersökt transitiviteten är 

nominalisering. Det innebär att man undersöker hur verb och adjektiv ibland ersätts av 

substantiv vilket innebär att deltagaren eller deltagarna tas bort ur ett påstående. Ett 

exempel på det kan vara “År 2014 inträffade 765 stycken narkotikarelaterade 
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dödsfall”. I denna mening utelämnas vilka det är som faktiskt dött och effekten av 

framställningen blir annorlunda mot om det exempelvis stått “År 2014 dog 765 

stycken svenskar i narkotikarelaterade dödsfall”. 

 

Efter att ha undersökt de olika temana utifrån den diskursiva praktiken och 

textdimensionen avslutade vi analysdelen av studien med rubriken “Diskursens 

utformning i förhållande till omvärlden”. I denna del av analysen undersökte vi hur 

den diskursiva praktikens utformning kan tänkas påverka den sociala praktiken och på 

vilket sätt narkotikadiskursens utformning i Situation Stockholm förhåller sig till hur 

diskursen utformas inom andra sociala praktiker som forskningen och politiken. 

Fokuset för denna del av analysen var att vi frågade oss på vilka sätt diskursen i 

Situation Stockholm skiljer sig från den dominerande diskursen i form av hur 

narkotika framställs som ett problem, vilka åsikter som ges legitimitet och vilka 

lösningar på problemet som framställs. Vi frågade oss även vilka effekter diskursens 

utformning i Situation Stockholm kan tänkas ha för att skapa social förändring för 

personer med en skadlig droganvändning. 

 

Vid analysen av citaten från Situation Stockholm använde vi oss av följande 

referensmodell: Först månaden som tidningen publicerades, vilket år det var samt 

sidonummret. På följande vis: (månad, år:sidonummer). T.ex: “(december, 2013:45)”. 

4.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att det finns ett forskningskrav som innebär att det är 

av hög vikt att relevant forskning utförs, både för individers och för samhällets bästa. 

Vår studie är utförd på artiklar i tidskriften Situation Stockholm och är således ett 

material som godkänts för publikation av en ansvarig utgivare. Av den anledningen 

anser vi det inte sannolikt att en analys av materialet skulle kunna vara någon till 

skada. Det är inte heller de individuella uttalandena vi kommer intressera oss för utan 

vi kommer först och främst fokusera på att förstå vilken den samlade bilden är som 

materialet ger. Det innebär att vi gjort avvägningen att vi inte tror att studien kommer 

till skada för någon. Trots detta har vi valt att bara använda oss av förnamn i de fall 

för- och efternamn använts i citat vi analyserar eftersom vi inte vill lägga fokus på de 

som omnämns i artiklarna på ett sätt som inte fyller någon funktion för studien. 
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4.4 Trovärdighet och metodologiska reflektioner 

I detta avsnitt går vi igenom reliabilitets-, validitets-, transparens- och 

överförbarhetsfrågor samt för ett resonemang kring det metodologiska 

tillvägagångssättet. 

 

Begreppet validitet innebär att bedöma om den valda metoden är lämplig för att 

undersöka det som studien syftar till att undersöka (Bryman 2011:352). Reliabilitet 

används för att mäta pålitligheten i hanteringen och framställningen av studiens 

empiriska material (Bryman, 2011:49). Vad avser validiteten i diskursanalytisk 

forskning kan den bedömas dels genom att titta på hur väl lämpat det empiriska 

materialet är för att besvara frågeställningen och dels genom att se hur fruktbar 

analysen är gällande att få fram nya aspekter och förklaringar (Winther-Jörgensen & 

Phillips, 2000:122-123). Då vårt syfte är tydligt knutet till det empiriska materialet så 

innebär den faktorn inga problem för studiens validitet.  

 

För att kunna bedöma analysens fruktbarhet behöver läsaren även kunna få insyn i hur 

analysen gått till, för att kunna bedöma hur empirin behandlats vilket sker bäst genom 

att författaren tydligt redogör för analysprocessen (Winther-Jörgensen & Phillips, 

2000:122-123). Detta är också ett fokus vi haft för studien, bland annat genom att 

redogöra för de analysbegrepp vi använt oss av och hur vi använt oss av dem. Vi har 

även arbetat för att öka transparensen genom att i varje analystema använda oss av 

åtminstone två citat som stöd för analysen. Vi har vid användning av citat sett det som 

viktigt att inte heller använda för korta citat samt tydligt redovisat vart vi hämtat 

citaten för att läsaren enkelt ska kunna söka upp originaltexten och läsa den i sin 

helhet. Detta gör det möjligt för den som läser studien att själva fråga sig om den 

tolkning av empirin vi gjort är rimlig att göra samt se egna sätt på vilket analysen hade 

kunnat fördjupas. Vi har även använt oss av en befintlig och etablerad metod med 

tydliga riktlinjer och analysverktyg som sätter ramar för hur analysen ska genomföras. 

Det har vi gjort, i kombination med att vi noggrant beskriver vårt tillvägagångssätt för 

att öka möjligheten för andra att återskapa samma undersökning (Bergström & 

Boreus, 2012:252-253).  
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För att ge andra möjlighet att använda sig av studiens resultat har vi gjort så täta 

beskrivningar som möjligt, både av citaten i analysen, den kontexten citaten befinner 

sig i och av själva analysbeskrivningen. Att göra täta beskrivningar är viktigt för 

kvalitativa studier då det ger andra personer som tar del av studien en databas utifrån 

vilken de själva kan bedöma i vilken mån studiens resultat går att överföra till en 

annan miljö (Bryman, 2011:355). Studien är också tänkt att kunna ligga till grund för 

en förbättrad naturalistisk generaliseringsförmåga. En förmåga som innebär att den 

som tagit del av den ökade kunskapen på området som studien bidrar med får en tyst 

kunskap som kan övergå till en verbaliserad explicit påståendekunskap (Kvale & 

Brinkmann, 2014:281).  

 

I denna sorts studier är det även extra viktigt att redogöra för den förförståelse och 

åsikter vi som forskare har med oss in i studien. Att forskarens egen förförståelse kan 

påverka studien är nämligen ett välkänt faktum och en viktig del att ta i beaktning. En 

sådan del som är relevant att belysa är att vi båda gick in med förförståelsen att 

skadereducerande insatser för människor som lever i ett skadligt missbruk är något 

som det skulle behövas mer av. Detta är något som vi också tror har påverkat studien, 

vilket även är en av anledningarna till att vi använt oss av den kritiska diskursanalysen 

som teori och analysmetod. Som vi nämner i avsnittet om “Kritisk diskursanalys” är 

nämligen den metodens syfte att ifrågasätta ojämlika förhållanden mellan olika sociala 

grupper. Att missbrukare i Sverige inte har tillgång till den vård de behöver ser vi som 

ett sådant ojämlikt förhållande. Något vi även tror hjälpt att öka studiens kvalité är att 

vi alltid har varit två stycken som har kunnat ifrågasätta varandras tolkningar av 

empirin. Det är något vi har haft nytta av vid ett flertal tillfällen under studiens gång. 

4.5 Begreppsdiskussion 

Nedan följer en kortare diskussion om vilka begrepp vi har valt att använda oss av, för 

att förtydliga hur och varför vi använder just dessa begrepp. Det är alltså ingen ansats 

att värdera vilka begrepp som är mer eller mindre lämpliga, utan bör ses som ett 

förtydligande för att öka studiens transparens och läsarens förståelse. 

 

När vi i denna studie skriver om droger och drogbruk använder vi i de flera fall termen 

“användning” av droger eller “droganvändande”. I dessa fall lägger vi ingen värdering 
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i om användningen är problematisk eller inte, och huruvida användandet i fråga är att 

klassa som missbruk. I de fall vi använder begreppet missbruk syftar det till 

användande som är uttalat problematiskt, och där ett beroende av drogen i fråga ger 

sociala och medicinska konsekvenser för användaren. Detta används exempelvis då 

det analyserade empiriska materialet talar om problematiskt bruk om eller det på annat 

vis är uppenbart att det är just den typen av narkotikabruk.  

