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Förord 
 

Inledningsvis vill vi ta tillfället i akt att uttrycka vår tacksamhet till de personer som på olika 

sätt bidragit till studien och rapporten. Ett stort och varmt tack till alla som deltagit i de 

intervjuer som studien till stor del bygger på. Tack för att ni tog er tid och delade med er av 

era erfarenheter och tankar. För presstudien har personalen på CAN:s bibliotek varit 

oumbärlig. Tack för vänligt bemötande, upplysningar och de privilegier jag, Charlotta 

Fondén, fick under flera månader hos er: Kerstin Aulin, Torbjörn Karlberg, Miriam Klint 

och Gunnel Larsson. Andra som bistått med hjälp är: Anders Nilsson, Antonina Eriksson, 

Maria Abrahamson, Sharon Rödner, Kalle Tryggvesson och Jessica Palm - ett stort tack för 

era konstruktiva kommentarer.

 

Rapporten bygger på forskningsprojektet Marginaliserat missbruk eller normaliserat bruk? 

Unga vuxnas föreställningar om narkotika vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning (SoRAD). Projektet har finansierats av Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap (FAS) och Börje Olsson och Robin Room var projektledare. 
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1. Inledning 
 
 
Den här rapporten är skriven inom ett forskningsprojekt kallat ”Marginaliserat missbruk eller 

normaliserat bruk? Unga vuxnas föreställningar om narkotika”. Syftet med projektet var att 

studera unga vuxna och narkotika ur olika perspektiv. Fokus har dels varit inriktat på dags-

pressens beskrivningar, dels på hur unga narkotikabrukare resonerar kring narkotika.  

  

Rapporten är indelad i två delar som presenterar resultat från projektets delstudier. Den första 

delen ”Hur långt ner kan det gå? Unga människor och narkotika i dagspressen” behandlar de 

bilder av unga människor och narkotika vi möts av i dagstidningar. Vilka dominerande före-

ställningar finns om unga människor som använder narkotika? Här belyses också i vilka 

nyhetssammanhang detta tema förekommer, vilka aktörer som representeras samt hur de 

beskrivna fenomenen förklaras. Delstudien bygger på en sammanställning av dagstidningars 

nyhetsartiklar om unga och narkotika under perioden 1972 - 2002. Den andra delen ”Unga 

drogbrukares självpresentationer och förhållningssätt” handlar om unga drogbrukares 

erfarenheter. Hur beskriver unga drogbrukare sitt eget drogbruk? Hur förhåller de sig till 

dominerande föreställningar om unga människor som använder narkotika och det faktum att 

all hantering av narkotika är kriminaliserad? Delstudien baseras på fokusgrupps- och 

individuella intervjuer med unga drogbrukare.  

 

Allmänna utgångspunkter 

En utgångspunkt för projektet är att förståelse kring olika fenomen konstrueras ständigt och 

parallellt på olika nivåer, i form av samhällelig diskurs och som levd verklighet på grupp- och 

individnivå. Tanken är att delstudierna ska komplettera varandra eftersom de på olika sätt av-

speglar föreställningar om, och människors erfarenheter av, unga och narkotika som finns och 

har funnits i vårt samhälle.  

 

Massmedia har och har länge haft en central roll i skapandet av föreställningar om olika 

samhälleliga fenomen och företeelser. I och med det har massmediala aktörer som dags-

tidningar också makten att välja att bekräfta eller ifrågasätta olika betraktelsesätt. Pressen har 

stora möjligheter att avgöra vilka som kommer till tals och inom vilka ramar olika 

 
1



diskussioner ska föras. Medierna bidrar ständigt till att skapa världsbilder genom att välja att 

skildra vissa nyheter och utelämna andra. I synnerhet när det gäller människor, händelser eller 

platser som är okända eller abstrakta för oss är medias beskrivningar en viktig, och ibland 

kanske den enda, informationskanalen. Många svenskar saknar egna erfarenheter av narko-

tika, dagstidningarnas skildringar kan därmed utgöra en viktig källa och referensram utifrån 

vilken läsarna bildar sig uppfattningar om narkotika och narkotikabrukare. Även de unga som 

har egna erfarenheter av droger och tar del av rapporteringarna måste på ett eller annat sätt 

förhålla sig till dessa skildringar. Dagspressen är med andra ord en viktig aktör när det gäller 

konstruktioner av olika bilder.  

 

Hur narkotikaproblem uppfattas skiljer sig beroende på av vem och i vilket sammanhang 

problematiken betraktas. Uppfattningen att ungas narkotikabruk är ett ständigt växande 

samhällsproblem är inte given, sättet på vilket problemet beskrivs förändras över tid (se 

Lindgren 1993, Olsson 1994). Teoretiskt baseras den här studien på kontextuell konstruk-

tivism där hänsyn tas till historiska och sociala förhållanden i analysen av definitionsprocesser 

och anspråksformuleringar (se t ex Pollack 2001, Rytterbro 2002). Den offentliga diskussio-

nen om ungdomar och narkotika domineras i allmänhet av representanter för vuxenvärlden 

som exempelvis myndigheter, politiker, forskare och föräldrar. Föreställningar om unga 

vuxna och droganvändande kan utifrån ett konstruktivistiskt synsätt ses som en konstruktions-

process där olika aktörer talar utifrån en specifik position till ämnet.  

 

En annan utgångspunkt är att det finns ett element av övertalning och retorik i allt berättande. 

I pressartiklar och intervjuer ges beskrivningar där vissa sätt att berätta eller förklara ett 

fenomen är mer framträdande än andra. Då beskrivningar i tal eller text byggs upp med hjälp 

av språket kan tidningsartiklar och intervjuer ses som en slags diskurser i den meningen att de 

är ”relativt systematiska utsagor eller framställningsordningar vilka arrangerar sina studie-

objekt eller ämnen i avsikt att behärska och kontrollera dem” (Beronius 1986, s 36). Samtidigt 

har de övergripande föreställningarna om narkotikaanvändning en styrande verkan genom att 

det sätter ramar för vad som är möjligt att skriva eller säga. Blandningen av retorik och 

handling i diskursbegreppet betonar också att det finns en maktaspekt där olika föreställningar 

kan ses som en del i ett större maktsystem. Makten att definiera och kategorisera olika 

fenomen intar i detta sammanhang en mycket viktig funktion för att upprätthålla den sociala 

ordningen. Utifrån Foucaults (1971/1993) diskurs- och maktteorier kan ”vetandet” om ung-

dom och narkotika ses som en av de diskursiva praktiker som i en given samhällelig och 
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diskursiv formation producerar ”sanningar” om ungas droganvändande. Diskurser står inte 

fria från det vardagliga livet, utan är tvärtom något som hela tiden skapas i samtal mellan 

människor eller i människors reflekterande över egna erfarenheter, vad de ser på TV eller 

läser i tidningar.  

 

I rapporten kommer vi att försöka belysa de föreställningar kring unga och narkotika som 

skildrats i dagstidningar och relatera dessa till hur unga droganvändare berättar om sig själva 

och deras drogbruk.  
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2. Hur långt ned kan det gå? 

Unga människor och narkotika i dagspressen 
av Charlotta Fondén 

 
 
Det ökande narkotikamissbruket går allt lägre ned i åldrarna är en fras som – trots att den med 

tiden faller på sin egen orimlighet - använts flitigt under flera decennier i dagspressen. Genom 

att upprepa det väl inarbetade påståendet bidrar media bland annat till att uppmärksamma 

narkotika och befästa det som problem och ett hot gentemot ungdomar. Media har en stark 

ställning som förmedlare av information om och officiella bilder av olika fenomen till allmän-

heten. Våldsbrottslighet och droger är två exempel på ämnen som ofta förekommer i medias 

nyhetsbevakning (se t ex Laursen 1994, Pollack 2001). Denna första del av rapporten belyser 

hur svensk dagspress rapporterat om unga människor och narkotika under åren 1972, 1982, 

1992 samt 2002. Syftet med delstudien är att utifrån en analys av tidningsartiklar åskådliggöra 

hur pressen skildrar unga människor i samband med narkotika. Här uppmärksammas också i 

vilka nyhetssammanhang unga och narkotika presenteras, vilka aktörer som förekommer i 

artiklarna, hur de skildrade fenomenen förklaras och vilka åtgärder som förespråkas.  

 

Media som skildrare av nyheter och sociala problem 

Det omgivande samhällets moral och värderingar definierar, skapar och förstärker till stor del 

enskildas föreställningar om olika fenomen som exempelvis ungdomskriminalitet och miss-

bruk. Mediateorier gör gällande att massmedia har en dominerande roll i denna process 

(Drotner m.fl. 1996). I dagens kommunikations- och informationssamhälle är massmedia en 

av de aktörer som medverkar till att skapa föreställningar om olika sociala problem1 och av-

vikelser. Massmedia har en central roll som opinionsbildare genom att förmedla/producera 

bilder till publiken/läsarna som anger vad som är att betrakta som viktigt, problematiskt och 

ibland hur denna problematik bör åtgärdas (Laursen 1994, Ohlsson 1997). Media fungerar 

även som en arena på vilken andra aktörer (’experter’/professioner) kan komma till tals och 
                                                 
1 Sociala problem (eller samhällsproblem) brukar beskrivas som problem som berör en stor personkrets och rör 
förhållanden som har att göra med samhällslivet eller förhållandet mellan samhällets medlemmar eller klasser (se 
t ex Ohlsson & Swärd 1995). Problemen kan hota (eller uppfattas hota) allmänna värden i samhället eller 
enskilda gruppers värden, dessa värden är ofta av moralisk karaktär. Samtidigt kan sociala problem öka ett 
samhälles sammanhållning omkring de värden som uppfattas som goda, moral och normer kan förstärkas genom 
att det oönskade gemensamt fördöms. Narkotika har med detta synsätt beskrivits fylla funktionen av en god 
fiende (se Bruun & Christie 1985). 
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föra fram sina respektive åskådningar och problemföreställningar. Medierna bidrar till att 

skapa världsbilder eftersom de förmedlar vissa bilder av världen och inte andra och genom att 

de presenterar händelser ur vissa perspektiv och utesluter andra. Under denna produktions-

process görs ständiga val på flera olika nivåer (Fowler 1991). Samhällsdominerande synsätt 

återspeglas i tidningarnas skildringar både genom valet av vad de rapporterar och hur de gör 

det.  

 

I nyhetsframställningar, liksom i annat berättande, används ofta etablerade mallar och 

kategoriseringar som är välkända för åhörarna/läsarna. Nyhetsjournalistik utmärks bland 

annat av att den ska vara dagsaktuell och att den ska gå att konsumera snabbt. Med detta följer 

att den journalistiska arbetsprocessen ofta är rutinmässig (Brune 2000). Journalistikens 

inriktning har generellt sett under senare år blivit mer sensationell, detta för att locka en stor 

publik och därigenom vara mer inkomstbringande2 (Wadbring 2004). Vad som kommer att 

utgöra ett socialt problem i media styrs bland annat av aktörerna och dessa offentliga 

organisationers kapacitet att framföra sitt synsätt exempelvis utifrån storlek och ekonomiska 

möjligheter. Konkurrensen om utrymmet bäddar för dramatiska framställningar, överdrifter 

och upprepningar som skapar förenklade och stereotypiska bilder (Ohlsson 1997). Forskning 

visar även att nyhetsredaktioner tenderar att osynliggöra sociala processer och maktojämlik-

heter i samhället, reducera strukturella förhållanden till personliga sådana samt reducera 

sociala processer till händelser (Golding & Elliot 1979).  

 

Medias framställningar av olika samhällsfenomen och beskrivningar av olika grupper kan även 

användas av publik/läsare för självförståelse i ett historiskt, socialt och existentiellt perspektiv. 

Massmedia har också beskrivits som ”unga människors redskap för att skapa sig en bild av sin 

egen grupp och andra sociala grupper” (Thornton 1998, s.70).  

 

Kriminalitet och ungdomar - vanliga nyhetsteman 

Kriminalitet tillhör ett av de teman som ofta förekommer i dagstidningar och brottsliga 

händelser får inte sällan utrymme på tidningarnas förstasidor (Dahlgren 1987, Laursen 1994, 

Estrada 1999, Pollack 2001). Ofta är det polis och andra representanter för rättsväsendet som 

är informationskälla till sådana nyheter. Polis och media samspelar och gynnar varandras 

                                                 
2 För en överblick av nyhetsjournalistikens ekonomiska villkor hänvisas till Ingela Wadbrings bidrag 
Nyhetsjournalistikens ekonomiska villkor i antologin Medierna och demokratin (red. Nord & Strömbeck, 2004). 
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intressen, polisen levererar nyheter till media som i sin tur uppmärksammar både brottslig-

heten och polisens arbete (Ohlsson 1997). Polisens synsätt på samhällsproblem är väl 

representerat i pressen (se t ex Estrada 1999, Pollack 2001, Tryggvesson & Olsson 2002) och 

eftersom de ofta fungerar som nyhetskälla deltar de i processen där vissa fenomen och 

perspektiv uppmärksammas medan andra kommer i skymundan. Laursen (1994) visar att när 

nyhetsmaterial i den danska dagspressen utgörs av brottlighet domineras framställningarna av 

ett individperspektiv och enskilda brottshändelser beskrivs ofta i detalj. En typisk första-

sidesartikel på detta tema beskriver ett våldsbrott riktat mot person och fokuserar den 

brottsliga gärningen samt de inblandade individerna, det vill säga gärningsman och offer. 

Dessa nyheter uppmärksammades oftare i lokala och regionala tidningar än i de nationella 

(Laursen 1994).  

 

I nyhetsartiklar länkas ofta sociala problem samman med olika grupper av människor. 

Missbrukare och unga är exempelvis två grupper som i svenska dagstidningar3 förknippats med 

illegal alkohol (Tryggvesson & Olsson 2002). Ungdomsstyrelsens studie av hur unga skildras i 

media4 visar att unga personer gång på gång förekommer i våldsrelaterat nyhetsmaterial 

(Ungdomsstyrelsen 2002, se även Estrada 1999, Pollack 2001). I massmedia möts vi periodvis 

dagligen av sammansatta begrepp som ungdomsbrottslighet och ungdomsvåld där ungdomar 

som grupp kopplas samman med olika former av `problematiska beteenden´ (Ohlsson & Swärd 

1995). På detta allmänna sätt och utan närmare analys tillskrivs olika former av problem (alla) 

ungdomar. Det som betecknas och uppfattas som ungdomsproblem upplevs dessutom ofta hota 

bestående värden i samhället (Mørch 1985, Ohlsson 1997). I pressartiklar som behandlar 

samhällsproblem av varierande slag har individperspektivet vanligtvis företräde framför 

samhällsperspektivet, trots det beskrivs individer ofta stereotypt och hänförs till grupper/ 

kategorier som invandrare, ungdomar eller missbrukare (se tex Brune 2000, Pollack 2001).  
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 I studien ingår artiklar från fyra riksomfattande tidningar och sex mer lokala tidningar (Tryggvesson & Olsson 
2002).  
4 I undersökningen ingår artiklar från fyra dagstidningar samt nyhetssändningar i SvT och Tv 4 
(Ungdomsstyrelsen 2002). 
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Utgångspunkter 

En utgångspunkt i studien är att pressen (och annan media) ses som en arena där problem 

konstrueras och förmedlas. Att problem, handlingar och grupper sägs konstrueras betyder inte 

att man förnekar att de existerar. Ansatsen innebär inte heller att exempelvis subjektivt 

upplevda problem eller skadeverkningar förnekas. Vissa problem får däremot mer uppmärk-

samhet än andra både i media och i samhället i stort. Den teoretiska ansats som studien 

genomförts utifrån är kontextuell konstruktivism. I linje med ett kontextuellt konstruktivistiskt 

perspektiv på (samhälls-) problem gör flera diskurser samtidigt anspråk på att formulera vad 

som ska uppfattas som samhällsproblem och hur det ska lösas (se Surette 1998). Synsätt och 

förklaringsmodeller om olika företeelser som uppfattas som problematiska varierar över tid och 

i olika sammanhang. Vad som kommer att betraktas som samhällsproblem i offentligheten 

hänger samman med lanseringsprocessen, i vilken journalistiken har en medskapande roll (se 

Surette 1998, Pollak 2001). Olika aktörer, till exempel myndigheter och organisationer, 

konstruerar utifrån sina respektive positioner föreställningar om, i det här fallet, narkotika och 

dess effekter för enskilda, grupper och för samhället. Dessa aktörer interagerar med media. 

Produktionen av nyheter är i sig en del av problemkonstruktionen och pressen betraktas här 

även som aktör för konstruktioner (se även Laursen Storgaard 2000). I denna process är 

handlingar och grupper föremål för olika definitioner, benämningar och beskrivningar.  

 

Det förefaller inte orimligt att samhällsdominerande synsätt/uppfattningar om narkotika-

konsumtionen och narkotikapolitik återspeglas i dagstidningarnas nyhetsskildringar. Därför 

kommer jag att försöka relatera pressens beskrivningar till samtida uppfattningar, ungas 

drogkonsumtion och centrala narkotika(kriminal-)politiska förändringar som ägt rum från 

1970-talet fram till början av 2000-talet. Redan nu kan sägas att narkotikalagstiftningen har 

skärpts och den juridiska definitionen av narkotikabrott har förändrats under den aktuella 

perioden. I början av 1980-talet blev den uttalade målsättningen med narkotikapolitiken 

”ett narkotikafritt Sverige” och fokus för narkotikapolitiken skiftade från tillverkaren och 

försäljaren av narkotika till missbrukaren (Tham 2003). Innehållet i politiken som förts har i 

kombination med den försämrade ekonomiska situationen under 1990-talet inneburit att 

förebyggande och behandlande insatser förskjutits mot en mer repressiv hållning (se t ex 

Kassman 1998, Tham 2003).  
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Metod 

I studien riktas uppmärksamheten mot vilka föreställningar eller parallella diskurser inom 

narkotikaområdet som dagspressen valt att skiva om. Huvudfokus är hur svenska dags-

tidningar skildrat temat unga människor och narkotika. Mot bakgrund av att forsknings-

projektet handlar om unga vuxna drogbrukare är avsikten att undersöka vilka bilder5 pressen 

målar upp av unga människor som på olika sätt befattar sig med narkotika. I kombination och 

interaktion med andra aktörer inom narkotikaområdet har massmedia en nyckelposition när 

det gäller att förmedla uppgifter om narkotika. Dagspressen utgör fortfarande en stor del av 

befolkningens informationskälla, runt 80 procent av personer mellan 7-70 år använder 

dagstidningar en genomsnittlig dag6. I synnerhet när personer saknar egna erfarenheter av 

narkotika kan tidningarnas skildringar i ämnet utgöra en källa för information, uppfattningar 

om samt inställningar till narkotika och dem som använder illegala droger. Konsumtions-

mönster, narkotikapolitik, lagstiftning, vad som uppfattas som narkotikaproblematik mm har 

förändrats genom åren. Att studera hur unga människor och narkotika framställts under olika 

tidsperioder kan bland annat ge en uppfattning om hur bilden av unga förändrats eller re-

produceras. Pressens bilder av unga droganvändare kommer även, längre fram i rapporten, att 

relateras till hur unga vuxna berättar om sig själva och sitt drogbruk7.  