 

5 Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultat och analys av det empiriska materialet. I den första 

delen av detta avsnitt presenterar vi Situation Stockholm med fokus på de olika 

sektioner som förekommer i den för att ge läsare en förståelse för tidningen och den 

kommande analysen. Efter det följer fyra avsnitt där vi analyserar empirin utifrån 

följande teman; “Livet med droger”, “Orsaker till missbruk”, “Vård” och 

“Förhoppningar”. I dessa avsnitt undersöker vi den diskursiva praktikens utformning 

och textdimensionen i ett antal citat från tidningen. Avslutningsvis presenterar vi vår 

analys av den sociala praktiken och hur diskursens utformning i Situation Stockholm 

förhåller sig till diskursens utformning inom andra sociala praktiker och vilka effekter 

diskursen i Situation Stockholms kan tänkas ha för att skapa social förändring för 

personer med ett skadligt narkotikabruk. Detta avsnitt heter ”Diskursens utformning i 

förhållande till omvärlden”. 

5.1 Tidningen 

För att skapa en förståelse av det empiriska underlaget presenteras i detta avsnitt en 

genomgång av upplägget i de tidningar vi studerat. Vid analysen av de olika temana vi 

funnit kommer vi nämligen att skriva om olika typer av texter som återkommer i 

tidningen. Nästan varje nummer av Situation Stockholm följer ett likartat upplägg. Vi 

kommer dock inte att presentera hela tidningens upplägg utan endast presentera det vi 

funnit relevant för analysen av empirin. För förståelsen av empirin är det relevant att 

nämna att det är ett antal rubriker som återkommer i varje nummer. Placeringen av de 

återkommande rubrikerna i tidningen är dessutom nästan alltid densamma. Det ska 

dock påpekas att det även förekommer reportage som inte faller under någon av de 
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återkommande rubrikerna. På Situation Stockholms hemsida ges kortare förklaringar 

för vad texterna under de återkommande rubriker ska innehålla: 

 

Det är fem-sex långa reportage i varje nummer(...). Och ett av reportagen bär 

alltid en social- och/eller samhällsbevakande prägel(...). På ett uppslag visar en 

av tidningsförsäljarna upp en plats i stan som betytt, eller betyder, mycket för 

honom eller henne. Vi nyhetsbevakar vad som sker inom missbruksvården, 

bostadspolitiken och psykatrin – och de områden som gränsar dit. Någon av 

försäljarna berättar om sina drömmar, ett tidigare jobb eller om sin nuvarande 

boendesituation. Dessutom skriver försäljarna själva sex sidor i tidningen varje 

månad – betraktelser, dikter, korta nedslag i sin egen verklighet, berättelser 

och minnen. (Situation Stockholm, 2016) 

 

Situation Stockholm skriver i dessa förklaringar inte vad som hör till vilken 

återkommande rubrik men efter att ha gått igenom tidningarna uppfattar vi det som 

tydligt vilken förklaring som hör till vilken rubrik. Namnen på de återkommande 

rubrikerna som vi kommer hänvisa till i vår analys heter: “Min plats”, “Gatuplanet”, 

“Hemma hos”, “Mina drömmar”, “Med egna ord” och “I huvudet på läsarna”. Vissa 

artiklar vi funnit har även varit rubriklösa reportage. När så är fallet skriver vi det 

tydligt i analysen.  

 

Rubriken “Gatuplanet” är en sektion i tidningen, vanligtvis på tre sidor, där bland 

annat “Min plats”-artiklar är återkommande. Dessa artiklar är som skrivs i citatet ovan 

ett uppslag där en tidningsförsäljare visar en plats som betytt eller betyder mycket för 

honom eller henne. I många “Min plats”-artiklar har vi funnit det vanligt 

förekommande att tidningsförsäljaren som berättar om “sin” plats även berättar något 

om sin missbruksproblematik och sitt förhållande till narkotika. Förutom “Min plats”-

artiklar hittas under denna sektion även artiklar som citatet ovan förklarar som att 

tidningen “nyhetsbevakar vad som sker inom missbruksvården, bostadspolitiken och 

psykiatrin – och de områden som gränsar dit.”. Denna förklaring stämmer också väl in 

på de artiklar och kortare notiser vi hittat i “Gatuplanet”-sektionen i tidningen. Vi har 

använt oss av flera artiklar från denna sektion under temat “Vård” då de ofta lyfter 

fram frågor som går i linje med studiens syfte och frågeställningar om att undersöka 

den roll harm reduction har i diskursens utformning. En annan återkommande rubrik i 

tidningen är “Mina drömmar”. I den är det oftast en längre berättelse av en 
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tidningsförsäljare som berättar om sina drömmar, ofta med utgångspunkt från hur han 

eller hon haft det tidigare i livet. I dessa artiklar beskrivs oftast först en före-situation 

där försäljarens berättar om sitt liv utifrån hur det var innan hen hamnade i hemlöshet, 

missbruk och/eller socialt utanförskap, sedan beskrivs oftast vad det var som gjorde att 

livet inte blev som hen hade tänkt sig och sedan berättar försäljaren om vad hen har 

för drömmar och förhoppningar för framtiden. Rubriken “Med egna ord” är den 

sektionen under vilken försäljarna får sina egna texter publicerade. Som beskrivs i 

citatet ovan kan dessa texter vara av väldigt varierande slag med “betraktelser, dikter, 

korta nedslag i sin egen verklighet, berättelser och minnen”. I denna sektion har vi 

funnit mycket intressant empiri för studien då det som skrivs där kommer direkt från 

försäljarna och det som skrivs ofta är relaterat till missbruk och narkotika.  

 

En annan rubrik i tidningen är “I huvudet på läsarna”. Detta är en sektion i varje 

tidning dit läsare kan skicka in insändare till tidningen. Det förekommer även 

sektioner i vissa nummer som inte är återkommande men som ändå bygger på en 

välkänd form av artiklar och reportage. En av artiklarna vi analyserat som är ett 

exempel på det är ett så kallat “Hemma hos”-reportage som är en form av personligt 

reportage med utgångspunkt från den intervjuade personens hem. 

5.2 Livet med droger 

Eftersom denna studies huvudsyfte är att undersöka hur narkotikadiskursen 

konstrueras i Situation Stockholm var det också något vi reflekterade över så fort vi 

påbörjade analysen av empirin. Det vi snabbt märkte var att när det skrivs om 

narkotika i Situation Stockholm beskrivs det nästan uteslutande som något som har en 

starkt negativ inverkan på den enskilde individens liv genom att all användning av 

droger presenteras som något förknippat med ett i mångt och mycket eländigt liv. Ett 

tydligt exempel på detta är följande citat från en text publicerad i sektionen “Med egna 

ord”: 

 

Folk blir bara mer våldsamma, behandlar sina medmänniskor med förakt, speciellt de 

som redan är nersparkade, psykade och utslängda från det samhälle som är de som 

borde hjälpa dessa ensamma människor. Jag ser mig omkring med gråt i ögonen 

när jag ser alla dessa psykotiska, hemlösa, beroendemänniskor som dör omkring 

oss varje dag liggande i sin egen skit. När jag frågar de ansvariga myndigheterna så 
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får jag svaret att det finns inga resurser att hjälpa dessa ensamma, olyckliga 

människor som inte ens har något hopp kvar. (januari, 2014:52) (vår fetstil) 

 

I analysen av detta citat, och i kommande citat, använder vi oss av fetstilt text  för att 

betona de delar av citatet som vi fokuserar extra på i analysen. Som vi nämner i 

föregående avsnitt “Tidningen” är sektionen “Med egna ord” ett avsnitt i tidningen där 

försäljarnas egna texter som publiceras. Därför utgår vi från att det är en person som 

själv lever i någon slags social utsatthet som skrivit texten. I texten beskriver 

författaren “beroendemänniskor” som bland annat “utslängda”, “ensamma” och 

“olyckliga”. Om man undersöker modaliteten i författarens påståenden så märker man 

att författarens instämmande i beskrivningar av “dessa ensamma människor” är 

mycket hög på det sättet att påståendena framställs som sanningar. Det finns här inga 

tveksamheter i beskrivningarna av dessa beroendemänniskors situation.  

 

Hade det exempelvis skrivits att personerna ”verkar” vara ensamma hade det inte fått 

samma effekt på den diskursiva konstruktionen. Genom att skriva på detta sätt ges inte 

läsaren någon möjlighet att tolka texten på något annat sätt än att de som beskrivs 

verkligen lever i misär eftersom påståendena framställs på ett oomtvistligt sätt. Genom 

att vid upprepade tillfällen skriva ut “jag ser” i samband med beskrivningarna är 

denna text även skriven på ett sådant sätt att den som skriver framställer sig själv som 

en observatör av det elände som beskrivs, en observatör som ser på ett utsnitt av 

världen som beskrivs som liggandes utanför samhället. Att författaren på detta sätt gör 

sig till en observatör innebär att mottagaren av texten blir begränsad till att antingen se 

texten som en sanning eller att behöva ifrågasätta författarens sinnesintryck helt och 

hållet. Författaren beskriver vidare i texten om “beroendemänniskor” som befinner 

sig “utslängda från det samhälle som är de som borde hjälpa dessa ensamma 

människor”. Författaren målar med formuleringar som “liggandes i sin egen skit” 

upp en tydlig bild av missbruket som en riktigt eländig och hopplös tillvaro. Att “ligga 

i sin egen skit” kan i detta fall förstås både som en metafor för någon som befinner sig 

i en riktigt dålig situation men man skulle även kunna förstå det bokstavligt och blir 

oavsett tolkning ett starkt sätt att beskriva en människas levnadssituation. Att benämna 

personerna i texten som “beroendemänniskor” understryker också tydligt att de 

definieras som beroende av narkotika. Dessa människorna beskrivs exempelvis inte 
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som “människor med ett missbruksproblem” utan genom att människan och beroendet 

görs till ett ord och enhet så blir beroendet något som knyts ihop med personen.  

 

Även andra citat i tidningen tyder på att detta är det dominerande sättet på vilket livet 

för försäljarna av Situation Stockholm förstås. Följande är ett citat från en insändare 

till sektionen “I huvudet på läsaren” i tidningen. I citatet beskriver textförfattaren ett 

möte med en person som säljer Situation Stockholm: 

 

Jag noterar id-kortet runt halsen som signalerar att du är en seriös 

tidningsförsäljare. Men först har jag sett vem du är. Att du är en människa 

som haft det svårt i livet, förmodligen haft en trasslig barndom utan 

trygghet. Växt upp utan en stadig grund att stå på. Och om jag hade kunnat, 

skulle jag velat ge dig det du aldrig fick. Ja, jag köper alltid den nya Situation 

Sthlm”, sa jag. Du pekar på tidningen med My Skarsgård. Du säger att det är en 

bra artikel och jag säger att ”ja, jag vet vem hon är! Det är jobbigt”. Det vill säga 

det är jobbigt att ta sig ur ett missbruk. Du tittar på mig lite under lugg och 

när du går säger du lite tyst: ”Önskar dig en trevlig kväll”. (juli, 2014:5) (vår 

fetstil) 

 

Trots att det i citatet “det är jobbigt att ta sig ur ett missbruk” bara framgår indirekt 

att författaren av insändaren ser på personen hen möter som en person med 

narkotikarelaterade problem så framgår det ändå med tydlighet på vilket sätt 

författaren, bara genom att se tidningsförsäljaren, gör flera tolkningar av hur livet för 

försäljaren har sett ut. Vidare bygger hela citatet, så väl som som föregående citat, på 

författarens antaganden att personen som hen observerar lever och har levt ett mycket 

eländigt liv. Vid analys av modaliteten i citatet framgår det att författaren i hög grad 

instämmer i beskrivningen av försäljarens livssituation som eländig. Detta gör 

författaren först genom att skriva att författaren ser “vem du är”, alltså vem 

tidningsförsäljaren är. Denna framställning ger de följande beskrivningar av personens 

livsförhållanden extra självklarhet. Författaren fortsätter beskriva hur försäljarens liv 

varit; “Att du är en människa som haft det svårt i livet”, “ förmodligen haft en 

trasslig barndom utan trygghet” och “Växt upp utan en stadig grund att stå på”. 

I dessa sätt att beskriva personens livsförhållanden instämmer författaren i hög grad 

med påståendena vilka alla bygger förståelsen av personens liv som eländigt. Enbart i 
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ett av påståendena använder författaren en något lägre grad av modalitet genom att 

uttrycka sig som att försäljaren “förmodligen haft en trasslig barndom utan 

trygghet” (vår kursivering).  

 

Båda ovanstående citat får anses stämma väl överens med den rådande diskursen i 

Sverige om att droger är något farligt som bör undvikas och de ger inget intryck av att 

diskursen i Situation Stockholm skulle bygga på exempelvis en diskurs om 

liberalisering av droganvändande. Om man ämnar förstå de sociala processer som 

ligger bakom hur texterna i Situation Stockholm produceras, alltså den diskursiva 

praktiken, så innebär detta sätt att skriva på att texterna i tidningarna bygger på den i 

diskursordningen dominerande diskursen när det kommer till synen på huruvida 

narkotika är ett allvarligt problem eller om det är något som det går att ha ett 

oproblematiskt förhållande till, exempelvis genom att kunna använda droger och ändå 

fortsätta ha ett fungerande liv.  

 

När man undersöker interdiskursiviteten, alltså vilken eller vilka diskurser texterna 

bygger på, märker man i detta fall att det uteslutande är en diskurs som framträder, 

även detta den dominerande diskursen som utgår från att användning av droger är 

något som är farligt och i hög grad förknippas med ett eländigt liv. Dock så skiljer sig 

diskursens utformning i Situation Stockholm från den dominerande diskursen i det 

avseende att det i Situation Stockholm är de missbrukande personernas egna 

berättelser som ligger till grund för bilden av droganvändning som något förknippat 

med ett eländigt liv. Utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys kan detta förstås som 

en spegling av den rådande diskursordningen och en bidragande faktor till att den 

rådande diskursordningen upprätthålls (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:77,78). 

Utifrån analysen av den diskursiva praktiken och textdimensionen kan denna och 

dylik empiri således förstås som en spegling och förstärkning av den rådande 

narkotikadiskursen där personer som använder droger främst ses som missbrukare i 

behov av samhällets hjälp. 

5.3 Orsaker till missbruk 

I detta tema undersöker vi vidare hur orsaker som ligger bakom att människor påbörjar 

sin användning av droger beskrivs i empirin. På vilket sätt bakomliggande orsaker till 
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att en person börjat använda droger presenteras får nämligen anses vara en central del 

i förståelsen av på vilket sätt narkotikadiskursen framställs i Situation Stockholm är 

utformad då det är knutet till förståelsen av varför vissa människor hamnar i ett 

skadligt narkotikabruk. I följande citat framkommer även ofta det vi identifierade i 

föregående tema, nämligen att de personer vars liv beskrivs i citaten nästan 

uteslutande förknippas med ett eländigt liv. Redan innan analysen av de 

bakomliggande orsakerna till droganvändningen kan vi således konstatera att den 

diskursiva praktiken i citaten delvis utgår från den dominerande samhällsdiskursen att 

droger är något farligt som bör undvikas. De framställningar i tidningen av 

bakomliggande orsakerna till droganvändande ges nästan uteslutande i form av 

personliga berättelser i tidningssektionerna “Med egna ord”, “Mina drömmar” och 

“Min plats”. 

 

Jag sprang på ungdomsgården Fyran och rökte brass. Det brukar ibland sägas att brass 

är inkörsporten till tyngre droger, men jag tror inte att det är själva drogen, jag tror 

snarare att umgänget är inkörsporten. Så var det för mig: umgänget, nyfikenheten, 

okunskapen, och till slut satt jag där med kallt stål i armen, som man säger. 

(oktober, 2014:47) (vår fetstil) 

 

Följande citat kommer från ett “Hemma hos” reportage hos Per, som bor på prov i 

en försökslägenhet och går på substitutionsbehandling för sitt heroinmissbruk. 