 

 Bilder av unga skildras inte fristående i media utan ingår i olika nyhetssammanhang. I linje 

med en kontextuell konstruktionistisk ansats är det viktigt att i analysen av framställda bilder 

beakta vem som framhåller vad och i vilka kontext skildringarna och påståenden tillkommer. 

Nyheter är sammankopplade både med tidningarnas syfte/uppdrag och andra aktörers direkta 

eller indirekta medverkan. I studien riktas därför intresse mot i vilka sammanhang ämnet 

behandlas samt vilka aktörer, utöver tidningarna och journalisterna, som på olika sätt ligger 

bakom artiklarnas budskap. Samma företeelse, eller händelse, kan beskrivas och benämnas 

olika beroende på när och/eller av vilka den formuleras och definieras. Hur unga människor 

som befattar sig med narkotika beskrivs och uppfattas är tätt sammanbundet med vilka 

orsaker som anses ligga bakom problematiken. Osaker och synsätt på till exempel 

´problematiska ungdomar´ har i sin tur betydelse för hur dessa bemöts och hur de anses bli 

                                                 
5 Bilder syftar här på pressens skildringar och beskrivningar av unga, framför allt som de framgår i texten men 
också i illustrationer, foton mm. 
6 Uppgiften gäller en genomsnittlig dag under 2003 (Mediebarometern, Nordicom. gu.se). 
7 Unga drogbrukares erfarenheter presenteras i del 3 i rapporten ”Unga drogbrukares självpresentationer och 
förhållningssätt”. 
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hjälpta (se t ex Ohlsson & Swärd1995). I rapporten riktas även uppmärksamhet mot hur 

problematiken förklaras och vilka åtgärder som förespråkas i pressen.  

 

Ytterligare en ambition med studien är att försöka reflektera tidsandan under vilka artiklarna 

skrivits och relatera pressmaterialet med samtida narkotikalagstiftning och konsumtions-

mönster. 1970-talets början utgör en period då narkotikan hade etablerats som ett samhälls-

problem (Lindgren 1993), narkotikabruket var relativt utbrett bland unga människor (CAN 

2003) och narkotikabrottslighet började etablera sig som ett lika vanligt tema i dagstidning-

arna som ungdomsbrottslighet (Pollack 2003). Mot bakgrund av detta var 1970-talets början 

en intressant period att utgå ifrån. De mest aktuella presskildringarna som kunde inhämtas var 

från när datainsamlingen startade, våren 2002. Materialet kom därför att bestå av artiklar 

publicerade 1 januari - 30 juni år 1972, 1982, 1992 samt 2002.  

 

Följande frågeställningar är centrala; 

- I vilka nyhetssammanhang behandlas ungdomar/unga vuxna och narkotika i svenska 
dagstidningar? 

- Vilka aktörer kommer till tals i tidningsartiklarna och/eller utgör källa till dessa nyheter eller  
uppgifter? 

- Vilka orsaksförklaringar ges och vilka åtgärder förespråkas till det presenterade fenomenet/  
problematiken? 

- Hur framställs de unga personer som använder/befattar sig med narkotika i dagspressen? 

- Vilka likheter och skillnader finns i pressens framställan på temat under de olika perioderna? 

 
 
Datainsamling och material 

Materialet består av nyhetsartiklar från dagstidningar8 som är insamlade på pressarkivet vid 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). I detta arkiv har sedan 

decennier tillbaka artiklar sparats med målsättningen att spegla hur svenska dagstidningar 

bevakar alkohol- och narkotikaområdet. Fördelen med att använda CAN:s arkiv är att 

artiklarna finns samlade på en plats, att CAN bevakat artiklar som berör narkotika (och 

alkohol) samt att de sparat själva tidningsurklippen. Det sistnämnda innebär att artiklarnas 

utformning, illustrationer, foton och bildtexter framgår. Under 2002 finns även artiklarnas 

placeringar i tidningarna dokumenterade, vilket inte alltid var fallet under de tidigare 
                                                 
8 Med dagstidningar åsyftas publikationer som ges ut minst 1ggr/veckan, vars innehåll karaktäriseras av 
aktualitet, allsidighet och allmängiltighet och vars primära uppgift är att förmedla allmän eller riktad 
nyhetsförmedling och debatt. De tidningar som ingår i studien ges ut 5-7 ggr/veckan. 
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perioderna. Till nackdelarna med att använda arkivet hör att CAN genom åren arkiverat artiklar 

ur olika antal och varierande tidningar. Även vilka som ansvarat för pressbevakningen har 

varierat, under 1972 och 1992 sköttes detta av CAN, under 1982 anlitades AB Pressklipp och 

under 2002 anlitades företaget Observer för ändamålet9. Utifrån studiens syfte bedömdes detta 

arkiv ändå vara en lämplig källa.  

 

I studien ingår enbart dagstidningars nyhetsartiklar, vilket är den artikelform där unga före-

kommer i störst utsträckning (Ungdomsstyrelsen 2002). En tidigare presstudie visar också att 

när alkohol och narkotika uppmärksammas i svenska dagstidningar sker det framför allt i 

nyhetsrapporteringar (Olsson 1994). Som framgått tidigare uppmärksammas även brottslighet 

ofta på tidningarnas förstasidor och dess centrala nyhetssidor (se Laursen 1994, Pollack 

2001). Nyhetsartiklar utgör totalt sett en större andel av dagspressens innehåll och de läses av 

fler än vad exempelvis ledarartiklarna gör (se Nord 2000). Intresset i studien riktas mot de 

skildringar och val tidningarna gjort10, därför uteslöts ledare som är en speciell form av 

(politiskt) ställningstagande eller ideologispeglande samt andra artikelformer som debatt-

artiklar och insändare skrivna av aktörer utanför tidningarna.  

 

Samtliga nyhetsartiklar som arkiverats under de aktuella perioderna och som kunde beröra 

unga och narkotika gicks igenom varefter alla som faktiskt behandlade temat dokumentera-

des11. I materialet omfattar unga människor personer från mellanstadieåldern (i ett fåtal fall) 

upp till och med 29 år.12 Några andra avgränsningar har också gjorts. De personer som om-

skrivs i artiklarna ska själva ha använt, vara misstänkta för att ha använt, riskera att komma att 

använda eller ha befattat sig med någon form av narkotikaklassad drog. Vidare har materialet 

avgränsats så att enbart personer som är bosatta i Sverige, händelser som utspelar sig i eller 

förhållanden/fenomen som rör Sverige ingår.  

                                                 
9 Uppgifterna bygger på vad som kunnat utrönas dels från arkivet dels från personal vid CAN. 
10 Därmed inte sagt att tidningarnas innehåll även påverkas av yttre tryck och omständigheter som exempelvis 
elitkällor, målgrupp (läsare), annonsörer och lagstiftningen (se t ex Nord & Strömbäck 2004). 
11 Uppgifterna skrevs in på bärbar dator på CAN, insamlingen genomfördes under maj - september 2002 samt 
januari - maj 2003. Utöver det kopierades vissa av artiklarna i sin helhet. I bilagan framgår under vilka av CAN:s 
kategorier (pärmar) som de insamlade nyhetsartiklarna fanns.  
12 I materialet ingår artiklar som handlar om det tidningarna benämnde som unga, ungdomar, flickor, pojkar, 
unga män mm eftersom det var tidningarnas beskrivningar som var intressanta för studien. Den första 
genomgången av artiklar visade att begreppet ungdomar användes för personer i ett tämligen brett åldersspann 
från 11 till ca 25 år. Den övre åldersgränsen sattes vid 29 år i studien, detta för att inkludera personer som på 
senare år ibland betraktas ingå i den förlängda ungdomstiden, t ex angående boendeformer och levnadssätt. 
Benämningen ”unga vuxna” är relativt ny och används kanske inte i första hand i media varför den inte var 
aktuell som urvalskriterium. När jag fortsättningsvis använder benämningen unga människor i texten åsyftas 
personer som ingår i urvalets åldersspann. 
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En allmän utgångspunkt inför datainsamlingen var att inkludera många tidningar, de med 

störst upplagor samt få en geografisk spridning över landet för att täcka in tidningar som 

många människor har möjlighet att exponeras för (jmf Asp 1986). I materialet ingår morgon- 

och kvällstidningar13, storstadspress samt landsortspress. De tidningar som har störst upplagor 

är inkluderade under samtliga perioder.14 I tabellen nedan redovisas tidningarna som de in-

samlade artiklarna är hämtade från under respektive period.  

 

Tabell 1. 
Dagstidningar från vilka artiklar hämtats respektive undersökningsperiod.  

Tidningar:   1972 1982   1992 2002 

Aftonbladet    X   X   X   X 
Arbetet    X    
Dagens Nyheter    X    X    X    X 
Dala-Demokraten    X     X    X 
Eskilstuna kuriren      X    X 
Expressen    X    X    X    X 
Folket    X    
GT Idag        X    X    X 
Kvällsposten    X    X    X    X 
Göteborgsposten    X    X    X    X 
Nerikes Allehanda      X    X 
Norrbottens-Kuriren    X    
Norrköpings Tidningar    X      X 
Norrländska socialdemokraten     X    X    X 
Skånska Dagbladet    X    X    X    X 
Svenska Dagbladet    X    X    X    X 
Sydsvenska Dagbladet    X    X    X    X 
Västerbottens Kuriren     X    X    X 
Vestmanlands läns tidning    X    
Östgöta Correspondenten    X     X    X 

Antal tidningar totalt:   15   11   15   15 
 
 
 

 
                                                 
13 Kvällstidningarna var viktiga att ha med inte minst för att de relativt sett har flest läsare i åldersgruppen 18-28 
år, en period under vilken de flesta grundlägger sina fortsatta läsvanor (Rosenthal 1995). 
14 För att få en uppfattning om tidningarnas gemensamma spridning kan sägas att 15 av de inkluderade 
tidningarna gemensamt hade upplagor som översteg två miljoner under år 2003 (Tidningsstatistik, www.ts.se )  
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Som framgår av tabellen ingår femton tidningar varje period, med undantag för 1982 då 

artiklarna är hämtade från elva dagstidningar. Under 1972, som jag startade med, dokumen-

terades alla artiklar som fanns kring detta tema oavsett tidning.15 Under 1982 bevakades 

betydligt färre tidningar på CAN och vissa tidningar var dessutom utbytta. Förfaringssättet 

blev då att inkludera de tidningar som var med 1972 men ytterligare några tillkom för att inte 

materialet skulle få en för stor centrering till Stockholm och de största dagstidningarna (se 

tabellen). Från de resterande perioderna, 1992 och 2002, hämtades artiklar från de tidningar, 

och i några enstaka fall geografiska områden, som ingick de två första perioderna.16  

 
Sammanlagt består materialet av 476 artiklar från 20 olika dagstidningar. I denna studie är det 

innehållet och inte antalet artiklar (eller tidningar) som står i fokus men det kan ändå vara värt 

att notera att flest artiklar om temat återfanns under år 2002 följt av år 1982, trots att färre 

tidningar bevakades sistnämnda år. Ofta framgick det redan av rubriken att artikeln handlade 

om det eftersökta temat. Under år 2002 ingick exempelvis begreppen narkotika, missbruk17 

eller ett namngivet narkotiskt preparat i rubriken i 90 procent av artiklarna. I drygt en fjärde-

del av rubrikerna framgick att artiklarna berörde unga personer. I tabellen nedan framgår hur 

många artiklar som ingår i materialet under respektive period.  

 

Tabell 2.  
Antal artiklar och andelar (procent) som behandlade temat unga människor och narkotika 
under 1 januari till och med 30 juni respektive år. 
 

  Period Antal artiklar   Procent  

  1972          89        18 

  1982        136        29 

  1992          90        19 

  2002        161        34 

  Totalt      476      100 

 

 

                                                 
15 Det har inte gått att få fram en lista på samtliga tidningar som CAN bevakade under 1972. Efter insamlingen 
togs några enstaka artiklar bort, dels för att det inte säkert framgick att de omskrivna var under 30 år dels för att 
de härstammade från små lokala tidningar. 
16 Jag valde, slutligen, att inkludera lika många tidningar varje period (utom 1982), som sammantaget hade 
ungefär samma geografiska spridning och antal upplagor. Mängden tidningar och dess totala spridning bland 
läsare ansågs viktigare för studien än att kunna jämföra några enskilda tidningars innehåll. 
17 Inklusive sniffning, ett ämne som framför allt behandlades under 1972.  
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Sammanställning och analys 

Utifrån studiens frågeställningar upprättades en mall i vilken uppgifter från varje artikel 

sammanställdes. I mallen ingår: 

· Tidning och datum 
· Rubrik 
· Ingress 
· Informationskälla (uttalade & indirekta) samt personer som kommer till tals i artikeln 
· Orsaker/förklaringar till missbruk, narkotikabrott, narkotikautbredning och dylikt. 
· Åtgärder som förespråkas 
· Övrigt (illustrationer, foto, bildtexter, faktaruta, checklista, artikelserie och liknande) 

 

Utöver detta dokumenterades relevanta delar av artiklarnas underrubriker och text (citat och i 

enstaka fall referat). Ytterligare två uppgifter kodades som på förhand delats in i olika kate-

gorier; huvudnyhet samt bilder/skildringar av unga. Dessa kategorier var inte slutgiltiga utan 

bedömdes som rimliga att utgå ifrån. Huvudnyheterna delades in i åtta kategorier som kon-

struerades efter en översiktlig genomgång i pressarkivet av narkotikarelaterade artiklar från 

början av 1970-talet som gjordes inledningsvis. Under datainsamlingens gång tillfördes sedan 

ytterligare två nyhetskategorier som visade sig vara aktuella under de senare undersökta 

perioderna.  

 

Indelningen av bilder av unga utgick delvis från nämnda pressgenomgång, det vill säga de 

bilder av unga som skildrades under 1970-1972. En annan utgångspunkt var yrkesgrupperna 

polis och socialarbetares18 snarlika problemföreställningar om narkotika. De hänvisade 

narkotikaproblematiken dels till ungdomar som inte förstår sitt eget bästa dels till etablerade 

missbrukare vars liv karaktäriseras av beroende, kriminalitet och utanförskap (Johansson & 

Skrinjar 2001). Tre olika bilder av narkotikamissbrukare framträdde i deras beskrivningar och 

åtgärdsförslag; brottslingen, offret samt narkotikamissbrukaren som är fast i marginalen 

(Fondén et al 2003). Med denna bakgrundsinformation skapades fyra bilder av unga, under 

datainsamlingen framträdde sedan ytterligare en bild som tillfördes till kategorierna19.  

 

Texter präglas av att språket är ett socialt system och nyhetstexter, precis som andra texter, 

förekommer i och är en del av ett större sammanhang. Det blir därför relevant att försöka 

relatera nyhetsmaterialet till den tidsperiod de tillkommit under. Nyhetsartiklarna betraktas 
                                                 
18 Dessa två professioner är två av de aktörer som genom sina yrken kommer i kontakt med och måste förhålla 
sig till narkotika (miss-)brukare och gör anspråk på att vara kunskapsbärare på narkotikaområdet (se Fondén med 
flera 2003). 
19 Bilderna var slaven, brottslingen, den utslagne/a - indragne/a, samt stackaren/offret, se även bilaga 1. 
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här som koherenta, de hålls samman av ett visst ämne, och kommunikativa texter, det vill 

säga de har ett budskap (se Bergström & Boréus 2003). En innehållsanalys av texterna och 

dess budskap har gjorts som komplement till de kategoriserade uppgifterna för att få en mer 

nyanserad uppfattning av pressen beskrivningar och framställningar under de olika perioder-

na. Artiklarnas samlade budskap och olika sätt att understryka budskapen, som den språkliga 

gestaltningen och dramatiseringen, analyserades20 (ibid. 2003).  

 

Följande resultatavsnitt bygger på en sammanställning av pressens huvudnyheter, källor, 

förklaringsmodeller och slutligen bilder av unga. I första hand kommer de mönster som 

funnits i pressens framställningar att belysas. I resultatsammanställningen används citat från 

tidningarna för att illustrera dessa mönster och de budskap som jag funnit under analysen. I 

det andra avsnittet riktas särskild uppmärksamhet mot år 2002 och de typiska bilder som 

speglar hur pressen vanligen presenterar unga människor i samband med narkotika. Avsnittet 

utgör också en referensram till rapportens andra delstudie som speglar unga vuxnas sätt att 

tala om sig själva och sitt drogbruk baserade på intervjuer under 2003.21  

 
 

                                                 
20 Artiklar med samma huvudnyheter, källor, orsaksförklaringar respektive bilder av unga har utifrån detta 
analyserats för varje undersökt period, vilket innebär att artiklarna gåtts igenom flera gånger med olika 
utgångspunkter. 
21 Dessa resultat presenteras i del 3 ”Unga drogbrukares självpresentationer och förhållningssätt”. 
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Unga människor och narkotika i dagspressen 1972 – 2002 
 

I detta avsnitt presenteras övergripande vilka typer av huvudnyheter, källor samt de 

förklaringsmodeller som förekom i pressen. Slutligen belyses de skildringar av unga som 

dagstidningarna ger i samband med att tidningarna uppmärksammar narkotika. Under varje 

tema belyses framför allt det som tolkats som specifikt för varje undersökt period.  