Perspektivet i artikeln skiftar från att artikelförfattaren berättar om Pers liv och 

situation till att Per själv berättar om sitt liv. Per berättar i reportaget bland annat 

om svårigheter han stött på i sitt liv, vad han tycker om att göra och, som i detta 

citat, vad det var som fick honom att hamna i ett missbruk. I citatet ovan framställs 

“umgänget” som den inledande orsaken i kombination med “nyfikenheten” och 

“okunskapen” som orsakerna till att han till slut satt där med “kallt stål i armen”, 

en metafor för injicering av heroin. Det framgår av texten att den utgår från den 

personliga berättelse-genren och att det är personliga egenskaper som “nyfikenhet” 

och “okunskapen” samt sociala förhållanden som “umgänget” som lyfts fram som 

de främsta anledningarna. Vid analys av transitiviteten, hur händelser och processer 

förbinds med objekt och subjekt, framgår även att det i citatet lyfts fram ett skeende 

som kan beskrivas som en “slippery slope”, alltså att en dålig sak leder till ett 

annan, vilken Per beskriver genom att berätta att han först var på ungdomsgården 
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där han “rökte brass” för att sedan komma fram till att “till slut satt jag där”. 

Genom att beskriva den slutliga delen av skeendet som att “till slut satt jag där” så 

framställs den situation som Per hamnade som en självklar händelse utifrån de 

bakomliggande orsaker han nämnt. 

 

Nedan följer två citat som, precis som citaten ovan, visar på att 

narkotikaanvändning förknippas med ett eländigt liv. Ser man till de 

bakomliggande orsakerna till droganvändningen förknippas de i dessa fall med 

psykisk ohälsa och självmedicinering: 

 

Håkan skulle precis kliva in i tonårstiden när det hände något som ledde till att det blev 

fel med allting - han såg sin morfar dö. – Han fick sin sjunde hjärtattack. Jag såg när 

han greppade tag om broräcket och hur händerna sen gick upp och han ramlade bakåt, 

och så var han död. Det tog mig hårt. Det var nog det som gjorde att jag började med 

droger, för att lindra lite, säger han och berättar att mormor dog ett år senare i cancer. 

(oktober, 2015:45) (vår fetstil) 

 

I detta citat, taget från en “Mina drömmar”-artikel framställs den bakomliggande 

orsaken till droganvändandet vara något som kan förstås som en ett trauma vilket 

ledde till att Håkan “började med droger, för att lindra lite”. Modaliteten i 

Håkans påståendet till vad det var som ledde till att han började använda droger är 

något svagare i detta exempel än i övriga citat då han säger att det var “nog” det 

som gjorde att han började med droger. Dock så framgår det med tydlighet att 

händelsen, alltså morfaderns hjärtattack, förbinds med vad som ledde till att han 

“började med droger”. 

 

Jag började jobba tidigt i livet, först på Hemglassbilen, sedan som rullskridsko- och 

cykeluthyrare och senare på krogen. Men jag började dricka för mycket. Jag hade haft 

det jobbigt och kärlekslöst, och alkoholen gav mig värme inombords. Men det 

förstörde också allt: relationer, jobb och boende. I dag är det nya tag. Jag sköter mig 

bättre och har blivit mer vuxen. Dricker aldrig på jobbet och har bättre moral. 

(december, 2013:45) (vår fetstil) 

 

Citatet kommer från en “Min plats”-artikel där en säljare berättar om sin 

favoritplats och han kommer in på vad som enligt honom låg bakom att han fick 
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problem. I detta citat ska det påpekas att det inte är ett narkotikamissbruk citatet 

avser, utan ett alkoholmissbruk. Citatet är dock intressant då tydliga bakomliggande 

orsaker till det problematiska användandet ges, i detta fall att han hade haft det 

“jobbigt och kärlekslöst”. I citatet förbinds även “bättre moral” som en 

förklaring till på vilket sätt han idag “sköter” sig bättre. 

 

Angående vad som leder till att människor hamnar i ett missbruk utgår den rådande 

samhällsdiskursen i hög grad från perspektivet att missbruk är något smittsamt som 

bör förstås som en form av epidemisk sjukdom på så sätt att människor genom att 

umgås med andra som använder droger i hög grad utsätter sig för risken att själva 

drabbas. En utbredd uppfattning är även den så kallade “gatewayteorin”, att 

användning av “lättare” droger, exempelvis cannabis, nästan oundvikligt leder till 

“tyngre” droger som exempelvis heroin (Linton, 2015:31). Detta perspektiv bygger på 

förståelsen av missbruk som en sjukdom i det att den som använder en lättare drog blir 

“smittad” och således riskerar att insjukna i ett missbruk där hen blir sjukare och 

sjukare och därför kommer börja använda tyngre och tyngre droger. Detta sätt att 

förstå drogproblematik framkommer även i viss grad i Situation Stockholm vilket 

indikerar att den diskursiva praktikens utformning i detta avseende bygger på ett 

klassiskt sätt att förstå de bakomliggande orsakerna till droganvändning på ett sådant 

sätt att utformningen kan antas vara en spegling av den, i diskursordningen 

dominerande diskursen. 

 

De olika utsagorna tyder även på en i hög utsträckning klassisk bild av vad de 

bakomliggande orsakerna till användning av droger (och här även alkohol) kan vara 

genom att beskriva individuella orsaker som de främsta till att människor börjar 

använda droger. Strukturella anledningar utelämnas alltså. Det tyder på ett klassiskt 

förhållningssätt till vilka de bakomliggande orsakerna till missbruk är och att den 

diskursiva praktiken i Situation Stockholm i detta avseende bygger på uppfattningen 

att det är individens beteende eller händelser som skett i individens liv som fått hen att 

börja använda droger.  
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5.4 Vård 

Ett återkommande tema i empirin var temat om behovet av förbättrad vård för 

människor som lever med missbruk. Under sektionen “Gatuplanet” som återkommer i 

mitten av varje nummer av Situation Stockholm presenteras kortare notiser med 

nyheter och forskningsframsteg, främst gällande en harm reduction-orienterad vård 

och andra sociala frågor av samhällsbevakande karaktär. I denna sektion får läsaren ta 

del av nya forskningsrön som ofta berör harm reduction-orienterade insatser som 

substitutionsbehandling och sprutbyte. 

 

De senaste åren har metadon och buprenorfin (subutex) beskrivits som ett växande 

problem bland svenska ungdomar. I samhällsdebatten har det hävdats att 

preparaten, som är läkemedel mot heroinberoende, läcker ut från behandling och 

når ungdomar på den illegala marknaden. Det har också pekats ut som inkörsport 

till heroinmissbruk, Men det stämmer inte, visar forskning från Malmö högskola. 

(december 2013:46) (vår fetstil) 

 

När vi undersökte den diskursiva praktiken i denna och liknande artiklar i tidningen 

identifierade vi att utgångspunkten för detta tema ofta utgick från en försvarsposition 

där “samhällsdebatten” ofta har positionen av motståndare mot det perspektiv som 

tidningen står för. Detta stämmer också väl överens med den ambition som tidningen 

själv uppger sig ha när de på sin egen hemsida skriver att deras artiklar ska vara 

samhällsbevakande och bevaka aktuella händelser inom missbruksvården (Situation 

Stockholm, 2016). Det framgår även att den position som tidningen utgår ifrån är den 

som försvarare av harm reduction-åtgärder och de brukare som befinner sig på 

substitutionsbehandling. I artikeln bemöter de ett antal påståenden. Dels påståendet att 

det är personer på substitutionsbehandlingarna som läcker ut metadon och buprenorfin 

till ungdomar och att detta i sin tur skulle innebära en “inkörsport” för ungdomarna till 

heroinmissbruk. Då vi analyserar citatet utifrån textdimensionen och begreppet 

modalitet identifierar vi en hög grad av instämmande i påståendet att så inte är fallet: 

“Men det stämmer inte, visar forskning från Malmö högskola”. Påståendet 

presenteras på detta sätt som oomkullrunkelig fakta. Att använda formuleringen “visar 

forskning” gör gällande att forskningen i fråga är en absolut sanning. Ett alternativt 

ordval hade i detta fall kunnat vara “forskning tyder på att”, vilket hade inneburit en 

lägre grad av överensstämmande med det givna påståendet. Motståndarsidans åsikter 
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ges även lägre legitimitet genom att textförfattaren i första meningen skriver att 

metadon och buprenorfin “beskrivits” som ett växande problem. Genom att använda 

denna formulering istället för exempelvis att “metadon och buprenorfin är ett växande 

problem” ges påståendet en modalitet som försvagar motståndarsidans position.  