 

Artiklarnas huvudnyheter  

För att få en övergripande uppfattning om hur dagstidningarna skrivit om narkotika och unga 

sammanställdes artiklarnas huvudnyhet i olika kategorier. Artiklarnas huvudnyhet22 (och 

budskap) framgår nästan uteslutande av rubrikerna, nyheten upprepas sedan ofta i ingressen 

och i förekommande fall även i bildtexterna. Vissa nyhetsteman förekom oftare än andra men 

skillnaden mellan de undersökta åren är inte så stor. Att olika typer av narkotikabrott upp-

dagats (kategorin kallad narkotikahärva) var den vanligaste typen av nyhetsuppslag under 

1972, 1992 och 2002. Tätt därefter följer nyhetsrapporteringar som handlar om att narkotika-

missbruket och/eller brottsligheten ökar. År 1982 utgör ett undantag, där är ordningen den 

motsatta och skillnaden mellan dessa nyheters förekomst var dessutom större.  

 

Av tabell 3 framgår vilka olika huvudnyheter som artiklarna hade under de undersökta 

perioderna. I vissa artiklar förekom en kombination av huvudnyheter. En artikel kunde till 

exempel både beskriva att antalet narkotikabrott i regionen ökat och samtidigt vara en 

larmrapport innehållande en varning om narkotikasituationen och risken detta medför för 

unga människor. Att kombinera nyheter om narkotikabrott eller ökat narkotikamissbruk med 

varningar till i första hand föräldrar var ett relativt vanligt sätt att uppmärksamma narkotika 

på under år 2002.  

 
 
 
 
 

                                                 
22 Vid kodningen av huvudnyheterna har jag utgått från det övergripande budskapet i artikeln, det framgår inte 
alltid av rubriken – men ofta. Det är det sammantagna intrycket av artikeln inklusive bilder och bildtext som jag 
kategoriserat artiklarna utifrån. Detta innebär att huvudnyheten och dess budskap inte nödvändigtvis framgår i de 
citat jag valt att använda i texten. 
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Tabell 3. 
Antal samt andel (procent)¹ kategoriserade huvudnyheter/tema under respektive period.  
Fler huvudnyheter/teman kan förekomma i samma artikel.  
 

Nyhetstema 1972   %   1982   % 1992   % 2002   % 

Narkotikahärva (narkotikabrott)  34*    (27)  24     (14)  30     (25)  66     (30)

Ökat narkotikamissbruk/-brott  25     (20)  44     (25)  28     (23)  63     (29)

Misärskildring (avskräckande reportage)  24     (19)  16      (9)  16     (13)  13      (6) 

Larmrapport, varningar  11      (9)  16      (9)    7      (6)    37     (17)

Minskat narkotikamissbruk/-brott    5      (4)  19     (11)    2      (2)     5      (2) 

Ny/a drog/er uppmärksammas  10      (8)    5      (3)    8      (7)  10      (5) 

Kändisars missbruk/brottslighet    0       12      (7)  15     (12)    7      (3) 

Framgångshistoria (fd missbrukare berättar)    4      (3)  13      (8)    3      (2)    7      (3) 

Socialt reportage om en plats/situation    4      (3)    7      (4)    1      (1)    0 

Övriga teman (sammantaget)  10      (8)  17     (10)  11      (9)    9      (4) 

Antal artiklar totalt  89 136  90 161 
¹ Eftersom artiklarna kan innehålla flera teman summerar inte procenten till 100. 
* Det vanligaste nyhetstemat är markerat med fet stil.  
 

Under övriga teman placerades artiklar som inte passade i någon av kategorierna, här åter-

finns en mängd olika nyheter av vitt skilda slag. Även om dessa teman sammantaget är 

relativt många förekommer inget utmärkande tema, utan de utgör snarare undantag från de 

nyheter som vanligen uppmärksammades. Exempel på vad dessa artiklar tog upp är; knark-

kungarna skor sig på narkomanerna (1972), sambanden mellan ungdomens alkohol- och 

narkotikamissbruk måste uppmärksammas mer (1982), projektet ”stoppa knarket” har ändrat 

målsättning – det går inte att stoppa knarket men att förebygga missbruket (1992) samt 

narkotikamissbruk inte är en invandrarfråga - utan snarare en klassfråga (2002).  

  
Jag har valt att belysa de två teman som förkom mest i dagspressen under samtliga perioder; 

narkotikahärva och narkotikamissbruk/brott ökar. Syftet är att visa vad som är karaktäristiskt 

för innehållet i och utformandet av dessa nyheter och belysa likheter och skillnader i pressens 

skildring under de olika perioderna. Eftersom det är dessa två teman som fått mest uppmärk-

samhet i pressen ger de sammantaget också en uppfattning om tidsandan samt om vad som 

fokuserats och hur ämnet unga och narkotika i första hand presenterats.  
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Narkotikahärva 

Ett av de teman som ofta förekom i tidningarnas huvudnyheter i samband med narkotika är 

alltså kriminalitet. I de allra flesta fall handlar dessa artiklar om narkotikabrott, i några enstaka 

fall även annan brottslighet som utförts av personer som använder narkotika. Vid en gransk-

ning av rubrikerna, och temat som sådant, visar det sig att rapporteringen är mycket likartad 

under de aktuella perioderna. Även många rubriker är snarlika trots att de skrivits vid skilda 

tillfällen av olika människor under en trettioårsperiod. Rubrikerna innehåller ibland samma 

ord, exempelvis brott, knark, liga och härva, och har många gånger samma budskap.  

 

Artiklarnas uppbyggnad är dessutom påfallande lika och vanligen står enstaka brottshändelser 

och individer i fokus. Även om det framkommer att ett flertal personer är inblandade i narko-

tikabrottslighet så framhålls ofta några individer mer än andra. Utdragen nedan illustrerar 

likheterna över tid i artiklarnas upplägg när en ”sprängd” narkotikahärva uppmärksammas.  

 

Knarkdepå sprängd i Göteborg 10 anhållna 
– 30-årig ligachef 

 
En narkotikaliga om tio personer (…) har avslöjats. Ligan, som varit  
mycket välorganiserad, har haft depå i en obebodd lägenhet. 

Från texten: 
30-åringen – en klädsnobb, som icke själv använder narkotika, säger 
polisen – har använt sig både av narkotikasjuka och icke-narkomaner 
som försäljare (…) De anhållna är i åldern 23-30 år.  
Det är en professionell ligachef vi lagt vantarna på, säger 
kommissarie Lindman. (…)  
[Haschet] är djävulens gift – det är ord som kommer från missbrukare 
själva. 
(Göteborgsposten 1972-03-29) 
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Trettio år senare: 

SÅlde heroin till ungdomar  
Polisen sprängde knarkliga – 18 åtalade 
 
Det här är en av polisens egna spaningsbilder på huvudmannen i en 
stor heroinliga. Här sålde han heroin för nära en miljon kronor till 
ungdomar. En 16-årig skolflicka vårdas nu för sina svåra 
missbruksproblem sedan hon lockats köpa heroin. 

Från texten: 
Huvudmannen är 23 år och åtalades i går för grovt narkotikabrott. (…) 
Spanare kunde själva se hur unga människor lockades att köpa heroin 
och drogs in i ett knarkberoende. 
- Det som sker i knarkhandeln är mycket allvarligt, säger 
kriminalinspektör Hans Melander. 
- Heroinhandeln förstör unga människors liv.  
(Aftonbladet 2002-02-11) 

   

”Ligachefen” eller ”huvudmannen” framhålls i båda artiklarna som ytterst ansvarig både för 

sin egen och andras narkotikabrottslighet. Artiklarna kan också ses som exempel på hur 

pressen låter enstaka händelser/brott stå i fokus och förlägger narkotikaproblematiken på 

individnivå (se även Laursen 1994). Det sätt på vilket artiklarna är uppbyggda är också 

snarlika där narkotikans farlighet och de utpekade huvudmännens (aktörer) utnyttjande av 

andra människor (offer) ingår. Detaljer och sifferangivelser i form av antal inblandade, de 

inblandades åldrar, mängd narkotika, narkotikans värde på den illegala marknaden, hur länge 

polisen spanat och liknande ingår nästan alltid i samband med dessa nyhetsuppslag.  

 
Vid en närmare granskning av artiklarnas innehåll framkommer vissa skillnader, främst be-

träffande hur tidningarna framställer dem som begår narkotikabrott23. Under 1972 skildrades 

de som använde narkotika många gånger som nödsakade att begå brott för att ”finansiera sitt 

missbruk” eftersom de var beroende och skulle bli sjuka om de inte fick sina droger (vilket 

bland annat antyds i citatet ovan). Samma år höjdes maximistraffet för grovt narkotikabrott och 

grov varusmuggling samtidigt som möjligheterna till att få åtalsunderlåtelse vid innehav av 

narkotika utökades. Förutsatt att en person använt narkotika för eget bruk accepterades då 

avsevärt större mängder än tidigare (CAN 2003). Åtskillnaden mellan de som använde 

narkotika och de som stod för de grova narkotikabrotten återspeglas också i artiklarna som 

publicerades detta år. 
                                                 
23 Jag kan naturligtvis inte uttala mig om huruvida de personer som tidningarna skriver om är skyldiga till brott 
eller ej, inte heller om de som beskrivs som narkomaner, knarkare och dylikt använder narkotikaklassade droger. 
När dessa begrepp används i texten är syftet att återge tidningarnas skildringar och inget annat. 
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Under 1992 och 2002 har i princip alla former av befattande med narkotika blivit straffbelagt. 

Narkotikabruket kriminaliserades år 1988 och när Narkotikastrafflagen ändrades år 1993 

infördes fängelse i straffskalan för eget bruk. När narkotikabrottslighet under de senare perio-

derna uppmärksammas i pressen återges de inblandande personerna oftast som ansvariga för 

sina (brottsliga) handlingar. Förmildrande omständigheter av eller orsaker till narkotika-

brottsligheten tas sällan upp - med ett undantag nämligen ringa ålder. Unga personer som 

varken förstår sitt eget bästa eller drogbruket/brottslighetens konsekvenser framställs ofta med 

förståelse och utan att skuldbetungas. I citatet ovan från 2002 framkommer det genom ordval 

som ”unga människor lockades” och ”drogs in i ett knarkberoende”.  

 

Kriminalitet utgör sammantaget en påtagligt stor del av pressens rapportering om unga 

människor och narkotika. Källorna bakom dessa nyheter samt hur de omskrivna personerna 

skildras beskrivs längre fram i rapporten. 

 

Narkotikabrott och missbruk ökar 

Artiklar som uppmärksammade att narkotikamissbruk eller narkotikabrottslighet ökar var som 

nämnts vanligast under 1982 men förekom även ofta under de andra åren. I dessa artiklar 

rapporterades antingen undersökningsresultat angående ungas narkotikabruk eller uppgifter om 

den förvärrade narkotikasituationen (brottligheten/missbruket). I huvudsak levererades dessa 

nyheter/uppgifter av polis, socialarbetare eller medicinsk expertis. Artiklarnas huvudnyhet 

framgår ofta i rubriken formulerad som att narkotikan eller missbruket ökar, flödar, stiger eller 

sprider sig. Citatet nedan är ett exempel på denna typ av artikel. 

 
’Situationen är snart ohållbar’ 
Haschbruket ökar dramatiskt 

Ingress: 
Haschmissbruket håller på att segla upp som det verkligt stora 
drogproblemet i Stockholm. Under förra året ökade antalet 
haschmissbrukare som hade kontakt med Maria Ungdomsenhet 
dramatiskt. Ökningen jämfört med året innan var 120 procent. 
(Dagens Nyheter 1982-02-13) 

 

Presentationsformen för dessa nyheter var ungefär den samma under hela perioden och även 

dessa artiklar var sinsemellan mycket lika i sin uppbyggnad. Själva ökningen illustreras ofta 

med hjälp av siffror. Vanligen framhålls de uppgifter som så att säga är mest negativa, visade 

till exempel en undersökning att haschmissbruket ökat medan konsumtionen av andra droger 
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minskat så är det haschmissbruket som slås det upp som nyhet. I artiklarna kompletterades 

ofta nyhetsuppslagen med någon form av utlåtande från en eller fler yrkesverksamma inom 

området. Explicita förklaringar till ökningen förekom endast i undantagsfall. Polisens arbete 

bekräftades däremot i hög utsträckning i dessa artiklar, exempelvis rapporterades att narko-

tikabeslagen ökat till följd av polisens intensifierade insatser.  

 
De skillnader som framträder i artiklarna genom åren kan härledas till förändrade förhållanden 

i samhället, den dominerande narkotikadiskursen eller till att de typer av droger som unga 

använt har varierat. Under 1972 handlade exempelvis många pressartiklar om sniffning av 

thinner eller solution, ett uppslag som i princip inte existerar under de senare perioderna. Detta 

samstämmer med vad man känner till om sniffning bland unga som över lag var betydligt mer 

utbredd under den tidigare delen av 1970-talet än någon period senare (CAN 2003). Ett annat 

tema som pressen tog upp samma år var att ungdomar rökte hasch/marijuana på ungdoms-

gårdar och allaktivitetshus, citatet nedan är ett exempel.  

 
Hasch röks öppet på ungdomsgårdarna 
Ingress: 
Tre trappor upp i en ungdomsgård i Stockholm finns ett specialrum - 
ett sk flumrum. Där kan tonåringarna fritt sitta och röka hasch.  
- Det är bättre att de gör det inne på gården, säger en ledare. 
 - Annars springer de och bråkar vid affärer och i T-banan. 
 
Från texten: 
 Föreståndaren och andra ledare förnekar att ungdomarna får röka 
hasch på ungdomsgården. Men under den timme Aftonbladet besökte 
gården såg vi ett par grupper helt öppet stå och röka hasch. (...) 
- Specialen (flumrummet) fanns redan när jag kom hit, säger före-
ståndaren. Personalen på ungdomsgårdarna har stora problem med 
hasch och knarkmissbruk. Det har ökat enormt de senaste åren. 
(Aftonbladet 1972-04-05) 

 

I samtliga artiklar i ämnet framhölls nackdelarna med denna företeelse som att beteendet spred 

sig till andra ungdomar och att det pågick försäljning av droger vid gårdarna. Representanter 

som framhöll fördelarna med att ungdomar rökte cannabis på vissa ungdomsgårdar fick också 

komma till tals. Det huvudsakliga argumentet för så kallade flumrum på ungdomsgårdarna gick 

i korthet ut på att det var bättre att ungdomarna rökte cannabis där under vuxnas uppsikt och 

möjlighet att påverka dem än att de utestängdes och vistades i centrum eller liknande (se citatet 

ovan). Företeelsen kan beskrivas som tidstypisk. Vare sig temat eller denna typ av diskussion 
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förekom överhuvudtaget under de senare perioderna, vilket kan tolkas som att detta resone-

mang inte längre är relevant eller möjligt att föra.24

 

Andelen skolelever25 som uppgett att de prövat narkotika var högst i början av 1970-talet, 

under 1972 var det 14 procent, därefter minskade andelen fram till andra hälften av 1980-

talet. Samma mönster gäller för mönstrande (CAN 2003). Under 1982 var, trots detta, den 

vanligaste nyhetskategorin och det mest utmärkande i tidningarna att narkotikabruk och/eller 

narkotikabrott ökat. I flera av pressartiklarna framgick den generella minskningen av narko-

tikabruket i landet men den huvudsakliga nyheten var ändå att narkotika existerade eller 

ökade i just i denna region eller ort. Artiklarna var ofta skrivna på så sätt att föräldrar och 

andra berörda (vuxna) inte skulle slappna av och tro att narkotikasituationen var ofarlig för 

unga på orten – tvärtom vilket följande citat är ett exempel på: 

 

NARKOTIKAPROBLEMET I ESLÖV VÄXER 
ÄVEN 16‐ÅRINGAR RÖKER HASCH 

Ingress: 
En färsk undersökning visar att bruket av hasch och annan narkotika 
har ökat markant i Eslöv de två senaste åren. Haschrökning förekommer 
även bland 15-16-åringar. 
Från texten: 
- Vi visste att narkotikan blivit mer utbredd i Eslöv på senare år. Men att 
problemet skulle vara så här utbrett trodde vi inte.[säger Per Nilsson på 
socialbyrån] 
- Samtidigt ska man komma ihåg att siffrorna är mycket ungefärliga. 
Den verkliga siffran är säkerligen högre. (…) Vi kommer att gå ut ännu 
hårdare i skolorna för att informera om narkotikans skadeverkningar. Även 
föräldrarna behöver få veta mer i denna fråga.   
(Skånska Dagbladet 1982-01-16) 

 

Under 1992 framhölls – återigen – att narkotikamissbruk och narkotikabeslag ökar och 

flertalet gånger poängteras att det är en ökning för första gången sedan 1970-talet. Sär-

skiljande för detta år är tidningarnas uppmärksamhet av vissa nya droger, sätt att inta droger 

samt nya problemgrupper. Tillgången på heroin uppges vara stor och för första gången i 

denna pressgenomgång nämns nu rökheroin. Unga invandrare i storstadsområdena, vanliga 

                                                 
24 Liknande argument har dock återkommit senare i samband med hur samhället ska bemöta ´problematiska 
ungdomar´, exempelvis i en debatt 1995 om för- respektive nackdelarna med att behålla en lokal för skinheads 
vid Fryshuset i Stockholm. Argumenten mot var kortfattat att deras lokal konserverar och förvärrar samt att 
skinnskallarna förstärker sin identitet, argument för var att det är bättre att skinnskallarna kan aktiveras i lokalen 
än att de går ut på stan och slåss (se t ex Dagens Nyheter 1995-06-07 & 1995-11-27) 
25 Eleverna som ingår i drogvaneundersökningarna går i årskurs nio (se vidare CAN 2003). 
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ungdomar och människor med ”bostad, jobb och familj” framställs som nya problemgrupper i 

samband med narkotikamissbruk. Vidare uppmärksamma att unga sniffar tändargas och an-

vänder ecstasy (det sistnämnda var i sin linda vilket bland annat märks på journalisternas 

varierande sätten att stava ordet: extacy, ectacy, exstacy).   