 

I ett reportage med rubriken “Orättvis behandling” hittade vi även följande citat: 

 

(...) Men han är inte ensam. I själva verket är det många som misslyckas i en 

tolvstegsbehandling, särskilt personer med ett opiatberoende. Men de syns sällan i 

medier eller kommer fram i debatten. Däremot finns det en behandling där de flesta 

lyckas bli fria från heroinmissbruk eller kraftigt minskar sin heroinanvändning – 

underhållsbehandling med preparaten metadon och buprenorfin. Men de 

patienterna syns inte heller ofta i tidningsartiklar och debatter. (mars, 2014:38) 

 

Detta citat kommer från en längre artikel som handlar om olika insatser som erbjuds 

inom missbruksvården. Artikeln är inte skriven i någon utav tidningens specifika 

sektioner utan kommuniceras som ett fristående reportage. Genom att lyfta denna typ 

av perspektiv framkommer en av tidningens ambitioner, nämligen att skriva om sådant 

som berör missbruksvård. I artikeln beskrivs bland annat hur de som lyckas bli fria 

från missbruk genom tolvstegsbehandling ofta beskrivs som solskenshistorier, men att 

man sällan tar upp att tolvstegsbehandling för majoriteten av programdeltagarna inte 

alls är en effektiv behandlingsmetod, speciellt inte för opiatmissbrukare. Kritik 

framförs mot att de som lyckas minska sitt heroinbruk genom substitutionsbehandling 

sällan får samma positiva uppmärksamhet utan att uppmärksamheten kring dessa 

insatser främst förekommer i form av negativ rapportering om att droger läcker från 

dessa program.  

 

Ett annat exempel där substitutionsbehandling försvaras är följande.  

 

1021 hivtester togs vid Stockholms sprutbytesprogram under 2013. 

Nästan lika många tester har gjorts för hepatit A, B och C. Siffran från 

första verksamhetsåret visar också att 963 personer skrevs in i 

programmet som startade 8 april i fjol och att lite mer än en fjärdedel inte 

hade kontakt med socialtjänst, beroendevård eller psykiatri. Man har 
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dessutom kunnat konstatera att ingen nyöverföring av hiv eller hepatit B 

har skett bland dem som kommer dit för att byta sprutor. (juni, 2014:46) 

(vår fetstil) 

 

Citatet ovan är en notis från sektionen “Gatuplanet” citerad i sin helhet. Notisen 

belyser ett antal fördelar med att ha sprututbytesverksamhet i Stockholm. Genom 

citatet framgår Situation Stockholms ambition att lyfta fram frågor som har med 

missbruk att göra utifrån ett harm reduction-perspektiv. Citatet utgår från sprutbyte 

som något positivt då det är dessa effekter av sprutbyte som lyfts fram. Liksom i 

tidigare citat som rapporterar om forskningsresultat är även detta skrivet med en hög 

grad av instämmande i det som påstås, det vill säga att påståendet har en hög 

modalitet. Detta läser vi ut från påståendet att siffrorna “visar” att dessa personer inte 

hade kontakt med de nämnda myndigheterna tidigare. Hur notisen presenteras, i form 

av en nyhet med statistik, påverkar även hur läsaren tar in det som skrivs. Att 

påståendet presenteras på detta sätt gör att läsaren förstår att det är statistik det rör sig 

om, och att det är siffror som talar sitt tydliga språk. Det rör sig alltså inte om någon 

granskning av statistiken utan notisen presenteras som att siffrorna får tala för sig 

själva. Då citatet analyseras utifrån begreppet transitivitet kan vi se att att händelsen 

inte förbinds till någon speciell agent, utan beskrivs i en passiv form. “1021 hivtest 

genomfördes vid Stockholms sprututbytesprogram” Den här typen av 

nominalisering kan verka formellt och även distansskapande (Winther Jörgenssen & 

Phillips 2000:89). I detta fall kan distansskapandet och formaliteten bidra till att skapa 

en känsla av att det verkligen är seriösa fakta som läggs fram, och att genomförda 

hivtest är en direkt följd av att sprututbytet öppnat året innan. 

 

Analysen indikerar att den diskursiva praktiken i detta tema i hög grad bygger på en 

uppfattning om att harm reduction-åtgärder är något positivt som det behövs mer av, 

samt att man i hög grad använder forskning och statistik för att ge belägg för sina 

åsikter. Vi ser även att man i de artiklarna som lyfter fram harm reduction-åtgärder 

inte utgår från att syftet är att granska den forskningen som presenteras, utan att 

texterna främst utgår från att använda forskningsresultaten för att ge stöd för de egna 

ståndpunkterna, att harm reduction är något det behövs mer av och att det är fel att 

ifrågasätta substitutionsbehandlingarnas viktiga funktion.  
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5.5 Förhoppningar 

I de många intervjuer och livsberättelser av säljare och andra på olika sätt socialt 

utsatta personer som kan läsas om i Situation Stockholm har vi hittat flera relevanta 

texter där säljarnas erfarenhet av droger och missbruk tas upp. Då tidningen uppger 

sig ha ett brukarperspektiv är dessa texter viktiga då det är just brukarna själva som får 

berätta om hur de tycker och tänker kring livet i stort. Ett återkommande tema i dessa 

livsberättelser är, förutom att livet med droger kan vara svårt, den önskan många av 

tidningsförsäljarna har att förändra sin livssituation. I många av livsberättelserna i 

tidningen där missbruk beskrivs talas det främst om som något som endast är en av 

många delar av det livet de lever. I artiklarna beskrivs även andra viktiga faktorer som 

påverkat deras liv i positiv och negativ bemärkelse. De artiklar och citat vi funnit med 

detta tema har vi ofta funnit i sektionen “Mina drömmar”. Som vi nämnt innan är 

“Mina drömmar” en återkommande sektion i tidningen som handlar om olika planer 

och önskningar personen artikeln handlar om har för sitt liv. Ofta återkommande 

teman i denna sektion i tidningen är exempelvis önskan om att få en bostad, att bli 

drogfri, träffa en partner eller återuppta intressen personen hade innan hen hamnade i 

missbruk och/eller hemlöshet. 

 

Ett garage, stort nog att kunna meka med en bil i. Eller för två bilar. (...) Att kunna 

köra in bilen, skruva och greja med den och avbryta när man vill, stänga 

garagedörren och gå därifrån. För att fortsätta nästa dag. - Det funkar inte nu, jag 

kan inte stå på gatan och meka. Och på OK-macken kostar det 90 spänn i timmen 

och då måste man slutföra det där och då. Jag skulle vilja ha ett lite längre projekt 

(...) Projektet skulle helst vara en amerikanare. En Cheva 55, en cabriolet, som jag 

hade förr (...) (januari, 2014:52) 

 

I artikeln berättar en säljare om sina drömmar om ett eget garage där han kan utöva sitt 

stora intresse, att meka och fixa med gamla bilar. Artikeln är skriven talspråksmässigt 

så läsaren kan verkligen få en känsla av närhet till personen bakom drömmarna. Det 

finns en informell samtalskänsla över texten vilket gör den lätt att ta till sig, vilket kan 

få läsaren att ömma för säljaren i fråga.  

  

Jag tror att det är viktigt att ha drömmar, nåt att sträva mot. För mig var drömmen 

alltid att jobba med människor, göra nåt som hjälper andra. (december, 2013:46) 
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Citatet kommer ifrån en artikel där en tidningsförsäljare berättar om sitt liv, främst 

yrkesmässigt, och om hur han själv jobbat med olika former av arbete som hjälper 

andra, inom exempelvis psykiatrin och på ett gruppboende, innan han hamnade i 

missbruk och hemlöshet. Här blir det tydligt att vem som helst kan hamna i missbruk, 

även de som själva jobbar med att hjälpa andra socialt utsatta personer. Här byggs 

bilden av att missbruk är något vem som helst, människor som du och jag kan hamna i.  

 

Jag bor tillfälligt på ett hem (...) Det är helt okej, men min största önskan är ett eget 

litet rum med dusch och säng. Och att kanske träffa en söderböna. Farsan sa alltid: 

En söderböna ska du ha Janne, de är bra. Vi får se, jag söker. (februari, 2014:45) 

 

Detta citat visar att det inte bara handlar om att framställa livet som jobbigt och 

eländigt utan även som innehållandes många positiva delar, och om det kanske inte är 

så positivt just nu så framställs ändå förhoppningar om att det ska kunna bli det i 

framtiden. Det är också tydligt att det inte är några höga anspråk personen har utan att 

det är basala saker som ett eget rum man önskar sig.  

 

I det här temat ser vi tydligt hur man genom att ge de missbrukande personerna 

utrymme i tidningen verkar för att lyfta dessa personers status. Detta indikerar att 

personer beskrivs på ett sätt som gör att det skulle kunna vara vem som helst som har 

drömmar och förhoppningar, precis som läsaren själv har.  

5.6 Diskursens utformning i förhållande till omvärlden 

I denna del ställer vi oss frågan vad den diskursiva praktikens utformning kan tänkas 

ha för inverkan på den bredare sociala praktiken och hur narkotikadiskursens 

utformning i Situation Stockholm förhåller sig till, i huvudsak, diskursernas 

utformning inom det politiska fältet och forskningsfältet. Fokuset för detta avsnitt är 

hur det kommer sig att den rådande diskursordningen ser ut som den gör samt på vilka 

sätt diskursen i Situation Stockholm förhåller sig till den rådande diskursordningen 

och vilka effekter dess utformning kan tänkas ha.  

 

I de fyra ovanstående temana “Livet med droger”, “Orsaker till missbruk”, “Vård” och 

“Förhoppningar” har vi undersökt hur narkotikadiskursen är utformad i Situation 



 

43 

Stockholm och vilken roll harm reduction-perspektivet har i denna utformning. Med 

hjälp av Faircloughs analysverktyg för den diskursiva praktiken kunde vi sluta oss till 

ett antal tydliga drag för diskursens utformning och med hjälp av analysverktygen för 

textdimensionen visade vi på hur denna diskurs förverkligas lingvistiskt.  

 

Nedan följer vidare en analys där resultatet från analysen av dessa fyra teman, dels 

sätts i förhållande till den tredje dimensionen i den kritiska diskursanalysen, dels ställs 

i förhållande till studiens tredje frågeställning, hur diskursens utformning i Situation 

Stockholm förhåller sig till den rådande diskursordningen i Sverige. Detta gör vi 

utifrån hur vi i studiens inledning presenterat diskursens uttryckssätt och det 

genomgången av forskningsområdet visat. 

 

Som vi nämner i studiens inledning och vilket vår forskningsgenomgång även visat 

finns det ett flertal olika sociala praktiker som påverkar och påverkas av 

narkotikafältets diskursordning och den narkotikapolitik som förs i Sverige. I 

inledningen och forskningsgenomgången i denna studie tar vi bland annat upp hur de 

professionella inom vården påverkar och påverkas av diskursordningen (Neale et al., 

2011), vilken roll brukarnas perspektiv ges i diskursordningen och även att politiken 

är en social praktik som i hög grad påverkar och även påverkas av andra sociala 

praktiker i diskursordningen. Forskningsgenomgången visar även att studier undersökt 

på vilket sätt detta kan ske.  

 

Forskningsgenomgången visade även att något sådant som en diskussionstråd på ett 

internetforum kan vara en social praktik som speglar och återskapar bestämda sätt att 

förstå narkotika (Ekendahl, 2014). Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att även 

forskningen fungerar som en social praktik i det avseendet att den är med och 

påverkar och påverkas av den rådande diskursordningen. Då denna studies syfte är att 

undersöka bland annat på vilket sätt diskursens utformning i Situation Stockholm och 

den roll harm reduction har i utformningen påverkar diskursordningen så anser vi att 

en av de viktigaste frågorna att ställa sig blir vad det är som gör att vissa perspektiv, 

inom vissa sociala praktiker inte tas på större allvar eller får något större genomslag på 

diskursordningens utformning. Det som framkommer i inledningen och 

forskningsgenomgången är att det perspektiv som har störst genomslag på 

diskursordningen för narkotikafältet är det restriktiva narkotikaperspektivet och att det 
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till stor del berodde på det genomslag som Nils Bejerots haft sen 1960-talet vilket 

också märks i narkotikapolitikens utformning.  

 

Som framkommit i analysen av studiens fyra teman har narkotikadiskursens 

utformning i Situation Stockholm ett antal återkommande drag. I temat “Livet med 

droger” framkommer bland annat att livet med droger i hög grad förknippas med ett i 

många avseenden eländigt liv som framställs i artiklar som genremässigt främst är 

skrivna i berättelseform av personerna med drogproblematik. I temat “Orsaker” 

framkommer vidare att de bakomliggande orsakerna som diskursiva framställningen i 

hög grad bygger på, utgår från den dominerande diskursen i diskursordningen, 

nämligen den att den bakomliggande orsaken till missbruket förknippas med 

problematiska förhållanden såsom psykisk ohälsa och ett liv som gått snett på olika 

sätt, och inte att det går att ha ett fungerande liv samtidigt som man använder 

narkotika.  

 

Men livet för personerna i vår empiri förknippas inte bara med ett svårt och eländigt 

liv utan som vi identifierade i temat “Förhoppningar” läggs fokus även på att dessa 

personer, som de flesta människor, har drömmar och förhoppningar om sina liv. Detta 

framställs oftast i form av personliga berättelser. En förklaring till att det läggs ett 

fokus på detta i den diskursiva konstruktionen är att det, genom att det lyfts fram ett 

sådant perspektiv, understryks varför det är viktigt att ge dessa människor bra vård, för 

att de ska kunna leva sina liv fullt ut, precis som andra människor kan.  

 

I tidningens artiklar läggs även ett betydande fokus på vad som skulle kunna hjälpa 

personerna med missbruk genom att artiklarna på ett tydligt sätt tar ställning för att 

harm reduction-orienterade insatser är något positivt som det behövs mer av. Detta 

syns tydligast i artiklar skrivna i sektionen “Gatuplanet” där man i stor utsträckning 

fokuserar på att presentera forskning som lyfter fram harm reduction-åtgärder som 

något positivt och belyser sådant som talar emot det dåliga rykte som personer med 

missbruksproblematik ofta har.  

 

Något som får anses vara tydligt framträdande i utformandet av texterna är att en 

relevant del av den diskursiva praktiken, alltså hur texterna produceras och 

konsumeras, är den tydligt framträdande ambition som tidningsskaparna har, nämligen 
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att de som säljer tidningen ska ha möjlighet att tala fritt om det som de själva upplever 

är viktigt för dem att tala om. I texter skrivna under sektionen “Med egna ord” blir 

denna ambition tydlig redan i sektionsnamnet. I tidningen varierar dessa texter sett till 

utformningen men på grund av sektionen de skrivs i och att texterna tillåts ha så olika 

utformning som de har, så får det anses sända en tydlig signal till läsaren om att det är 

försäljarnas egna ord som uttrycks i den delen av tidningen.  

 

Vid en jämförelse av empirin i de fyra temana framkommer det att den diskurs som 

framträder i Situation Stockholm både uppvisar likheter och skillnader med, dels den 

dominerande diskursen i diskursordningen, som i hög grad återfinns inom den svenska 

politiken och dels med de forskningsresultat som vår genomgång av 

forskningsområdet visat. Till att börja med har diskursens utformning i Situation 

Stockholm det gemensamt med den dominerande diskursen i Sverige att all 

användning av icke-medicinsk narkotika framställs som ett stort problem och att sådan 

narkotikaanvändning framställs som missbruk med ett i hög grad eländigt liv som 

följd.  