 

Sniffa gas ny ungdomsfluga 
Skolsköterska: Jag fattar inte hur de vågar 

Ingress: 
• Drogmissbruket bland Malmöungdomar ökar. Allt fler börjar tidigt 
att röka samt missbruka alkohol och narkotika. Den nya innegrejen är 
’gasning’ – ungdomarna inandas gas till cigarettändare.  
(Skånska Dagbladet 1992-04-22) 
 
 Skolbarnen röker heroin 
’Jogging och idrott är helt ute i dag’ 

Ingress: 
Polis, skolpersonal och läkare slår i dag larm om en markant ökning av 
nya droger bland ungdomar. 
- Det här med jogging och friskis & svettis är helt ute i dag, säger en 
polis.  
- Pendeln har svängt. Nu kommer elever till mig och talar om 
ravepartyn, Bob Marley och tunga droger, berättar en skolsköterska. 
Från texten: 
Det senaste halvåret har det strömmat in en rad nya droger till Sverige. 
Samtidigt har flera droger från 1960-talet kommit tillbaka. Ice, 
rökheroin, LSD, preludin och extacy är bara några av de preparat som 
finns på marknaden. 
(Aftonbladet 1992-04-19) 

 

Under det sista undersökta året, 2002, nämns inte invandrargrupper lika ofta som under 1992 

men i övrigt upprepas i princip samma nyheter. I samband med att det ökade missbruket 

uppmärksammas framträder än tydligare uppfattningen om att vanliga unga människor 

använder droger. Budskapet i dessa nyhetsartiklar var även att föräldrar och vuxensamhället 

bör se upp med sina barn/ungdomar eftersom vem som helst kan bli narkotikamissbrukare.  

 

Framträdande i nyhetsskildringarna under de två senare perioderna är sammanfattningsvis att 

föräldraansvaret betonas, drogmissbruket individualiseras och narkotika behandlas i större 

utsträckning som en polisiär och juridisk fråga. Detta samstämmer och samspelar med om-

ständigheter som att narkotikabruket har kriminaliserats, att drogkonsumtionen bland unga 
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ökat under 1990-talet samt att narkotika anses ha blivit vanligare i den breda ungdoms-

kulturen (se CAN 2000, CAN 2003, SOU 2000:126).    

 

Nyhetskällor  

Nyheternas vinklingar och innehåll är nära sammankopplat med uppgiftslämnare/källa26. 

Eftersom många artiklar handlar om de brottsliga aspekterna av narkotika är det inte oväntat 

att polis och rättsväsendet utgör den vanligaste informationskällan under samtliga perioder 

(se även Ohlsson 1997, Laursen Storgaard 2000, Pollack 2002). Under 1992 är polis/rätts-

väsendet med som informationskälla i hela 98 procent av alla artiklar. De andra perioderna 

bidrog polis/rättsväsendet på olika sätt till innehållet i ungefär hälften av artiklarna. Sett till 

antalet artiklar där polis/rättsväsendet förkom som källa så ökar de under den undersökta 

perioden.  

 

Tabell 4. 
Antalet och andelar (procent¹) artiklar i vilka de fyra vanligaste källorna (direkt eller indirekt)  
förekom under respektive period.  
 

Källa (aktör): 1972   % 1982   % 1992   % 2002   % 

Polis & rättsväsendet  45*    (50)  59    (43)  88    (98) 107   (66) 

Socialtjänst  21    (24)  13     (9)  11    (12)  27    (17) 

Sjukvårdande personal   21    (24)  34    (25)  20    (22)  15     (9) 

Unga människor   9     (10)  53    (39)  34    (38)  20    (12) 

 -varav droganvändare   2      (2)  11     (8)  21    (23)  10     (6) 

Artiklar totalt  89 136  90 161 
¹ Eftersom artiklarna kan innehålla flera källor summerar inte procenten till 100. 
* De mest frekventa källorna är markerade med fet stil.  
 

Poliser eller andra representanter för rättsväsendet figurerar ibland som en uppenbar aktör i 

den bemärkelsen att de i egenskap av namngivna personer uttalar sig eller citeras i artiklarna. 

I många andra artiklar framkommer det, direkt eller indirekt, att uppgifterna kan härledas till 

och/eller baseras på polisens arbete eftersom det hänvisas till polisförhör, förundersökningar 

eller pågående rättegångar. Artiklarnas innehåll genomsyras på så sätt ofta av polisers arbete, 

                                                 
26 Som uppgiftslämnare/källa menas de som på olika sätt ligger bakom uppgifter som nyhetsartiklarna bygger på. 
Här ingår namngivna uppgiftslämnare, hänvisningar till organisationer/ yrkesgrupper/situationer som görs i 
artiklar (exempelvis ”enligt polisen” eller ”under rättegången”) samt indirekta/outtalade källor som uppgifterna 
rimligen härstammar ifrån, exempelvis polis och åklagares arbete när ett uppdagat narkotikabrott beskrivs.  
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resultat och/eller deras sätt att betrakta narkotikarelaterade händelser och förhållanden. 

Citaten nedan är endast två exempel på att, och hur, polisens betraktelsesätt och insatser har 

en framträdande roll i nyhetsartiklarna. Nyhetsmaterialet i dem bygger på polisiära arbets-

resultat och deras synsätt rörande vilka grupper som bidragit till spridningen av narkotika 

återges (storstadsbarn – läs pojkar – placerade av socialtjänsten respektive invandare från 

mellanöstern); 

 
Knarklarm i Dalarna 
Ingress: 
Ett omfattande dolt narkotikamissbruk i södra och norra Dalarna har 
kartlagts under polisoffensiven mot knarket 1980-1981. 
Från texten: 
Narkotikamissbrukarna i Borlänge och Mora är minst tre gånger fler 
än man hittills känt till genom Brottsförebyggande rådets (Brå) kart-
läggning. Det visar en utredning inom narkotikapolisen som blev klar 
på lördagen. (......)Det är polisens ökade insatser mot narkotika-
brottsligheten i Dalarna som avslöjat detta stora dolda missbruk (.....) 
Den andra polisoffensiven inleddes i början av 1981. Ca 35 ungdomar 
lagfördes. Missbruket hade sitt ursprung bland storstadsungdomar 
som utplacerats i Mora/Orsa av sociala myndigheter - just för att 
komma från sitt missbruk. Dessa storstadsungdomar hade en 
avgörande betydelse för spridningen av narkotikamissbruket på den 
lilla orten i polisdistriktet, skriver Åkerlind och Nääs. (…) 
Flera fall har avslöjats där förut missbruksfria flickor mycket snabbt 
har etablerat ett narkotikamissbruk på samma nivå, preparat och 
intagningssätt som äldre pojkvänner/missbrukare.  
(Dagens Nyheter 1982-04-04) 

 
Missbruket av heroin ökar 
Polisen kopplar spridningen till invandringen från Mellanöstern 

Inledande text (artikeln saknade ingress): 
Missbruket av heroin har ökat i Sverige, men det är inte i första hand 
svenskarna som svarar för ökningen. I förra veckan beslagtog polisen av 
en slump sju kilo heroin i Solna. Detta är det största heroinparti för den 
svenska marknaden som påträffats i Sverige. Det ökade missbruket 
under senare tid har enligt rikskriminalens fortlöpande kartläggning av 
narkotikans spridning kommit till Sverige med invandringen från 
Mellanöstern.  
- Det finns en klar koppling till den stora invandringen under de senaste 
åren från länder där det är lätt att komma över heroin, t.ex. Iran, Irak 
och Libanon, säger chefen för rikskriminalens narkotikarotel, 
kommissarie Kjell Sturesson. 
(Svenska Dagbladet 1992-04-07) 
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I jämförelse med andra professioner är det tydligt att representanter för polismyndigheten och 

åklagarämbetet över lag får större utrymme i artiklar om narkotika, artiklar som domineras av 

ett repressivt perspektiv på narkotikabruk. På detta sätt är de en aktörsgrupp som i samarbete 

med media, både som arena och aktör, har stort inflytande över vilka tolkningar av fenomenet 

som finns med på den massmediala dagordningen (se även Ohlsson 1997).  

 

Det är främst när det gäller andra informationskällor och personer som uttalar sig eller 

presenteras i artiklarna som skillnader framträder under de undersökta perioderna (se tabell 5).  

Under 1972 och 2002 fick representanter för socialtjänsten27, näst efter polis/rättsväsendet, 

mest utrymme i artiklarna. I de allra flesta av dessa artiklar uttalar sig olika socialarbetare om 

hur drogsituationen bland ungdomar ser ut i det område där de är yrkesverksamma.  

 

Som framgår av tabell 5 förekom ungdomar eller unga vuxna relativt ofta som källa i 

artiklarna. Under 1982 och 1992 var detta den näst mest refererade gruppen och under 2002 

den tredje mest refererade gruppen28. Majoriteten av dem var inte, med undantag för 1992, 

personer som på olika sätt själva befattat sig med narkotika. De framträdde istället i egenskap 

av kamrater, elever eller lokalt förankrade ungdomar som kommenterade resultat från en 

drogvaneundersökning, en specifik händelse, situation eller liknande. När unga på ett mer 

uppenbart sätt så att säga fick representera sig själva i artiklarna var det i egenskap av 

narkotikabrukare, personer misstänkta för narkotikabrott eller före detta missbrukare.  

 

Ytterligare en välrefererad källa utgörs av gruppen kallad sjukvårdande personal. De 

representeras i tidningarna främst av personal på Mariapolikliniken i Stockholm, skol-

överläkare, rättsläkare eller skolkuratorer. Dessa yrkesrepresentanter fick vanligen agera 

experter som uttalar sig inom området unga och droger. De levererade/presenterade även 

uppgifter om att narkotikamissbruket bland unga ökar och agerar på så vis som experter som 

slår larm29.  

 

 

                                                 
27 Under 1972 var socialtjänsten och sjukvårdande personal lika ofta representerade i artiklarna. 
28 Unga människor, i det här fallet upp till 29 år, förekom lika ofta i artiklarna detta år som en annan kategori 
bestående av forskare, utredare och representanter för myndigheter som Socialstyrelsen, BRÅ och SCB. 
29 Svallfors (1995) fann att en av de offentliganställdas dominerande roller i pressens välfärdsmaterial var just 
experter som slår larm och kritiserar ovärdiga förhållanden. Detta förekommer även i denna presstudie men 
oftare är det själva drogerna eller droganvändandet som experterna slår larm om i dessa nyhetsartiklar och inte 
missförhållanden t ex inom missbrukarvården.  
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Orsaker bakom narkotikabruk och narkotikabrott 

Innan vi går närmre in på vilka orsaker och åtgärder som förekom ska det framhållas att dessa 

båda inslag i många fall saknas i pressens artiklar inom narkotikaområdet.30 Det huvudsakliga 

artikelinnehållet består av nyheter där enskilda händelser eller förhållanden uppmärksammas 

utan att sättas in i ett större sammanhang (se även Golding & Elliot 1979). När direkta, 

explicita, förklaringar eller hypoteser om vad som ligger bakom händelser eller förhållanden 

förekommer är de oftast placerade i slutet av artiklarna och förmedlas då vanligen i form av 

uttalanden från olika aktörer. Detta innebär att förklaringarna delvis går att härleda till vilka 

professioner som uttalar sig. Det finns dock vissa förklaringar som tenderar att återkomma 

oavsett vilken yrkeskategori de intervjuade tillhör (jmf Johansson & Skrinjar 2001). Exempel-

vis uppges under de senare perioderna från många aktörer/professioner att det är inne att 

använda illegala droger och att ungdomar inte längre betraktar narkotika som något farligt. 

Vissa förklaringar framstår därför som välförankrade och vedertagna i olika professioner och 

media. 

 

Förklaringar till drogbruk eller narkotikabrott och framför allt när det gäller vilka åtgärder 

som anses effektiva förekommer som regel implicit i artiklarna. Det gäller inte minst alla 

artiklar som uppmärksammar uppdagade narkotikabrott (härvor) och där det indirekt fram-

kommer att polisen är de som har fått och kan få bukt med denna brottslighet. De personer 

som skildras som huvudmän i dessa ligor/härvor skuldbeläggs och framställs ofta som an-

svariga för sina handlingar medan bakomliggande orsaker till deras agerande, i synnerhet ur 

ett mer strukturellt perspektiv, i allt väsentligt saknas31. De framgår däremot mer eller mindre 

uttalat i artiklarna att de agerat som de gjort för att tjäna pengar, vilket bidrar till intrycket av 

dem som rationellt agerande subjekt32.  

 

Det som i pressen uppges ligga bakom unga människors narkotikabruk eller narkotika-

brottslighet kan delas in i två övergripande kategorier nämligen offer respektive handlande 

                                                 
30 Under 1982 var detta mest påfallande då saknades någon form av förklaring eller antydan till orsaker i hälften 
av alla artiklarna. 
31 1972 utgör delvis ett undantag då vissa av dem som begått olika typer av narkotikabrott snarare skildras ur ett 
förståelseperspektiv. Jämför också med Kerstin Vinterheds skildring av 60- & 70-talens journalistiska anda på 
Dagens Nyheter då artiklarna skrevs `underifrån´ och försökte skildra samhället ur exempelvis de kriminellas 
perspektiv (Vinterhed 2004). 
32 Begreppet diskuteras mer utförligt längre fram i texten. Personligen förhåller jag mig kritisk till det synsätt där 
människor enbart betraktas som subjekt i förhållande till sin omvärld. Jag ställer mig till dem som ser människan 
både som ansvarig för sina handlingar och som en produkt av det samhälle vi lever i (se Rosmari Eliasson 1992).  
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subjekt.33 Förklaringarna hänger nämligen nästan uteslutande samman med dessa två skilda 

sätt att betrakta unga människor på. En annan indelning, som inte utesluter den första, är 

förklaringar på individuell- och gruppnivå respektive samhällelig nivå.  

 

Kategorin offer inbegriper här de förklaringar som så att säga läggs utanför individen själv, 

det kan både handla om påtryckningar från personer i den omedelbara närheten och om 

förhållanden i samhället som exempelvis stor tillgång på narkotika och generella ungdoms-

trender. Beskrivningarna i pressen handlar ofta om att de unga utfört handlingar i okunskap, 

att de lockats till narkotikabruk/-brott eller att det råder ett sådant klimat där ungdomar vistas 

att det är svårt för dem att motstå att till exempel prova ecstasy på en ravefest. Förklaringar 

som hänförts till kategorin handlande subjekt däremot innebär att förklaringarna härleds till 

den eller de som utfört handlingen och att de gjort det av eget val. Av artiklarna framgår då 

ofta att de vill skaffa droger, tjäna pengar och/eller utnyttja sin position gentemot andra 

exempelvis drogberoende, skuldsatta, underordnade, ungdomar eller flickvänner. Båda dessa 

synsätt presenteras parallellt i tidningarna under hela perioden.  

 

På nästa sida (i tablå 1) redogörs för de förklaringar/orsaker som i störst omfattning angavs 

till narkotikabruk och olika narkotikabrott i tidningarna utifrån indelningen offer respektive 

handlande subjekt.  

  

                                                 
33 En lite utförligare diskussion om dessa två synsätt på unga finns längre fram i rapporten under rubriken 
”Pressbilder av unga 2002”. 
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Tablå 1. 

De i pressen vanligaste orsakerna/förklaringarna till att unga använder eller befattar sig med droger 
under respektive undersökningsperiod.  
 

Period         Offer (mer passiv) 
  Förklaringar till narkotikabruk 

    Handlande subjekt (aktiv) 
Förklaringar till narkotikabruk & -brott 

1972 • Påverkas av den dåliga förortsmiljön, 
arbets- & sysslolöshet, myndigheters 
bristande handlingskraft och stor tillgång 
på narkotika (18)* 
 

• Kriminella och langare tjänar pengar på 
narkotikaförsäljning (10) 

1982 • Påtryckningar från personer i närmiljön 
(pojkvän, gäng) och bristande insikt, 
aningslöshet (22) 
• Drogberoendet styr, ”fångad i 
missbruket” (11) 
• Påverkas av sociala problem, miljön, 
arbetslöshet o likn. (11) 
 

• Unga vill använda droger, festa och röka 
cannabis i musikaliska sammanhang (13) 

1992 • Påverkas av personer i närmiljön 
(skolkamrater, pojkvän, umgänge)  
& av trender (stor tillgång på droger, 
lättillgängligt, inne med rave och Ecstasy) 
(31) 
 

• Kriminella vill tjäna pengar genom 
drogförsäljning och utnyttjar yngre 
drogbrukare (23) 
• Unga vill använda droger, få kickar, ingå 
bland ”innefolket” på krogen (10) 
 

2002 • Påverkas av låga priser och stor tillgång 
på knark i ungdomsmiljöer (rave, krogen, 
festivaler, skola) & drogliberala influenser 
från andra länder, filmer, musik mm. (43) 
• Skola och föräldrar brister i omsorg (11)

• Kriminella vill tjäna pengar på 
narkotikabrottslighet (24) 
• Unga personer väljer att bruka droger – 
som anses ofarligt – pga att de vill ha 
kickar, ska orka dansa, gillar 
berusningstillståndet och likn. (23) 
 

* Inom parantes redovisas antalet gånger respektive orsak förekom i en artikel. Endast orsaker som  
   förekom minst 10 ggr/period redovisas.  
 

Generellt förläggs under hela perioden orsakerna till ungas narkotikabruk/brott oftare till 

faktorer utanför den enskilde individen än hos denne själv. Det som skiljer förklaringarna 

under de olika perioderna handlar i första hand om vilka och vad de unga utsätts för. När 

orsakerna beskrivs handla om den enskildes behov och viljeutryck görs det i artiklar som 

betonar brottligheten snarare än drogbruket.  

 

Specifikt för 1972 var att den vanligaste förklaringen till ungas drogbruk relaterades till den 

omgivning de växte upp och levde i. Ungdomsarbetslöshet, den allmänt bristfälliga samhälls-

planeringen samt myndigheternas flathet inför den stora narkotikatillgången kopplades detta 

år samman med narkotikamissbruk. De unga drogbrukarna var offer för de svenska besluts-

fattarnas agerande och bristande handlingskraft. En ledare på en ungdomsgård uttrycker det 
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bland annat med orden; Det måste vara samhällets fel (..) Ungdomarna klarar inte av att bo i 

den här betongöknen.34  

 
Under 1982 förekom inga som helst förklaringar bakom ungas olika inblandning med 

narkotika i hälften av artiklarna. De orsaker som angavs till narkotikabruk var färre och 

sinsemellan mer varierande i jämförelse med de andra åren. Orsaksförklaringarna var mer 

bundna till ur vilket perspektiv artikeln var skriven och till vem/vilka som uttalade sig däri. 