 

Det som skiljer utformningen i Situation Stockholm från den dominerande diskursen i 

diskursordningen är dock att sättet som problemet framställs i Situation Stockholm 

bygger på att det framförallt är ett individuellt problem med den individuella 

upplevelsen i fokus medan sättet som det framställs på inom politiken i högre grad 

innebär ett fokus på problemet som ett samhälleligt sådant. Ett annat sätt som 

diskursens utformning i Situation Stockholm även skiljer sig från den dominerande 

diskursen är på sättet lösningen på narkotikarelaterade skador framställs. I Situation 

Stockholm ligger nämligen huvudfokuset på att införa mer harm reduction-orienterade 

insatser medan lösningen på problemet inom politiken i hög utsträckning bygger på att 

framförallt få färre att använda narkotika från första början och att man måste få de 

som använder narkotika till att sluta med det (Chatwin, 2015).  

 

En del som även skiljer sig på utformningen av diskursen i Situation Stockholm 

jämfört med den dominerande diskursen är att fokuset läggs på brukarnas egna 

berättelser. Som nämns i boken Knark av Magnus Linton (2015:12) har den 

dominerande synen på narkotika i hög grad kommit att påverkas av de idéer Nils 

Bejerot hade om att alla som använder droger bör ses som manipulativa 



 

46 

försvarsadvokater och försvarare för sitt bruksbeteende. Att det i Situation Stockholm 

läggs ett stort fokus på de personliga berättelser som narkotikaanvändarna har skulle 

därför kunna förstås som en trolig anledning till varför det perspektiv om mer och 

bättre harm reduction-åtgärder som Situation Stockholm för fram har svårt att få 

genomslag i diskursordningen och på det narkotikapolitiska området. Det 

narkotikapolitiska området, som i Sverige är den sociala praktik som får antas spela 

störst roll med avseende på vilken vård som erbjuds till missbrukande personer och 

hur den vården är utformad. 

 

Även inom forskningsområdet framkommer ett antal likheter och skillnader med 

diskursens utformning i Situation Stockholm. En stor skillnad mellan diskursens 

utformning i Situation Stockholm och det perspektiv som ofta lyfts fram i forskningen 

och även inom andra sociala praktiker är att det inom forskningen framkommer att den 

största delen av de som använder narkotika faktiskt inte tar skada av det, utan kan ha 

välfungerande liv trots att de använder narkotika (Linton, 2015:13; Bergschmidt, 

2014; Goldberg, 2005b:21). Detta är ett perspektiv som vi inte har funnit något spår av 

i hur diskursen utformas i Situation Stockholm och det kan också tänkas vara något 

som får effekter på genomslagskraften för de åsikter som Situation Stockholm för 

fram. I vår analys av temat “Vård” framkommer det att Situation Stockholm i hög 

grad använder sig av forskning, enbart på ett sätt som stödjer deras åsikter. Åsikter, 

dels om att det inte finns anledningar att stigmatisera personer med missbruk och dels 

att fler och bättre vårdalternativ bör ges till de med ett skadligt narkotikamissbruk.  

 

Utifrån det som analysen av den diskursiva praktiken visat är artiklarna i Situation 

Stockholm således svåra att tolka på ett sådant sätt som att Situation Stockholm är en 

tidning som tar på sig uppgiften att granska och presentera mer än de delar av den 

relevanta missbruksforskningen som talar för de åsikter de vill föra fram. Att missbruk 

beskrivs som eländigt i Situation Stockholm, vilket det även görs i den dominerande 

diskursen kan dock förstås som en förutsättning för att kunna ge legitimitet till 

perspektivet om att mer harm reduction behövs. Dock beskriver Situation Stockholm 

eländet som något förknippat med missbruk utifrån de missbrukande personernas egna 

berättelser, samtidigt som vi inte har kunnat identifiera detta drag i den dominerande 

narkotikadiskursen.  
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Genom att Situation Stockholm lyfter fram livet med missbruk som i huvudsak något 

jobbigt och eländigt, på samma sätt som den dominerande diskursen, stärker de alltså 

argumenten för att det är ett problem som behöver avhjälpas med hjälp av harm 

reduction-orienterade insatser som syftar till att göra livet lättare för de med 

svårigheter. Att i högre utsträckning lyfta fram ett perspektiv om att 

narkotikaanvändning även kan vara något oproblematiskt och givande skulle rentav 

kunna innebära att man går emot den dominerande diskursen på ett sådant sätt att det 

blir ännu svårare för tidningen att få gehör för sina perspektiv. En sådan, positiv bild 

av narkotikaanvändning, går nämligen starkt emot det restriktiva perspektivet 

gentemot droger, vilket har ett utbrett stöd både över de politiska blockgränserna och 

hos allmänheten i Sverige (Socialdepartementet, 2015).  

 

En framträdande likhet med diskursen i Situation Stockholm och det forskningen 

indikerar samt flertalet internationella organisationer gått ut med starkt, är att det både 

i tidningen och i den tillgängliga forskning som gjorts framgår att harm reduction-

åtgärder, dels är något positivt för personer med skadlig narkotikaanvändning och dels 

är något som det skulle behövas mer av i Sverige och inte behöver utesluta en 

restriktiv grundinställning till narkotika (Chatwin, 2015; EU, 2016; Tammi & Hurme, 

2007; United Nations, 2016; WHO, 2016;  ). 

6 Diskussion 
Studiens syfte var att genom en kritisk diskursanalys av artiklar i tidskriften Situation 

Stockholm, undersöka hur diskursen om narkotika konstrueras och vilken roll harm 

reduction har i diskursens utformning. Syftet med denna studie var även att undersöka 

om sättet på vilket diskursen konstrueras, upprätthåller alternativt ifrågasätter den 

rådande diskursen om narkotika i samhället. Studien ämnade även att utifrån resultatet 

resonera kring på vilket sätt dessa konstruktioner kan tänkas vara med och påverka 

den bredare sociala praktiken som i sin tur påverkar det sociala arbetets utformning.  

 

Inledningsvis redovisar vi här svaren på våra frågeställningar; hur vi funnit att 

narkotikadiskursen konstrueras i Situation Stockholm, vilken roll harm reduction har i 

denna konstruktion samt hur diskursen förhåller sig till den rådande diskursordningen 

i Sverige. Vi kommer även att koppla våra resultat till den tidigare forskningen på 
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området. Därefter diskuterar vi studiens begränsningar, faktorer som kan ha påverkat 

studiens resultat och förslag till vidare forskning. 

 

Det vår analys av empirin visade var att det i Situation Stockholm nästan uteslutande 

skrivs om narkotikabruk på ett sätt som stämmer överens med den dominerande 

narkotikadiskursen, på det sättet att narkotika beskrivs som något som har en starkt 

negativ inverkan på individen. Beskrivningen av narkotika som ett stort problem i 

Situation Stockholm stämmer överens med den i det Sverige dominerande diskursen.  

 

Något som däremot skiljer framställningen av narkotika och narkotikaproblemet i 

Situation Stockholm från hur det vanligtvis framställs inom debatten och politiken är 

hur man anser att problemet ska lösas. Situation Stockholm gör i den frågan ett tydligt 

ställningstagande i favör för en missbruksvård med ett större fokus på bra harm 

reduction-åtgärder. Enligt Tammi och Hurme (2007) kan harm reduction både ses som 

praktiska, skademinimerande åtgärder, och som en motvikt mot den moralisering som 

ofta sker i samhällen med en restriktiv narkotikapolitik. Båda dessa sidor av harm 

reduction, menar vi, finns presenterade i Situation Stockholm, där man både 

argumenterar för vårdinsatserna och även utgår från ett icke-dömande och icke-

moraliserande förhållningssätt till de personer som missbrukar eller har missbrukat 

narkotika.  

 

Att Situation Stockholm beskriver drogbruk som något uteslutande negativt kan också 

förstås i förhållande till Ekendahls (2014) studie om hur heroinbruk diskuteras i en 

tråd på internetforumet Flashback. I den aktuella forumtråden vittnar vissa av 

brukarna om att drogbruket kan vara givande och en källa till njutning och 

smärtlindring. Heroinbrukets negativa konsekvenser diskuteras också, men Ekendahls 

studie tyder på att forumet ger en bild av bruket av heroin som något som kan vara 

både positivt och negativt för brukaren. Detta förhållningssätt till heroinbruk ser vi 

inga tecken på i Situation Stockholm, dock bör det beaktas att i Situation Stockholm är 

kontexten i övrigt socialt utanförskap och hemlöshet. 

 

Det vi även fann som en viktig del av hur narkotikadiskursen konstrueras i Situation 

Stockholm är de personliga berättelserna. Analysen av den diskursiva praktiken i 

Situation Stockholm visar på att diskursens utformning i hög grad bygger på det 
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individerna i de personliga berättelserna uttrycker att de vill ha; ett fungerande liv trots 

svårigheter förknippade med missbruk, bra behandling för sina problem såsom 

fungerande substitutionsbehandling o.dyl. och att själva ges möjlighet att uttrycka sina 

behov. När vi i analysen undersökte den sociala praktiken såg vi att detta ofta skiljer 

sig från hur problemet framställs inom andra sociala praktiker som politiken och 

forskningen, där brukarnas egna berättelser sällan är det som lyfts fram. 

 

Vår valda metod, den kritiska diskursanalysen, har gett oss möjlighet att med hjälp av 

dess verktyg analysera hur diskursen om missbruk och missbruksvård konstrueras i 

Situation Stockholm och därmed få svar på våra frågeställningar. Metoden har gett 

möjlighet att analysera hur texten i Situation Stockholm konstruerar olika företeelser 

och hur detta påverkar  rådande maktförhållanden. En begränsning med metoden är att 

den är så pass komplex att det kan vara svårt att utnyttja metodens fulla potential och 

att vi kanske inte kunnat använda alla analysverktyg till fullo. Exempelvis har vi 

begränsat vilka textanalysbegrepp vi använt oss av något. En anledning till detta är att 

det empiriska textmaterialet inte var så stort, och i många fall följde liknande 

lingvistiska mönster.  

 

Vi har använt oss desto mer av metodens tredje dimension, den sociala praktiken, då 

den varit viktig för att svara på våra frågor om hur den funna diskursen förhåller sig 

till de övriga sociala praktikerna inom diskursordningen. Och utöver att det är en 

komplex och avancerad metod att använda så kan det även vara svårt att generalisera 

resultatet då tolkningen kan påverkas av användarens förförståelse. Hur vi tolkat det 

empiriska materialet och vilka teman vi funnit är även något som påverkas av bland 

annat vår syn på narkotika, tidningen Situation Stockholm samt vår förståelse av olika 

begrepp. Dock har vi varit noggranna med att följa de instruktioner för metodens 

tillvägagångssätt som finns, lagt ett stort fokus på vad den tillgängliga forskningen på 

området indikerar, samt genomgående ifrågasatt och granskat varandras analyser och 

tolkningar.  

 

Viktigt att påpeka är även att detta är en studie som gjorts på, vad som kan anses vara, 

en mycket begränsad del av den sociala praktiken på området. Vi gör med denna 

studie ingen ansats att vara allomfattande och ge en komplett bild av hur den 

fullständiga diskursen som presenteras i Situation Stockholm ser ut men vi tror ändå 
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att studien kan tillföra något till förståelsen av vilka effekter diskursens utformning 

kan tänkas ha på den bredare sociala praktiken.  

 

I denna studie har även vårt fokus först och främst legat på att analysera hur texter i 

vår empiri produceras och vi har därför inte lagt något större fokus på att undersöka 

konsumtionsprocesserna förknippade med tidningen. Att undersöka hur texten 

konsumeras kan vara intressant då det har påverkan på hur diskursen formas, men 

detta har vi alltså avgränsat oss ifrån i hög utsträckning. Att studera de 

konsumtionsprocesser som förbinds med en tidning som Situation Stockholm är 

därmed ett förslag på vidare forskning som skulle kunna ge djupare förståelse för hur 

Situation Stockholm verkar diskursivt.  

 

Det studiens resultat visar är även att Situation Stockholm inte är ensamma om att 

genom konstruktion eller ifrågasättande av rådande diskursordning försöka påverka 

hur den svenska narkotikapolitiken beskrivs och reproduceras, utan utgör bara en 

begränsad del av diskursordningen gällande den svenska narkotikafrågan, en fråga i 

vilken många andra aktörer har större möjlighet än Situation Stockholm att påverka 

konstruktionen.  

 

I empirin har vi inte hittat något exempel på att narkotika beskrivs som något man kan 

använda utan att nödvändigtvis ha ett missbruk med sociala problem som följd. 

Magnus Linton skriver i boken Knark - en svensk historia (2015:13) om varför han i 

sin bok inte tar upp den här formen av narkotikabruk och motiverar det med att den 

typen av drogkonsumenter som inte har några problem med sitt bruk hamnar utanför 

bokens fokus då den enbart handlar om narkotika som problem. Detta kan också antas 

vara fallet för Situation Stockholm som har gjort till en av sina uppgifter att bevaka 

missbruksvård och andra relevanta frågor för socialt utsatta grupper. En trolig 

förklaring till att detta perspektiv lyfts fram starkt i tidningen kan således vara att 

drogbruk av fungerande slag faller utanför tidskriftens intresseområde då det är en 

tidning som inriktar sig på att underlätta livet för de som befinner sig i social utsatthet 

och/eller hemlöshet.  

 

I Situation Stockholm tar man ingenstans tydlig ställning mot en restriktiv 

narkotikapolitik. Vi inser att det troligen finns en tanke bakom detta, då tidningen 
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framförallt ska vara lättsåld för dem som arbetar med att sälja den. Att ta för stark 

ställning mot den dominerande diskursen i diskursordningen skulle kunna verka alltför 

djärvt och provocerande vilket skulle kunna tänkas skrämma vissa av läsarna från att 

köpa tidningen. Man ifrågasätter den rådande diskursen på ett sätt som kan klassas 

som försiktigt för att tidningen inte ska bli alltför radikalt profilerad. För säljbarhetens 

skull är det troligen mer önskvärt att ge ut en tidning innehållandes trevlig och 

intressant läsning som tilltalar en bred kundkrets. 

 

I spekulationerna kring hur den rådande synen på drogbruk ser ut i sverige skulle vi 

kunna backa och ta ett ännu bredare grepp och jämföra det med den syn vi har på 

alkohol, som ju faktiskt är ett rusmedel som i flera avseenden går att likställa med 

många droger, men som inte är belagt med samma hårda restriktioner. Att dricka 

alkohol är lagligt, men riskerna tas ändå upp. Det är allmänt känt att 

alkoholkonsumtion är bundet till en risk för sociala och hälsorelaterade problem, men 

de som väljer att använda alkohol skuldbeläggs inte alls i samma utsträckning som 

droganvändare. Behandlingar för de som drabbas av problem med sin 

alkoholkonsumtion erbjuds och det är inga problem att ta upp oro för sin 

alkoholkonsumtion med vårdpersonal. Det är svårt att tänka sig ett liknande 

förhållningssätt till droger, men drogbrukare som har ett problematiskt bruk, tror vi 

skulle kunna ha stora vinningar av ett sådant förhållningssätt. 

 

Vårt resultat tyder på att sättet på vilket de budskap som förs fram i Situation 

Stockholm görs, innebär att de har en relativt låg grad av påverkan på den rådande 

diskursordningen, samt att de röster som förs fram inte är de som får höras mest och 

därför har svårt att sätta sin prägel på debatten. Detta kan tyckas nedslående då 

tidningen för fram ett brukarperspektiv, men det man då bör ha i åtanke är att en av 

tidningens främsta funktioner faktiskt är att den ska ge sina försäljare en chans till en 

meningsfull sysselsättning och egen inkomst. Att försäljarna dessutom får utrymme i 

tidningen för att uttrycka sina åsikter, erfarenheter och på andra sätt göra sin röst hörd 

kan fylla en viktig funktion för en grupp som annars inte får höras någonstans. Och 

även om det perspektivet som förs fram i tidningen inte får något större genomslag i 

debatten så tror vi att tidningen, bara genom att finnas, påverkar livet på ett positiv sätt 

för de personer som arbetar med att sälja tidningen på Stockholms gator, vilket är en 

viktig funktion.  
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