Som framgår av tablån var även skildringarna av narkotikabrottslingar som handlande 

subjekt få under denna period. Den allmänna avsaknaden av förklaringsmodeller i pressen 

detta år kan mycket väl hänga samman med att drogkonsumtionen generellt var mycket låg 

och att det rådde en stor enighet, även bland unga, om narkotikans fara och skadeverkningar.  

 

En inte så frekvent men specifik orsak till narkotikabruk som presenterades under 1992 var att 

nya invandrargrupper på olika sätt ansågs ligga bakom framförallt det ökade användandet av 

rökheroin. Dessa lite diffusa resonemang handlade om att ungdomar rökte heroin för att det 

var naturligt inom familjen enligt hemlandets kultur samt att det enligt polisen kom nya typer 

av missbruk till Sverige via nya invandrargrupper. En annan polisiärt förklaring som fram-

fördes samma år var att missbrukarna/gatulangarna hade en central roll i narkotikatillförseln;   

 
Från texten: 
- Självklart ska man bekämpa storfräsarna, men det är en dumhet att 
stanna där. Det gäller att någon orkar bry sig om missbrukargrupper i 
parker och lägenheter också. Gatulangaren är inte ointressant, menar 
Hans Strindlund. Det är ofta en missbrukare, en person som har många 
kontakter, men som också måste klara av att redovisa pengar och hålla 
tyst om han åker fast. 
- De är absolut nödvändiga för övriga inblandade i handeln. När vi 
plockar ut någon är det inte så lätt att hitta en ny. 
(Västerbottens-Kuriren 1992-01-21) 

 

Under 2002 bidrog socialarbetare, läkare och poliser med liknande förklaringsmodeller till 

ungas narkotikabruk i artiklarna (se även Månsson 1987, Johansson & Skrinjar 2001). Under 

detta år förekom i princip två parallella förklaringsmodeller, hälften av dem var inriktade på 

de unga som handlande subjekt där vanliga unga människor valt att testa och framförallt 

fortsätta att använda olika droger. Vanligen levererades detta synsätt av nämnda yrkesgrupper 

men i några fall härstammade det från unga droganvändare själva; 

 
                                                 
34 Aftonbladet 1972-04-05 
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Från texten: 
Gustaf prövade för att han var nyfiken.(…) Det han är ute efter är 
upplevelsen, känslan och ruset som det ger att röka. Det är inte för att 
bedöva några problem.  
- Jag ser inte hasch som en starkare drog än alkohol. (…)Röka är 
avkoppling. 
(Göteborgsposten 2002-05-18) 

 

Den andra huvudsakliga förklaringen, som många gånger kombinerades med den ovan 

nämnda, handlade om att unga är utsatta för omvärldens drogliberala attityder vilket illustreras 

med följande citat;  

 
Samarbete mot knarkmissbruk  
Ingress: 
Nu går ungdomsarbetarna i Umeå samman för att möta problemet med 
det ökande narkotikamissbruket. 
- Missbruket kryper allt längre ner i åldrarna och vanliga argument 
biter inte längre, säger Jan Samuelsson, ungdomsarbetare i Umeå. 
Från texten: 
Det globala trycket utifrån när det gäller bruket av narkotika är lika 
starkt som krig och pornografi, hävdar Jan Samuelsson.  
- För oss som dagligen möter ungdomar gäller det att vara pålästa och 
kunniga. Modeindustrin och musikbranschens budskap samt EU:s 
liberala syn på droganvändning har gjort att ungdomar idag utsätts för 
betydligt större tryck än vad ungdomar gjorde som växte upp på 80-
talet. 
(Västerbottens-Kuriren 2002-01-26 ) 

 

Precis som var fallet med pressens nyhetsuppslag och använda källor finns även här fler 

likheter än skillnader genom åren. De skillnader som framträder kan sägas återspegla den 

tidsanda under vilka artiklarna tillkommit och de går många gånger att härleda till vad som 

definierats som narkotikabrott, vilka politiska strömningar som rått på narkotikaområdet (t ex 

behandlingsideologi, nolltolerans) samt mer allmänna samhällsförändringar (t ex EU-

medlemskapet). Att personer säljer narkotika för att finansiera sitt eget missbruk användes 

under 1972 som en förklaring till att unga sålde droger och i pressen vinklades de unga då 

som offer. När detta resonemang återkommer under de senare åren har förklaringen förskjutits 

till kategorin handlande subjekt vilket innebär att de som använder narkotika istället fram-

ställs som kriminella. Generellt går det att se en förändring från att under 1972 lägga ett större 

ansvar på samhällelig nivå både angående orsaker till och lösningar på ungas narkotika-

missbruk och brott till att under senare tid förlägga ansvaret på individen35 eller dess 

                                                 
35 Se även Hanako Satos avsnitt i denna rapport, hon menar att individualiseringen har en central roll  
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omedelbara närhet alternativt till mer abstrakta yttre omständigheter som drogliberala 

attityder, EU-medlemskap och globalisering36. 

 

Åtgärder 

Som framgått förekommer sällan resonemang om, förslag eller exempel på åtgärder i nyhets-

artiklarna om narkotika. Att problematiken måste åtgärdas framhålls däremot i många fall 

med emfas. Vilka åtgärder som förespråkas är sammanflätat med det perspektiv problema-

tiken betraktas ur. Pressen är mer inriktad på att uppmärksamma förhållanden än att förklara 

dem och när myndighetsrepresentanter och andra professioner uttalar sig i artiklarna är det 

faktorer och händelser som poängteras snarare än processer och långsiktiga åtgärder (se även 

Ohlsson & Swärd 1995). Det skulle också kunna utryckas som att det är här och nu som står i 

fokus och då uppmärksammas omedelbar handlingskraft (från polisen) framför långsiktigt 

förändringsarbete (i samhället). Detta sätt att skriva på är mer framträdande under de senare 

undersökta perioderna. 

 

Under 1972 förlades både förklaringar och åtgärder mer på samhällsnivå jämfört med de 

senare artiklarna. Det kan kanske sammanfattas i formuleringen att det under 1972 framkom 

att det behövdes förändringar i samhället – vad som skulle göras var däremot inte alltid lika 

uppenbart. I citatet nedan radas en mängd områden upp som ”vi” måste satsa på, även om 

denna artikel täcker in ovanligt många områden speglar de sammantaget synsätten som då 

publicerades i pressen. Artikelförfattaren (en journalist) är mycket kritiskt mot samhället och 

myndigheternas flathet inför narkotikaproblematiken, det kan vara värt att notera att artikeln 

härstammar från en tid då den offentliga sektorn expanderade i välfärdstatens Sverige (SOU 

1990:44). 

 

                                                                                                                                                         
även för de intervjuade drogbrukarna.  
36 Den sistnämnda förklaringen kan jämföras med ett av de teman Pollack fann i pressen under år 1995 som hon 
benämner ”drogernas frestelse” (Pollack 2001, s. 268). Inom ramen för pressens skildringar av 
ungdomsbrottsligheten utgör drogernas frestelse ett tydligt tema. Hon skriver angående skildringarna av unga: 
”Bilden av den unge är bilden av en ytterst lättpåverkad människa som i sin miljö är kraftigt utsatt för 
drogfrestelser, som har svårt att motstå dessa och fastnar i missbruk och därmed förknippad kriminalitet 
(Ibid. s. 269). 
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Försöker samhället medvetet ta livet av ungdomarna?  

Från ingressen: 
 Man får en förlamande känsla av att samhället medvetet söket ta livet 
av unga människor som inte klarar av det mönster samhället vill att de 
ska leva i. 
Från texten:  
Att gripa tag i [narkotika-]problemet från roten det har samhället 
tydligen varken resurser eller personal till. (…) Vi måste satsa på 
familjen, på familjeuppfostran. Vi måste satsa på forskning. Vi måste till 
slut få veta sanningen om hasch. Hur farligt är det? Och hur ofta leder 
det till bruk av tyngre narkotika? Vi måste satsa på vård. (…)  Vi måste 
satsa på ordentlig förebyggande verksamhet. (…) Och framförallt - vi 
måste skapa människovänliga miljöer. Miljöer där folk kan leva, andas, 
umgås och utvecklas. Flumrummet på ungdomsgården är bara en 
spegelbild av vårt samhälle. Och det är i sanning inget friskt samhälle. 
(Aftonbladet 5/4 1972) 

 

Att föräldrar måste uppmärksamma och visa intresse för sina barn och deras agerande samt få 

bättre kunskap om hur drogande ungdomar beter sig är ett genomgående tema i pressen under 

hela den undersökta perioden. Våren 1982 beskrev en projektledare för ett kommunalt projekt, 

som kartlagt missbruket i Sollentuna, gruppens insatser bland annat på följande sätt 

 
Från texten: 
Började med gymnasieklass 
- Vi började med en gymnasieklass med 16 elever. Där var det två av 
eleverna som INTE missbrukade. (...) Varje gång gruppen hittade en 
missbrukande elev åkte man direkt hem till föräldrarna och talade med 
dem.  
- Ingen enda av föräldrarna hade den blekaste aning om att deras 
barn höll på med narkotika, säger Bert-Ola Karlsson. De känner inte 
igen signaler om missbruk, och skolans frånvarorapportering  
fungerade inte. (...) 

‘Varit ute och stört’ 
- Många av dem som nyss börjat knarka lade av. De blev rädda för att 
vi skulle få tag i dem. Föräldrarna började bry sig mer om var deras 
barn höll hus.  
- Vi har varit ute och stört. Det ska vara jobbigt att vara missbrukare… 
(Dagens Nyheter 1982-04-21) 

 

Denna artikel speglar även övergången som kan skönjas i pressen från att rikta åtgärderna mot 

samhället och de miljöer som drogerna existerar i till att rikta dem gentemot de som använder 

narkotika. Citatet avslutas med en mening vars retorik kommit att användas i olika samman-

hang inte minst av representanter för polismyndigheten (se t ex ”Rakt på knarket” RPS 1989). 
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Frasen – det ska vara jobbigt att vara missbrukare – syftar på framför allt polisens insatser i 

form av att störa missbrukarna i deras miljöer vilket bland annat motiverats med att det ska ha 

en avskräckande effekt på ungdomar som vill testa narkotika (se t ex Socialdepartementet 

1991). Den utveckling som ägde rum sedan början av 1970-talet angående samhällets reak-

tioner gentemot det som uppfattats som problematiska ungdomsbeteenden har beskrivits gå 

från behandling till straff (Tham 1995). Diskussionerna kring orsaker till ungas brottslighet har 

också kommit att handla mer om individuella förhållanden än om sociala mekanismer (se t ex 

Estrada 1999). Som antytts tidigare inriktades även åtgärdsförslagen som förekom i pressen, i 

första hand levererade av andra aktörer än journalisterna, i större utsträckning mot familj- och 

individnivå under de senare perioderna.  

 

Under den period som presstudien sträcker sig över har kriminalisering av eget bruk (1988) 

och en successiv straffskärpning för narkotikabrott införts vilket innebär att narkotikabruk allt 

mer kommit att bli en polisiär fråga. Narkotikapolitiken har så att säga sammanflätats med 

kriminalpolitiken (Träskman 2003). I pressen speglas detta genom att polisens insatser under 

de senare åren får en allt mer framträdande roll när det gäller att få bukt med narkotika-

problematiken bland unga människor. Följande artikelcitat är ett exempel på hur polisens 

uppgifter om och agerande mot narkotikamissbruk uppmärksammas:  

 
Ingress:  
MALMÖ. Drogmissbruket i Malmö ökar. Främst är det unga 
heroinister som blir fler. 
Från texten:  
-De senaste tre åren har vi registrerat 3 030 individer som missbrukar 
någon drog. Men vi känner nog bara till 50 procent av dem som håller 
på, så siffran kan lätt fördubblas, säger Ing-Louise Udén, chef för 
narkotikasamordningen i Malmö.(…) Polisen gör vad den kan för att 
få läget under kontroll.  
- Vi jagar dem hela tiden, vi plockar alla vi kan komma åt. Den som 
missbrukar ena veckan kanske säljer i nästa. Men ofta tar vi in dem 
som missbrukar för att få veta vem de köper av. 
(Kvällsposten 2002-06-16) 

 

Under 2002 betonas polisens insatser samt föräldrarnas ansvar för att få bukt med ungas miss-

bruk. I en artikel svarar till exempel en rättsläkare att ”en fungerande familj” är det som krävs 

för att minska narkotikamissbruket och tillägger: ”De enda som egentligen har en möjlighet 

att bryta ett narkotikamissbruk bland unga är ansvarskännande föräldrar” (Dagens Nyheter 

2002-01-19).  
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Enligt min tolkning får samhälleliga och lokala sociala lösningar inte (längre) lika självklart 

utrymme i pressens framställningar under de senaste perioderna eftersom orsakerna ofta för-

läggs till internationella påtryckningar som ungdomar sägs vara utsatta för eller till individen 

och dennes val. 

 

 

Bilder av unga  

Ett syfte med studien var att se hur unga skildras i pressen. För att presentera detta på ett 

överskådligt sätt har presskildringarna delats in i fem olika bilder; den kriminelle, slaven 

under drogen, den utslagne missbrukaren, den unga oskyldiga samt vanliga unga som 

använder droger.37 Min avsikt är att belysa de sätt på vilka tidningarna presenterar unga i 

samband med narkotika, ofta hänvisas de till mer eller mindre stereotypa grupper som 

presenteras för läsarna. I tidningarnas skildringar är bilderna sinsemellan nästan alltid tydligt 

åtskilda. Bilderna av unga återges i ett sammanhang vilket ofta speglar ur vilket perspektiv 

artikeln är skriven.  

 

Ett genomgående tema i det offentliga samtalet under hela 1900-talet har varit huruvida 

`problematiska ungdomar´ skall betraktas som oansvariga objekt eller handlande subjekt 

(Ohlsson & Swärd 1995). Beroende på hur de betraktas och beskrivs följer ofta olika an-

greppssätt för att åtgärda problematiken. Något förenklat kan det uttryckas som att om de 

unga är offer för yttre omständigheter så är de i behov av vägledning, skydd och hjälp. Är de 

unga däremot beräknande individer som ansvarar för sina handlingar så bär de själva skulden 

och bör straffas för sina felaktiga handlingar (ibid. 1995). Denna indelning går även att finna i 

myndigheters sätt att betrakta narkotikamissbrukare, antingen som personer det är synd om 

och som är i behov av behandling eller som oförbätterliga och moraliskt ansvariga för sin 

situation, vilka utestängs från olika former av bistånd eller straffas38 (se t ex Sahlin 1994, 

1996, Fondén et al 2003). 

                                                 
37 Det kan här vara på sin plats att poängtera att bilderna, så som jag sammanställt dem, inte är fristående från 
varandra utan tvärtom kan mycket väl vara sammankopplade och överlappande. Naturligtvis kan andra 
indelningar och beskrivningar göras av pressens bilder. Christie & Bruun (1985) har delat in samhällets bilder av 
fienden (narkotikan) bland andra i slaven, förbrytaren, från cannabis till heroin och narkotikahajen. 
38 Kerstin Svensson (2001) menar att straff och behandling i praktiken blir samma handling och att skillnaden för 
dessa samhälleliga reaktioner står att finna i ur vilken position handlingen beskrivs. Även statens, myndigheters, 
vuxnas m fl reaktioner på exempelvis narkotikabruk handlar till stor del om ur vilket perspektiv personer, 
handlingar eller förhållanden betraktas och beskrivs.  
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I pressartiklarna kontrasterar ofta två olika bilder varandra vilket kan illustreras med 

begreppspar som exempelvis: beräknande – indragen, skyldig – offer eller man – pojke. 

Genom att benämna en person, grupp eller händelse med olika begrepp kan de/n tillskrivas 

skilda egenskaper och artikelinnehållet få olika innebörd. Begreppen kan fungera som 

perspektivmarkörer genom att de indirekt tar ställning och förmedlar för läsarna hur något/ 

någon ska uppfattas (Ghersetti 2004). Värdeladdade ord i journalistiken kan också fungera 

sensationshöjande eller förstärkande och vissa begrepp manar fram önskvärda associationer 

hos läsarna. Genom att använda olika begrepp understryker, eller ibland antyder, pressen 

vilken grupp de omskrivna personerna tillhör, i citaten nedan råder det ingen tvekan om vem 

läsarna ska uppfatta som offer respektive moraliskt förkastlig; 

 
KNARK‐KUNGENS LYXIGA BOSTAD... 
... och hans offer: Här ligger Eva död på en toalett! 
(Skånska Dagbladet 1982-01-17) 

 

Kungen används här liktydigt med en person som har en maktposition samt lever i lyx. 

Genom att beskriva Eva som ett offer framgår att han hänsynslöst utnyttjat sin position på 

Evas bekostnad så grovt att hon har avlidit. I många av artiklarna framgår det med hjälp av 

motsvarande specifika uttryck vilka och vad som ska uppfattas som goda/gott respektive 

onda/ont, även om det inte är lika uppenbart som i citatet ovan. 

 

Nedan, i tabell 5, redovisas hur ofta de olika bilderna förekom i pressen under de studerade 

perioderna.39 Beskrivningar av unga personer som unga oskyldiga var relativt vanlig i pressen 

under samtliga perioder men under 1972 var den dominerande i rapporteringen. Bilden av 

unga som kriminella (och därmed skyldiga/ansvariga) var mest framträdande under de två 

senare perioderna. Att just denna bild är så vanlig i artiklarna är inte förvånande med tanke på 

att brottslighet är ett ofta förekommande nyhetstema. Under de två senare perioderna målas en 

´ny` bild upp där de unga beskrivs som vanliga personer som valt att använda vissa droger.  

 

Av tabellen framgår också att det inte var någon specifik bild som dominerade under 1982, 

tvärtom så förekom fyra bilder ungefär lika ofta i artiklarna. Möjligen speglar detta att det 

under början av 1980-talet fanns olika diskurser inom narkotikaområdet och den nya 

                                                 
39 Under en och samma rubrik kan omskrivna personer beskrivas på helt skilda sätt vilket innebär att flera bilder 
kan finnas i en artikel. En utförligare beskrivning av respektive bild ges längre fram där resultaten från år 2002 
presenteras närmare i avsnittet ”Pressbilder 2002”. 
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inriktning som narkotikapolitiken då börjar få. Den tidigare hållningen som innebar att 

kontrollåtgärder främst riktades gentemot tillverkare och leverantörer av narkotika började 

ifrågasättas (se t ex Prop. 1980/81:76). Praxis för ringa narkotikabrott skärps, antalet nar-

kotikapoliser ökar och insatserna riktas nu mer mot missbrukarna på gatan (se t ex Tham 

2003). Samtidigt var det under denna period relativt få unga personer som prövade narkotika 

(CAN 2003).  

 

Tabell 5. 
Antal gånger och andel1 bilder av unga människor förekom i dagstidningarnas artiklar under  
respektive period. Fler bilder av (olika) unga kan förekomma i samma artikel. 
 

Bilder av unga  1972    %     1982    %   1992    %   2002    % 

Den kriminelle    29    (22)     44    (21)     53    (34)     93   (32,5) 

Slav under drogen    25    (19)     43    (29)     25    (16)     47    (16) 

Missbrukaren/utslagne    19    (14)     39    (18)     20    (13)     27     (9) 

Unga oskyldiga (offer)    48*    (36)     44    (21)     37    (23)     77    (27) 

Vanliga unga som drogar       2   (1,5)       3     (1)     17    (11)     39    (14) 

Bild saknas/stämmer ej      9     (7)     41    (19)       5     (3)       4    (1,5) 
¹ Eftersom artiklarna kan innehålla flera källor summerar inte procenten till 100. 
* Den mest förekommande bilden är markerad med fet stil.  
 

Flera av dem som på olika sätt framställs som oskyldiga och skuldfria unga narkotika-

användare är, enligt vad som också framgår i artiklarna, per definition samtidigt kriminella40. 

I tidningarnas skildringar ingår i dessa sammanhang ofta förklarande omständigheter som så 

att säga mildrar brottshandlingen. Vad som definierats som narkotikabrott har ju förändrats 

under denna trettio års period. Även förståelsen av brott och de som begår brott har ändrat 

inriktning från att ha betraktats som något som hade sin grund i vissa människors sämre 

uppväxtförhållanden och livsvillkor till att i större utsträckning ses som individuella val och 

kalkylerande handlingar (se t ex Kyvsgaard 1995). Detta skulle kunna uttryckas som att 

toleransnivån gentemot narkotikabrukare och mindre allvarliga narkotikabrott var högre i 

början av 1970-talet än idag.  

 

Framtoningen av unga oskyldiga är genom åren mycket likartad men det går att skönja 

skillnader. I tidningsartiklarna från 1972 ingick ofta personer som sålt eller/och smugglat 

                                                 
40 De personer som artiklarna skriver om har dömts för, är misstänkta för eller beskrivs ha begått olika typer av 
brott, främst narkotikabrott.  
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narkotika i bilden av den unga oskyldiga. Dessa beskrevs exempelvis som ”narkotikasjuka” 

eller personer som ”finansierar sitt eget missbruk”. Det fanns även personer som uppgavs ha 

smugglat narkotika för att de stod i skuld till någon eller för att de skulle få råd att finansiera 

sina studier. Under alla de undersökta åren beskrevs den unga oskyldiga drogbrukaren ofta på 

olika sätt ha varit utsatts för påtryckningar från äldre kriminella personer. Citatet nedan är ett 

exempel; 

 
Grundskoleelever utnyttjas av knarkförsäljare 
Ingress: 
MALMÖ (KvP) Sex grundskoleelever i Höör - flickor och pojkar i 
14-15 års åldern - har sedan i höstas systematiskt utnyttjats av 
narkotikaförsäljare. 
Från texten:  
De sex har lagt nästan samtliga sina pengar på inköp av cannabis. 
(Kvällsposten 1972-04-25) 

 

I övrigt beskrivs de unga oskyldiga under 2002 vara påverkade av samhälleliga förändringar i 

form av internationella influenser med drogliberala attityder samt den ökade tillgången på 

narkotika på platser där unga vistas, som festivaler, i närheten av skolor och på fester. Även i 

dessa artiklar poängteras de ungas ringa ålder. Att de unga i dessa sammanhang samtidigt gör 

sig juridiskt skyldiga till bruk och/eller innehav av narkotika nämns i princip inte, utan fokus i 

artiklarna är snarare den generellt ökade narkotikatillgången.  

 

De som under 1972 ingick i bilden av den kriminelle var främst de som tjänade (mycket) 

pengar på narkotikaförsäljning och/eller smuggling, som själva inte använde narkotika och 

som benämndes narkotikahajar, knarkkungen eller ligachef. Som redan nämnts var det under 

de två senaste perioderna vanligast att unga skildrades som brottslingar, då ingår generellt sett 

oftare yngre drogbrukande personer i pressens porträtterande av den kriminelle. Under 1992 

uppgavs till exempel; 

 
Från texten: 
I Skåne florerar missbruket mest bland invandrarbarn och flyktingar.  
Vi ser nu samma utveckling som 1974-1975 då svenska ’haschare’ gick 
över till heroin (…) Med heroinets frammarsch har polisen i regionen 
också konstaterat ett ökat våld och en oroande ökning av vapen i 
handlarkretsarna. 
(Sydsvenska Dagbladet 1992-01-17) 
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Bortsett från det givna – att den kriminelle ägnar sig åt narkotikabrottlighet – framgår också 

av presskildringarna att han (eller i enstaka fall hon) i många fall ägnar sig åt annan brotts-

lighet och överlag är en omoralisk person. Den kriminelle framställs med andra ord inte bara 

som juridiskt utan även moraliskt klandervärd.  

 

Som nämndes inledningsvis förekommer bilder av vanliga ungdomar som använder narkotika 

allt oftare i pressens skildringar. Att det är ”normala barn från vanliga hem” som haschar 

poängterades i undantagsfall under 1972 och 1982. Under 1992 när bilden träder fram i artik-

larna beskrivs de som en ny grupp av drogbrukare;  

 
DE NYA KNARKARNA 
Så här känner du igen en knarkare 
 
Två ingresser under samma rubrik: 
 - I dag måste du räkna med att ditt barn kanske missbrukar, säger Odd 
Greitz, läkare på Maria ungdomsmottagning. De till synes skötsamma, 
välvårdade pojken eller flickan kan vara inne i ett djupt missbruk. 
 
MARIEFRED (Expressen). Utåt sett var Patrik som vilken kille som 
helst. Han kom från ett stabilt hem, gick ut gymnasiet och startade egen 
firma. Under sju år lyckades Patrik dölja att han dagligen rökte hasch 
och ibland injicerade amfetamin. I dag är han 22 år och sitter i 
fängelse. 
(Expressen 1992-02-27) 

 

Texten i dessa två ingresser är mycket typiska för hur pressen skildrade vanliga unga. Ingen 

kan se missbruket det på deras yttre och här synliggörs även, i den andra av ingresserna, hur 

samma person kan ingå i olika bilder under olika stadier av (miss-) bruket. I det här fallet 

hamnar Patrik, en vanlig ung människa som valt att använda droger i beroende (slav under 

drogen) för att vid artikeln publicering ha blivit en (kriminell) person som sitter i fängelse.  

 

Sammanfattningsvis är det de två polariserade bilderna, av den kriminelle och den unga 

oskyldiga, som är mest framträdande i nyhetsartiklarna under hela den undersökta perioden. 

Gestaltningen av dem som handlande subjekt respektive som oskyldigt offer är också snarlik. 

Den utmärkande skillnaden i presskildringarna står främst att finna i vilka personer som ingår i 

dessa bilder, vilket kan sägas gå hand i hand med de förändringar som skett inom narkotika-

lagstiftningen. 
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Pressbilder 2002 

Nedan presenteras de fem bilder41 av unga människor som oftast förekom i artiklarna under år 

2002. Som vi kommer att se finns de två tidigare beskrivna synsätten på unga människor som 

offer respektive ansvariga väl representerade i pressen, ofta tydliggörs budskapet genom att 

individerna presenteras utifrån en vinkel.  

 

I nästan alla artiklarna skildrades personer i linje med någon av bilderna/kategorierna42, i 76 

artiklar ingick en bild och i 81 förekom beskrivningar av flera olika bilder. I det senare fallet 

var det antingen olika personer som hänfördes till vars en bild/grupp eller så tillskrevs samma 

person flera egenskaper från de olika bilderna. I de allra flesta fallen speglade då bilderna 

olika stadier i en process som en person hade genomgått. Processen var nästan uteslutande 

den som unga oerfarna personer sägs inleda när de börjar med illegala droger och där slut-

fasen motsvarar ett drogberoende i ”knarkträsket”. Detta processresonemang känns igen från 

andra sammanhang, till exempel Narkotikakommissionens betänkande ”Vägvalet” (SOU 

2000:126). Där står bland annat att tvångsvisa drogtester av ungdomar fungerat som 

”hjälpmedel för att tidigt upptäcka ungdomar på väg in i ett missbruk” (Ibid. s. 143, min 

kursivering).  

 

Den kriminelle  

Bilden av den kriminelle är den som oftast förekom i artiklarna och dessa nyheter går i de 

allra flesta fall att härleda från polisen. Gemensamt för dem som ingår i bilden av den 

kriminelle (oftast en han) är att de i första hand, eller enbart, framställs som just kriminella. I 

nästan en tredjedel av alla artiklarna framgick det redan i rubriken att artikeln behandlade 

personer som gripits eller blivit dömda för narkotikabrott (då ingick ord som gripna, häktade, 

fast, åtalas, dömde/dom, straff och fängelse). Ofta symboliseras den kriminelle i pressens 

skildringar av en person som planerar sin narkotikabrottslighet, begår den i profitsyfte och 

som utan betänkligheter distribuerar droger till ungdomar. Vidare är han antingen en person 

som inte har figurerat i brottsliga sammanhang tidigare eller, tvärtom, någon med tidigare 

kriminell belastning. Den som inte är ”känd av polisen” beskrivs vara ickenarkoman, socialt 

integrerad och ofta leva ett slags dubbelliv där droghandel sägs utgöra den stora 

                                                 
41 Bilderna är i sig kategorier eller typifieringar vilket bland annat innebär att de utgör sammanfattande bilder av 
pressens många gånger (redan) förenklade skildringar. 
42 I fyra av de 161 artiklarna saknades alternativt passade inte beskrivningen av de unga med någon av de fem 
kategorierna/bilderna. 
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inkomstkällan. Den som är känd av polisen skildras endera som missbrukande återfalls-

brottsling eller som en (yngre) drogbrukare som inte beaktat eller förstått de rättsliga konse-

kvenserna av att inneha och använda illegala droger. De som beskrivs som kriminella huvud-

män och/eller återfallsbrottslingar målas upp som omoraliska individer och de framställs i 

många fall även som farliga.  

 

Jämfört med de tidigare perioderna ingår under år 2002 oftare unga personer i pressens bilder 

av den kriminelle. I citatet nedan är det den 15-årige pojkens inblandning som framhålls i 

rubriken, läser man hela artikeln framkommer det att de andra misstänkta var över 30 år. 

 

15‐åring inblandad i narkotikahärva 
Sex personer misstänkta för grovt narkotikabrott 
Ingress: 
Totalt har narkotikapolisen gripit sex personer i en omfattande 
narkotikahärva. Fyra personer är gripna i södra Sverige och två i östra 
Norrbotten.  
- Vi har tvingats släppa en 15-årig pojke men vi räknar med att häkta de 
andra fem inom kort, säger Hans Engren, chef för narkotikaroteln i 
länet. Samtliga är misstänkta för grovt narkotikabrott.  
(Norrländska Socialdemokraten 2002-01-12) 

 

I artiklar som skildrar bilden av den kriminelle beskrivs ofta brottet som den/de utfört på ett 

detaljrikt sätt, handlingarna/agerandet blir på detta sätt sammankopplat med personerna. 

Betoningen läggs vid vad den kriminelle gjort, exempelvis styrde knarkliga, organiserat och 

finansierat knarkimporten eller bedrivit regelrätt gatuhandel. För att markera den kriminelles 

ansvar och de konsekvenser hans handlande får målas inte sällan en motsatt bild upp av dem 

som så att säga drabbas av hans brottslighet. I artiklarna kan exempelvis en eller ett fåtal män 

skildras som kriminell/a huvudman/män till skillnad från yngre personer som – trots att de per 

definition också gjort sig skyldiga till narkotikabrott (innehav, bruk) – skildras som unga 

oskyldiga. Vem som ingår i bilden av den kriminelle verkar med andra ord handla lika mycket 

om hur tidningen valt att vinkla en nyhet och de inblandade personerna som om huruvida 

dessa är misstänkta/juridiskt ansvariga eller ej. 

 

Slaven under drogen  

Slaven under drogen representerar i tidningarna en person som är fast i drogberoendet och 

som därför inte har kontroll över sig själv och sin situation ”Drogerna tar över dig och styr 
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ditt tänkande och vad du gör”43. Slaven under drogen utgörs i pressens skildringar av en 

person som är i slutstadiet av den negativa process som startar i och med att han/hon började 

använda narkotika. Detta beroendestadium beskrivs med termer som ångest, depressioner, 

helvetesresan och knarkträsket. Bilden används i många fall som ett varnande exempel, dels 

för att unga snabbt kan bli beroende dels för att de unga inte förstår när de hamnat i detta 

stadium44. Problematiken skildras bland annat i artiklar där före detta narkomaner porträtteras 

och berättar om sitt tidigare drogberoende, följande citat är ett exempel. 

 
Från texten: 
Linda [efternamn] är i dag 26 år. Hon är väldigt söt, med sitt bländande 
vita leende och långa ljusa hår. Hur hamnade hon egentligen i en 
lägenhet (…) full med missbrukande ungdomar? Utan att någon brydde 
sig – inte ens hon själv. ..men Linda vet hur snabbt man kan förlora sig i 
droger och bli narkoman.  
- Oftast får man inte hemska avtändningar från början och man ser inte 
ut som en pundare (...) Det är svårt att veta när pendeln slagit över. När 
helgpillret/pulvret blir dagpiller. Något man haft kontroll över tar helt 
plötsligt kontroll över en själv. (……) För Linda (…) tog det knappt ett 
år från ’lättare droger’ till tyngre missbruk. 
- Det är svårt att dra en gräns för när man själv blir narkoman. 
Det kändes som om jag skulle dö om jag inte fick drogerna. 
(Dagens Nyheter 2002-06-11) 

 

Slaven under drogen kan även representeras av den etablerade missbrukaren ”som sysslar 

med brott för att finansiera sitt missbruk”45. I de sammanhangen överlappas bilden nästan 

uteslutande av bilden av missbrukaren och tangerar även bilden av den kriminelle. Slaven 

under drogen behöver däremot inte vara en socialt utslagen missbrukare utan tvärtom så 

representeras bilden oftare av en arbetande eller studerande ung människa som blivit beroende 

trots sin livssituation snarare än på grund av den. Motsatsbilden till slaven under drogen är i 

artiklarna den som tror/trodde sig ha kontroll över sitt drogbruk men som i längden inte klarar 

av att ha det eller personer som lyckats sluta använda (eller missbruka) narkotika.  

 

 

                                                 
43 Just detta citat kommer från en artikel som bland annat återger ett informationsmöte där en före detta 
narkoman informerade föräldrar om sina drogerfarenheter, Nerikes Allehanda 2002-03-22. 
44 Denna negativa process har stora likheter med ”missbrukskarriären” som beskrivs i Föräldraföreningen mot 
narkotikas (FMN) skrifter (Bogren 2004). En påfallande skillnad i jämförelse med pressens skildring är att FMN 
betonar missbrukarens egna val att använda och därmed missbruka droger. Han/hon kan därför själv välja att 
sluta med droger vilket inte är lika självklart för pressbilden slaven under drogen..  
45 Citatet kommer från en artikel där en polis kommenterar narkotikasituationen i Nerikes Allehanda 2002-03-22. 
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Missbrukaren  

Missbrukaren skildras i tidningarna som den socialt utslagne narkotikamissbrukaren vars 

umgänge och liv kretsar kring droger. I denna bild förekommer de ”tyngsta, rent yrkes-

kriminella”46 narkotikamissbrukarna och det förekommer att bilden kombineras med slaven 

under drogen. Missbrukaren beskrivs sällan utförligt, utan omnämns som en grupp som det 

tas för givet att läsaren känner till. Referenser till missbrukaren görs ofta i förbifarten och i 

flera artiklar används den som en avlägsen bild som vanliga ”unga med drogproblem” inte 

alls identifierar sig med;  

 
Från texten: 
Han [socialchefen] berättar att synen på narkotika [bland unga] 
förändrats under 1990-talet. Det har blivit ett ljusare sätt att se på 
droger, där det inte längre förknippas med slitna narkomaner och silar i 
mörka kvartar. 
- Det knarkas inte, i dag partydrogar man. Den bilden är snyggare och 
inte lika destruktiv. Och då byter man även sätt att se på drogen, som 
inte blir lika farlig. 
(Nerikes Allehanda 2002-03-28)   

________________ 

Ingress: 
Knarkarna ser inte ut som man förväntar sig. I stället för utslagna 
heroinister på Plattan är det unga fräscha människor som tar ecstasy. 
Som inte förstår att de är narkomaner förrän det är för sent. 

 (Svenska Dagbladet 2002-02-22)  
 

Som framgår av citaten existerar det en tydlig föreställning av vem den utslagne missbrukaren 

är – en sliten narkoman i en knarkarkvart eller på Plattan (Sergels torg). I de här artiklarna gör 

olika experter läsarna uppmärksamma på andra (nya) grupper av droganvändare, samtidigt 

görs hänvisningar till missbrukaren vilket gör att denna bild reproduceras även om artiklarnas 

fokus är ett annat. Missbrukaren utgör i tidningarna ofta ett, direkt eller indirekt, varnings-

exempel på hur illa det kan gå när någon börjar använda droger. Det starka drogberoendet och 

det samhälleliga utanförskapet framgår tydligt i en av de få skildringar av en missbrukare som 

faktiskt ges i artiklarna: 

 
 
 

                                                 
46 Citatet kommer från en artikel som handlar om heroinister och polisens satsning, ”krigsförklaring”, mot 
heroinet och narkotika i Örebro Citatet syftar på den tyngsta sortens missbrukare som också sägs vara 
”livsstilskriminella – mentorer för dem i början av ett missbruk” (Nerikes Allehanda 2002-05-17). 
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Från texten: 
En liten blek och skör varelse med erfarenheter som ingen avundas 
henne. Armarna är sönderstuckna och abstinensen sliter i kropp och 
själ. (………) Att vara beroende av heroin är ett helvete, att avgiftas är 
ett helvete, att ta sig tillbaka till ett normalt liv är lika svårt som att 
komma igenom ett nålsöga.  
(Göteborgs-Posten 2002-03-03) 

 

Missbrukarens motsats i artiklarna är de som inte använder narkotika alls, det vill säga vi 

vanliga etablerade, före detta missbrukare eller i vissa fall personer så som de var innan 

hon/han började missbruka. Motsatserna (vi) beskrivs inte i tidningarna utan är en outtalad 

motbild till de marginaliserade missbrukarna. Även om vi vanliga samhällsmedborgare inte 

målas upp som kontrasterande part är artiklarna skrivna utifrån ett perspektiv där `vi´ vanliga 

läsare för en stund får en inblick i, eller påminns om, ´de andra´ missbrukarnas exkluderade 

liv och misär. 

 

Den moderne narkomanen 

Den moderna narkomanen beskrivs, i motsats till missbrukaren, som en ung person som valt 

att använda droger och på vilken drogbruket inte syns. I samband med denna bild figurerar i 

artiklarna begrepp som rikemansbarn, helgknarkare, skötsamma gymnasieungdomar och 

partydroger. Vanligtvis framkommer av skildringarna att drogintag hör samman med fester, 

helger, krogliv och musikevenemang, samtidigt betonas det att narkotikabruk (numer) inte 

bara är ett storstadsfenomen. Även för den moderne narkomanen kan det gå illa, i citatet 

nedan beskriver en rättsläkare vilka ”nya” narkomaner han har sett i sitt arbete. 

 
Från texten: 
- Det vi möter nu är en helt ny kategori narkomaner, sådana som ingen 
tror är narkomaner. Unga, vältränade 19-20-21 åringar som luktar gott 
i håret, har tränat på gym och saknar kriminell bakgrund. (…) Rädslan 
för narkotika har uppenbarligen minskat. (… …) 
- Det här är vanliga människors vanliga barn. (…) Vi har haft ett 
skyddande betraktelsesätt av att ’det här är ju narkomanerna – de 
andra, barn som vuxit upp under trasiga förhållanden i kriminalitet’. 
Men det gäller inte längre.  
(Dagens Nyheter 2002-01-19) 
 

I några artiklar förekommer det skildringar av unga människor som berättar att de valt att 

prova/använda viss narkotika och som inte betraktar sig som beroende. Positiva upplevelser 

och känslor som kommer av att använda droger illustreras också i några fall; man hittar hem, 

allt blir vackert eller att man fylls av eufori. Det huvudsakliga budskapet och andemeningen 
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(även) i dessa artiklar är trots detta risken och faran med att fastna i ett drogberoende, vilket 

förmedlas både genom journalisternas sätt att lägga upp och formulera artiklarna och via de 

olika yrkesrepresentanter som får uttala sig.  

 
Från texten: 
… ett genomgående problem är att ungdomar som börjar med piller inte 
själva ser sig som narkomaner. Man får ju inga sticksår i armvecken, 
men man hamnar ändå i samma situation.  
(polischef; Dala-Demokraten 2002-04-18) 

 

Detta synsätt och denna negativa process – att unga som använder droger kommer att bli 

beroende/missbrukare – är ett återkommande tema i pressen detta år och känns som sagt igen 

från andra offentliga sammanhang (se t ex SOU 2000:126). Skildringar av personer som 

använder droger ibland, har gjort så under lång tid och som framställs ha kontroll över/kan 

hantera sitt drogbruk förekommer mycket sällan i tidningarna. En sådan skildring och retorik 

skulle gå stick i stäv med den restriktiva hållningen inom svensk narkotikapolitik. Samman-

fattningsvis skildras den moderne narkomanen mer som en ny grupp som vi/samhället bör 

vara observanta på, eftersom det inte syns på dem att de är narkotikamissbrukare, än som en 

grupp som vid valda tillfällen använder droger i rekreationssyfte.47  

 

Den unga oskyldiga 

I tidningarna är den unga oskyldiga en person som inte inser faran med att bruka narkotika 

och som är utan skuld och ansvarslös på grund av sin ringa ålder, kön (flicka) eller liknande. 

Den unga oskyldiga framställs som ett offer för omständigheter i bemärkelsen att han eller 

hon påverkas av sitt umgänge, är ung under en tid då narkotika är lättillgängligt samt influeras 

av de positiva attityder gentemot droger som existerar i samhället. Uttryck som exponeras, 

påverkas, utnyttjas, lockas, blivit erbjuden, förstår inte, riskerar i artiklarna bidrar till att 

underbygga intrycket av ungdomarna som påverkbara och skuldfria – även om de utför aktiva 

handlingar och skildras som nyfikna på droger. Den skildring som många gånger görs av unga 

oskyldiga i pressen detta år har stora likheter med hur pressen skildrade ungdomsbrottligheten 

1995 (Pollack 2001). Ett tydligt tema var drogernas lockelse där bilden av den unge 

motsvarades av ”en ytterst lättpåverkad människa som i sin miljö är kraftigt utsatt för 

                                                 
47 Att unga använder droger i rekreationssyfte är en benämning som till exempel används av Mobilisering mot 
och som skiljer sig från unga som tillfälligt experimenterar med droger (se t ex Aktionsplan 2002 – för 
narkotikapolitisk mobilisering och samordning). Benämningen förekom däremot sällan i pressen. 
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drogfrestelser, som har svårt att motstå dessa och fastnar i missbruk och därmed förknippad 

kriminalitet” (Pollack 2001, s. 269). 

 

I förbindelse med bilden av den unga oskyldiga presenteras i allmänhet också förklarande 

omständigheter. Det framhålls bland annat att droger är relativt billiga, att det är ”lättare att få 

tag i knark än sprit”48 och att droger är vanliga i miljöer där unga vistas; i skolan, på fester och 

festivaler. Som framgått tidigare sägs det existera en drogliberal inställning bland unga som är 

influerad av omvärlden vilket bland annat exemplifieras med amerikansk film, musik, Internet, 

EU och ett ökat resande. Det kan tilläggas att motsvarande förståelse- och förklaringsmodeller 

nästan alltid saknas i tidningarnas skildrar av den kriminelle. Att unga är offer för yttre omstän-

digheter beskrevs till exempel på följande sätt: 

 
Från texten: 
Eftersom tillgången på knark just nu är mycket stor är priserna låga. 
Det innebär att många ungdomar lockas att testa och sedan riskerar de 
att fastna i knarkträsket. 
- Tidigare var det främst barn i riskzonen som trillade dit, säger Anders 
Stolpe, kriminalkommissarie vid länskriminalpolisens stab i Västra 
Götaland. Nu är många nöjesmiljöer infekterade av narkotika och 
ungdomarna erbjuds ett helt smörgåsbord med knark. Det har också 
blivit vanligare att knark säljs vid skolor. 
- Ofta är det någon åttonde- eller niondeklassare som börjar och då 
hänger andra svagare elever på… 
(Göteborgs-Posten 2002-05-24) 

 

I pressen sammankoppla denna attityd ofta med påståendet att unga inte länge betraktar droger 

som farliga, bland annat för att de ser jämnåriga använda droger utan att ta skada. Att det 

föreligger en fara med att unga oskyldiga personer frestas eller påverkas till att prova olika 

narkotiska preparat ingår i dessa skildringar (som i citatet ovan) vilket bidrar till att förstärka 

den dramatiska framställningen av nyheterna. I artikeln ovan används bland annat begreppet 

infekterade som bidrar till associationer till sjukdom och smittspridning. Även denna retorik 

har tidigare förekommit i samband med narkotika, t ex inom NA-rörelsen där narkotika-

missbruk betraktas som en sjukdom och i Nils Bejerots uppmärksammade teori om 

narkotikamissbruket epidemiska spridning genom psykosocial kontaktsmitta (se t ex Tunving 

& Nordegren 1993).  

                                                 
48 Aftonbladet 2002-03-23 
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Avslutande diskussion om pressens bilder 
 

Nyhetsartiklar skapas i specifika sammanhang och med vissa syften. Dagstidningarnas 

uppgift är bland annat att publicera aktuella uppgifter och händelser. Nyheterna bör därför dra 

till sig läsarens uppmärksamhet och för kvällstidningarna ska nyheterna även bidra till att 

sälja lösnummer för tidningarnas fortlevnad (se Wadbring 2004). Nyhetsjournalistik utmärks 

också av att den ska gå att konsumera snabbt. Att sociala processer och strukturella för-

hållanden kommer i skymundan i nyhetsrapporteringen är därför inte särskilt förvånande. 

Sociala avvikelser och kontroll anses också spela en mycket viktig roll i nyhetsjournalistiken 

(se Pollack 2001). Innehållet i artiklarna är också sammanbundet med det omgivande 

samhällets politik, värderingar, lagar mm. I resultatavsnitten har jag försökt uppmärksamma 

pressartiklarnas språkhandling, vanligt förekommande språkbruk och texternas budskap (se 

Bergström & Boréus 2003). I den andra delen behandlades de bilder av unga personer som 

målas upp i artiklar om narkotika. Tidningarna och journalisterna bakom artiklarna repro-

ducerar bilderna tillsammans med de aktörer som indirekt eller direkt kommer till tals49. 

Bilder som ofta återkommer i pressen (och annan media) kan ha betydelse för hur läsarna 

formar sina uppfattningar om hur narkotikaproblematiken och de grupper den förknippas med 

ser ut.  

 

Skyldig eller offer 

Problematiska ungdomar och narkotikamissbrukare beskrivs, bedöms och bemöts ständigt 

utifrån olika perspektiv. Beroende på hur vi betraktar en problematisk grupp eller ett fenomen 

följer olika sätt att agera och reagera. När ungdomar beskrivs och uppfattas som aningslösa och 

formbara riktas åtgärder av beskyddande och hjälpande karaktär mot dem. Betraktas unga 

människor istället som ansvariga för sina handlingar blir reaktionerna framförallt olika former 

av sanktioner (Ohlsson & Swärd 1995). Liknande konsekvenser följer av konstruktioner av 

narkotikamissbrukare som antingen sjuka eller skyldiga (se t ex. Sahlin 1996, Johansson & 

Skrinjar 2001). I samhället pågår flera parallella processer där olika diskurser bidrar med sin 

tolkning av fenomen. Huruvida problematiska unga ska ses som offer eller handlande subjekt, 

                                                 
49 Naturligtvis kommer även aktörer som gör anspråk på tolkningsföreträde inom narkotikaområdet även till tals 
på andra sätt både i pressen (debattartiklar och liknande), i övrig media och genom andra kanaler som på olika 
sätt riktar sig till medborgarna i ett samhälle.  
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vilket bland annat varit synligt i barnavårdslagstiftningen, är bara ett av de teman som länge 

förekommit i det offentliga samtalet (Ohlsson & Swärd 1995). Andra diskussioner har 

behandlat bakomliggande orsaker samt om narkotikamissbrukare bör vårdas frivilligt eller 

under tvång (se tex. Lindgren 1993). Inom narkotikapolitiken har också flera synsätt blivit 

representerade. Dessa är naturligtvis inte fristående från diskurser om ungdomar, det allmänna 

samhällsklimatet, politiska och ekonomiska förändringar mm. Under 1960-talet började 

narkotikabruk definieras som ett samhällsproblem och när Narkotikastrafflagen (1968:64) 

infördes betonades allvaret med narkotikamissbruk samt att detta skulle bekämpas främst med 

åtgärder riktade mot narkotikaförsäljare och distributörer (Träskman 2003). Sedan 1980-talet 

har narkotikapolitiken blivit mer inriktad mot dem som använder narkotika, det egna bruket 

kriminaliserades 1988 och polisiära och straffrättsliga insatser har fått större betydelse. I 

lagförslaget betonades den allmänpreventiva funktionen främst i förhållande till ungdomar och 

att samhällets negativa inställning till droger och drogbruk skulle vara tydligt. Den ringa 

narkotikabrottsligheten har också kommit att prioriteras från polisens sida, exempelvis utgjorde 

innehav och eget bruk 80 procent av alla anmälda narkotikabrott under 1999 (BRÅ 2000, 

Träskman 2003). Många av tidningsartiklarna uppmärksammade narkotika utifrån dess brotts-

liga aspekter och dessa artiklar var ofta uppbyggda på snarlika sätt under alla de undersökta 

perioderna.  

 

Temat unga och narkotika skildras framförallt utifrån ett problemperspektiv och definitionen 

av narkotika som ett samhällsproblem reproduceras i artiklarna under hela perioden. De unga 

som skildras i pressen avbildas antingen som avvikare eller som offer (jmf Brune 1998, 2000). 

Skillnader i artiklarnas innehåll går främst att finna i vissa detaljer som kan sägas spegla de 

förändringar som skett på narkotikaområdet, och i samhället generellt, de senaste trettio åren. 

Särskilt framträdande är skillnaderna i pressens presentation av de orsaker som sägs ligga 

bakom narkotikabruk och narkotikabrottslighet samt av vilka personer och handlingar som 

innefattas i bilden av unga som oskyldiga.  

 

Ond eller god 

I pressens artiklar tillskrivs de unga egenskaper och/eller befinner sig i vissa sammanhang som 

överensstämmer med de bilder som pressen skildrar. En traditionell berättelse har ofta en 

snarlik dramaturgisk uppbyggnad där några få personer och deras agerande framhålls. I den 

klassiska dramaturgins berättelse ingår personifiering som ett av de fyra grundelementen, de tre 
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andra är förändring, grundhandling samt konflikt (Ghersetti 2004).50 Ett utpräglat kännetecken 

för nyhetsberättelser är just personifieringen. Vidare framställs ofta nyhetsberättelser med en 

konfliktvinkel och ofta är konflikten förknippad med någon form av hot, fara eller kris för den 

enskilde, gruppen eller samhället (Ibid.). När det gäller narkotika är det ett (eller flera) preparat 

som påverkar personers uppträdande, narkotika är illegalt och anses dessutom, ur flera 

aspekter, utgöra ett hot mot ungdomsgenerationen. Brottslighet, narkotika och ungdomar är tre 

teman som representanter för det vuxna etablerade samhället länge oroat sig för och reagerat på 

(se t ex. Lindgren 1993, Olsson & Swärd 1995).  

 

Pressartiklarna har i sin berättelse även drag av sagans klassiska strid mellan det onda och det 

goda. Nyheter om avvikelser har länge haft ett underhållningsvärde och de säljer dessutom bra, 

dessa nyheter utgör även moraliteter som skiljer de goda krafterna från de dåliga (se t ex 

Pollak 2001, Ghersetti 2004). Även om narkotika kan sägas utgöra en representant för det 

onda51 förekommer det även att individer skildras som tillhörande denna kategori. Exempel på 

värdeladdade begrepp i artiklarna som symboliserar dessa tydliga roller är ”knark-kungen”, 

”narkotikahajar” eller ”ligaledaren”. I andra artiklar framkommer det på ett mer indirekt sätt att 

personer tillhör de omoraliska och har bidragit med dåligt inflytande över dem som å andra 

sidan åskådliggörs som oskyldiga. I skildringarna av de unga oskyldiga betonas oftast de ondas 

(samvetslösa) agerande vilket tydliggör för läsaren att de unga är utan skuld. De unga oskyl-

diga sägs vara ”offer” för, ”påverkas”, ”utnyttjas” eller ”lockas” av äldre narkotikabrukare 

och/eller -försäljare. Slutligen kräver sagan några som kämpar för den goda saken och de 

oskyldiga ungdomarna, dessa goda riddare är i dagspressens version ofta klädda i polisuniform 

(eller tillhör rättsväsendet). Denna typ av (nyhets-) berättelse återkommer under alla perioderna 

med samma huvudingredienser. Inom mediaforskningen har det påvisats att nyheter allt mer 

tenderar att bygga på sensationella och dramatiska nyheter medan fakta och informerande 

artiklar riskerar att minska (se t ex Wadbring 2004, Ghersetti 2004). Det som syns i press-

materialet är att berättelsen återkommer men några få kryddor byts ut anpassade till eller 

påverkade av aktuella trender, tidsandan och lagstiftningen. 

 

                                                 
50 När dessa grundelement ingår, skriver Ghersetti, kan de sägas utgöra ”grunden för en god berättelse, i 
betydelse spännande, driven och fängslande. Om en god berättelse är detsamma som god journalistik är däremot 
en annan fråga.” (Ghersetti 204, s. 259). 
51 Jämför med ”den goda fienden” (Christie & Bruun 1985). 
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3. Unga drogbrukares självpresentationer och förhållningssätt 

      av Hanako Sato 
 
 
Ungdom och narkotika har på många sätt kommit att symbolisera problem. Bilden av ungas 

drogbruk är dock inte given, utan sättet på vilket problemet uppfattas förändras och är föremål 

för ständiga diskussioner, definitioner och omdefinieringar (se t.ex. Lindgren 1993). För-

ståelsen av problemet skiljer sig också mellan individer och grupper samt skiftar i olika 

sammanhang. Den offentliga diskussionen om ungdomar och droger domineras i allmänhet av 

oroade vuxna som poliser, socialarbetare, politiker och föräldrar, mer sällan av unga 

människor eller personer som själva använder narkotika (se föregående del).  

 

Den här delen av rapporten handlar om unga drogbrukare och hur de i berättande ger ord åt 

sina drogerfarenheter och sin hållning till droger. Begreppet drogbrukare används här för att 

de unga människor vi intervjuat själva talar om sig som drogbrukare, inte som narkotika-

missbrukare52. Syftet är här att lyfta fram hur unga socialt integrerade drogbrukare presenterar 

sig själva och hur de berättar om sitt och andras bruk av droger. Vilka konsekvenser tycker de 

att den närmaste omgivningens och samhällets uppmärksamhet kring narkotika har för dem? 

Hur förhåller de sig till dominerande föreställningar om unga människor som använder 

narkotika och det faktum att all hantering av narkotika är kriminaliserad? Vilka hanterings-

strategier använder de sig av? Här görs ett försök att förstå unga droganvändares berättande, 

upplevelser och förhållningssätt till eget och andras drogande i relation till en samhällelig 

kontext. Med utgångspunkten att människors synsätt formas i samspel med omgivningen kan 

de intervjuades utsagor också ses som del av en större föreställningsvärld där det är troligt att 

andra i viss utsträckning delar deras reflektioner. Genom att lyfta fram unga drogbrukares 

berättande om det de uppfattar som relevant och se till deras egna erfarenheter, som de tar sig 

uttryck i självpresentationer och förhållningssätt, kan vi få en bättre förståelse för vilken 

betydelse narkotika och samhällets syn på narkotika kan ha för identitetsskapande och ungas 

droganvändande.  

 

I det följande beskrivs tillvägagångssätt och metod. Därefter tar jag upp de konstruktivistiska 

och kulturteoretiska perspektiv som utgör studiens teoretiska och analytiska utgångspunkt. 
                                                 
52 För en utförligare diskussion om narkotika, bruk och missbruk se t.ex. Skrinjar 2005.  
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Kapitlets resultatdel består av två avsnitt - självpresentationer och förhållningssätt. Avsnittet 

Självpresentationer behandlar de bilder de intervjuade vill förmedla av sig själva som 

drogbrukare. Självpresentationer som inte kriminell, missbrukare, mainstream samt som en 

medveten konsument är exempel på viktiga teman när de intervjuade själva presenterar sig. I 

avsnittet Förhållningssätt fokuseras erfarenheter i form av upplevda vardagliga konsekvenser 

samt belyses hanteringsstrategier som de intervjuade som drogbrukare ger uttryck för. 

Slutligen diskuteras hur de intervjuades självpresentationer och förhållningssätt hänger 

samman och kan förstås i relation till samhälleliga problembilder av unga och narkotika.  

 

 

Metod och tillvägagångssätt 

De intervjuade 

Den här delen av rapporten bygger på intervjuer med unga vuxna om deras inställning till och 

erfarenheter av narkotika. Sammanlagt har fyra kvinnor och nio män i åldern 18- 27 år 

intervjuats. Intervjuerna har gjorts i fokusgrupper med fyra grupper och därefter har nio 

personer intervjuats individuellt. Grupperna har bestått av mellan två och fyra kamrater som 

känner varandra väl och delar intressen. De intervjuade kan beskrivas som en heterogen 

samling människor från olika delar av Sverige med olika social bakgrund, fritidsintressen och 

skilda drogerfarenheter. Då studien fokuserar på unga vuxna som har egna erfarenheter av 

droganvändning genomfördes individuella intervjuer enbart med dem som hade personliga 

erfarenheter av att använda droger.  

 

I en av grupperna som intervjuades ingick Mikael, Max och Jakob som kom från en större 

stad. De var mycket musikintresserade och spelade i band. När intervjuerna gjordes var 

Mikael och Max 25 år gamla och arbetade med teknik respektive studerade på universitetet. 

Deras 21-årige kamrat Jakob var sjukskriven och studerande på Komvux. David, Oskar och 

Tomas var uppvuxna i samma småstad men bodde sedan några år i en storstad. Kamraterna 

hade tidigare arbetat på samma dataföretag och delade intresse för datorer och musik. David 

var 26 år och hade arbetat på bank men var i dagsläget sjukskriven, Oskar var 22 år och 

studerade på universitetet. 27-årige Tomas hade arbetat som webbutvecklare men var för 

tillfället arbetslös. Ylva, Erik (Ylvas yngre bror), Malin och Anna bodde i en småstad och 

delade intresse för att spela levande rollspel, teckna och skriva. 21-åriga Ylva och Malin 
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studerade på Komvux respektive universitetet, Anna och Erik som var 18 år studerade på 

folkhögskola respektive teoretiskt gymnasium. 25-årige sportfantasten Niklas och 27-årige 

Jonas var uppvuxna i en småort men bodde sedan några år tillbaka i en storstad där de nu 

arbetade som programmerare och frilansande tekniker. De delade intresset för film, datorer 

och musik med 28-årige Jens som arbetade med film och TV.   

 

Alla intervjuade, utom två av kvinnorna och en av männen, hade erfarenhet av att ha använt 

narkotika. De hade i första hand erfarenheter av cannabis, men flera av dem hade även använt 

andra droger. Drogdebuten såg lite olika ut, någon hade testat hasch första gången i sjunde 

klass, medan en annan rökte hasch första gången i 20-års ålder under en resa utomlands. De 

med erfarenheter av droganvändande kan definitionsmässigt sägas ingå i den grupp narkotika-

användare som ofta benämns socialt integrerade i den meningen att de har bostad, studerar på 

högskola/komvux, arbetar eller är arbetssökande.  

 

Fokusgrupps- och individuella intervjuer 

Avsikten med de olika intervjuformerna har varit att få en bild av narkotikans betydelse 

genom att både ta del av hur de intervjuade resonerar tillsammans och individuellt. Fokus-

gruppsmetoden innebär att de intervjuade i hög grad får tala fritt för att ge dem möjlighet att 

med egna ord berätta om, samt sinsemellan diskutera, åsikter och erfarenheter (Wibeck 2000). 

De intervjuade får, genom att tala och reflektera med så liten styrning från intervjuare som 

möjligt, större utrymme att tala om det de själva tycker är viktigt och relevant i samman-

hanget. Syftet med att även göra individuella intervjuer har främst varit att få kompletterande 

skildringar, inte att göra en jämförelse av hur intervjudeltagarna talar i grupp respektive 

enskilt, samt att ge mer utrymme åt personliga bakgrunder och erfarenheter. De individuella 

intervjuerna har setts som viktiga för att de dels ger andra möjligheter till berättande genom 

att de intervjuade får komma till tals ensamma, dels ger möjligheten att återknyta till vad som 

tidigare sagts och att utveckla resonemang från gruppintervjun.  

 

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide med öppna frågor som fokuserade på 

intervjudeltagarnas egna erfarenheter53. Gruppintervjuerna kretsade kring hur de lärt känna 

varandra, vad de gjorde när de träffades, de första drogerfarenheterna, i vilka sammanhang 

droger förekommer och hur droger används samt synen på svensk narkotikapolitik. De 

                                                 
53 Se intervjuguide, Bilaga 2. 
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individuella intervjuerna handlade om uppväxt och personliga drogerfarenheter. Intervjuerna 

har haft karaktären av ostrukturerade samtal utifrån övergripande teman där vi som 

intervjuade emellanåt ställde mer specifika följdfrågor då de uppmanades att berätta mer eller 

utveckla resonemang. Oftast tog de spontant upp olika frågor och därför varierade samtals-

ordningen under intervjuerna. Allteftersom intervjuerna genomfördes togs vissa frågor bort 

och andra tillkom beroende på hur relevanta frågorna uppfattades. De intervjuade har fått 

introducera ämnen samtidigt som spontana tankar eller det de intervjuade sett som väsentligt 

getts större utrymme. På detta sätt kan man ta del av intervjudeltagarnas tolkningsresurser och 

de erfarenheter som de själva tycker är viktiga (Holstein & Gubrium 1999).  

 

Tre av fokusgruppsintervjuerna genomförde jag tillsammans med Charlotta Fondén, de övriga 

intervjuerna gjordes av mig själv. Intervjutiden varierade mellan två och fyra timmar. 

Intervjuerna har, med de intervjuades medgivande, spelats in på band och skrivits ut i sin 

helhet. Intervjuerna genomfördes under 2003 till 2004, oftast hemma hos de intervjuade, men 

i några fall i ett arbetsrum på Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning på 

Stockholms universitet. De intervjuade fick 200 kronor som tack för sitt deltagande, vilket 

flera påtalade inte var oviktigt för deras beslut att delta.  

 

Det är också viktigt att vara medveten om att deltagarnas förväntningar på intervjun och vilka 

vi som intervjuat är har betydelse för hur intervjun faller ut. Det faktum att vi som intervjuat 

är kvinnor som arbetar på universitetet, i några fall är 10-15 år äldre än de intervjuade och i 

andra fall närapå jämnåriga, har säkert haft betydelse för bemötande, kontakt och berättande 

på olika sätt. Genom att poängtera att det är deras erfarenheter som är viktiga och att vi inte 

ser några svar som korrekta eller felaktiga har vi försökt undvika att de intervjuade anpassar 

sig och säger saker de tror att vi vill höra. All kunskap är också perspektivbunden då det krävs 

förförståelse för att kunna upptäcka, beskriva och analysera fenomen (Beronius 1991:22ff). 

Det är viktigt att vara medveten om att intervjusituationen å ena sidan kan erbjuda möjlighet 

till en alternativ självpresentation, å andra sidan kan upplevas som ett hot mot jaget genom att 

frågor ”tvingar” intervjudeltagaren att reflektera och formulera varför (Schwalbe & Wolkomir 

2001). Gruppintervjuer påverkas, liksom andra situationer, av inbördes relationer vilket kan 

medföra att någon/några dominerar intervjun, deltagarna faller in i en jargong eller att 

händelser dramatiseras/ bagatelliseras. Då syftet inte har varit att beskriva ”hur det är” tycker 

jag snarare att gruppernas jargong och eventuella över-/underdrifter bidragit till förståelsen av 

möjliga sätt att tala om narkotikaerfarenheter och om vad som upplevs som passande nu 
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respektive förr. Då vi träffats både enskilt och i grupp har jag även haft möjlighet att jämföra 

deras olika berättelser. Jag uppfattar inte att det var några större skillnader i berättandet. I den 

mån skillnader förekom berodde det nog snarare på att vi träffats två gånger och att samtal i 

grupper tenderar att fokuseras på gemensamma erfarenheter än att de intervjuade velat 

undanhålla saker för varandra. De intervjuade talade förvånansvärt öppet och berättade ofta 

utan omsvep om egna svagheter eller mindre fördelaktiga händelser. Jag uppfattar att 

kontakten har varit avspänd och intervjuerna har i allmänhet präglats av stor öppenhet och 

generositet att dela med sig av egna erfarenheter. Ett tecken på detta är att de intervjuade 

samtyckt till att bli kontaktade för eventuella intervjuer i framtiden. 

 

Urval 

Då tidigare svensk narkotikaforskning främst inriktats på subkulturella ungdomsgrupper 

och socialt marginaliserade narkotikamissbrukare var utgångspunkten att intervjua 

”vanliga unga” i olika sociala och kulturella miljöer (se t.ex. Bossius & Sjö 2004; 

Hellum 2004; Lalander 2004; Sjö & Bossius 2004; Hansson & Rödner 2004). 

Urvalskriteriet var att deltagarna skulle vara 18-29 år och använda droger ibland54. De 

flesta intervjupersonerna har vi funnit genom den s.k. snöbollsmetoden vilket innebär 

att kontakt togs med en person som i sin tur tillfrågade några kamrater om de vill 

intervjuas. Denna metod används ofta för att komma i kontakt med s.k. ”hidden 

populations”, grupper som kan vara svåra att ringa in och för att undersöka känsliga 

ämnen (Lambert & Wiebel 1990). Tillvägagångssättet har använts i tidigare studier av 

personer som använder illegala droger (t.ex. Mayock 2000,Lalander 2001). De 

intervjuade kontaktades via bekantas kontakter, genom besök på en musikfestival samt 

genom kontakttagande via diskussionsforum och hemsidor på Internet. De kontaktade 

fick inledningsvis både muntlig och skriftlig information om studien och samtliga 

informerades också vid intervjutillfället om studiens syfte. I korthet beskrevs studien 

handla om narkotikans betydelse för unga människor idag och syfta till fördjupad 

kunskap om en grupp drogbrukare som det hittills inte finns så mycket forskning om.  

 

                                                 
54 I en av grupperna ingick två kvinnor och en man som inte själva använt narkotika. Detta framgick dock först 
senare under intervjun vilket visar på svårigheter att ta till sig information eller att låta andra informera om 
studien. Då de kände varandra väl och talade öppet om droger sinsemellan uppfattar jag ändå intervjun som 
trovärdig och viktig. 
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En begränsning som är viktig att tänka på är att det i huvudsak är unga män som 

intervjuats. En anledning till frånvaron av kvinnliga intervjudeltagare är att de män som 

vi haft kontakt med framförallt använt droger med sina manliga kamrater. Flera kvinnor 

som vi haft kontakt med och som inledningsvis varit positiva till att intervjuas har 

senare av olika skäl tackat nej till att delta. De menar exempelvis att väninnorna är 

ointresserade, de inte har tid på grund av tentapluggande, arbete eller resande. Ett skäl 

kan också vara att kvinnorna uppfattar det som betydligt vanskligare att tala om sitt 

drogbruk än de män som intervjuats. Att ta avstånd från droger har historiskt sett varit 

ett sätt för kvinnan att artikulera sin kvinnlighet, medan mannen skapat sin manliga 

identitet genom sitt specifika bruk av droger (jfr Sulkunen m.fl.1997, Lalander 1998). 

 

Några personer som kontaktats och som inledningsvis visat intresse för att delta hade svårt att 

övertala kompisar att ställa upp. Svårigheterna att låta andra personer presentera studiens 

syfte märktes också vid gruppintervjuerna då det ofta framkom att alla inte var införstådda i 

vad studien gick ut på. En anledning till att flera avböjt att delta kan vara att de varit oroliga 

för eventuella konsekvenser eller att droger är ett känsligt ämne som man inte talar om med 

vem som helst, ibland inte ens med mycket nära vänner, något som flera av de intervjuade 

också påtalat. Samtidigt har samtliga intervjuade uttryckt att de upplevt det som mycket 

positivt att få tala om saker de annars sällan kan tala om.  

 

Etiska överväganden 

Då all befattning med narkotika är kriminaliserad är ämnet narkotika känsligt och 

etiskt problematiskt. Ett sätt att hantera detta har varit att undvika att försöka finna 

intervjudeltagare via myndigheter. Ett annat sätt att hantera detta, och de intervjuades 

ovana att öppet tala om sitt droganvändande med utomstående, har varit att framhålla 

att de kan vara anonyma och att intervjua personer som känner varandra väl. De 

intervjuades samtycke till att delta baseras på förtroende och att deltagandet inte 

medför negativa eller oönskade konsekvenser för dem. Före intervjuerna informerades 

de om samtyckes- och konfidentialitetskraven.55 Personliga detaljer som framkommit i 

intervjuerna har ändrats så att ingen enskild persons identitet ska kunna röjas. Vissa 

ämnen bedömdes vara känsliga att diskutera i grupp och togs därför enbart upp i de 

individuella intervjuerna. 

                                                 
55 HSFRs forskningsetiska riktlinjer har följts. www.codex.vr.se/index.html
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Teoretiska och analytiska utgångspunkter 

Denna studie har en konstruktivistisk ansats och söker förståelse för unga människor och 

narkotika genom intervjuer. En viktig utgångspunkt är här att aspekter av verkligheten kan ses 

som sociala konstruktioner, vilken är väl etablerad inom sociologin genom The Social 

Construction of Reality (Berger & Luckmann 1991). Det konstruktivistiska perspektivet 

speglar en öppenhet mot olika verkligheter och fokuserar på erfarenheter som de kommer till 

uttryck i berättande. Berättandet utgör en viktig del av självreflexivitet och är ”analytiska 

resurser”, där människor beskriver, tolkar och förstår sig själva och sin omvärld (Holstein & 

Gubrium 1999). Enligt detta perspektiv är intervjuer uttolkningar av verkligheten, de visar 

inte hur det är, men innehåller berättande om verkligheten framsprungna ur en specifik social 

situation och kulturella förväntningar. Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet är sam-

hällsproblem främst ett uttryck för kollektiva definitionsprocesser (Blumer 1971). Utifrån 

detta synsätt förstås människors val, strategier och handlande i ett sammanhang där 

ställningstaganden förändras över tid och varierar beroende på situation. Av detta följer att 

definitionen av vad folk uppfattar som problematiskt varierar över tid och att uppfattningar 

om samhällsproblem skiljer sig mellan olika grupper. Detta innebär också att narkotika kan 

tilldelas olika mening i skilda sammanhang beroende på vem som konsumerar, var, hur och 

när konsumtionen sker. I detta fall handlar det om hur de intervjuade genom sitt berättande 

om droger konstruerar föreställningar om vad det innebär att vara droganvändare. 

 

En viktig utgångspunkt i den konstruktivistiska ansatsen är den kritiska analysen av de bilder 

som omger olika sociala problem (t.ex. Lindgren 1993, Ohlsson 1997). I detta fall för-

hållandet mellan drogbrukares erfarenheter och uppfattningar och de bilder de möts av. 

Många gånger finns en diskrepans mellan de schabloner som förmedlas och enskilda 

människors praktik. Intervjudeltagarnas tal om sitt drogbruk är inte bara uttryck för 

individuella ställningstaganden utan också uttryck för samhälleliga och ideologiska processer 

och strukturer. Samtiden sätter ramar för vad som är att betrakta som acceptabelt och att 

kulturella förväntningar påverkar hur vi talar om olika fenomen. Goffman (1974) menar att 

individen i vardagslivet agerar i olika situationer och ger en bild av sig själv i relation till 

andra människor. Självpresentationer handlar dels om att försöka kontrollera sina sätt att 

uttrycka sig själv inför andra, dels om individens vilja och möjligheter att definiera en given 

situation och dess verklighet. Enskilda personers berättande är alltså avspeglingar av en 

samhällelig diskursiv nivå. Detta demonstreras i hur drogbrukarna i sitt berättande 
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positionerar sig som drogbrukare i samspel med omgivningens tal om narkotika och 

missbrukare. I detta sammanhang är det fråga om olika diskursiva, delvis rivaliserande, 

synsätt som framkommer i officiella narkotikadiskurser såsom i dagspress samt drogbrukares 

berättande. Den officiella ståndpunkten som den exempelvis kommer till uttryck i politisk 

samstämmighet kring det narkotikafria samhället och den skilda synen i frågor som berör 

alkohol, narkotika och läkemedel kan därför benämnas som en ”tung diskurs” om droger (jfr 

Pripp 2001). Frågan här är alltså hur de som använder droger tar till sig denna tunga diskurs i 

självpresentationer och hur den påverkar deras förhållningssätt. 

 

Utifrån en konstruktivistisk ansats är det viktigt att lyfta fram genomgripande samhälleliga 

förändringar då dessa påverkar föreställningar om olika fenomen och har betydelse för 

identitetsskapande. Trondman (1999) menar att ”olika levnadsformer skapar skilda 

livsformer” och att uppväxtvillkor därför har långsiktiga konsekvenser för framtida 

möjligheter i livet. Skillnader mellan grupper kan vara ett uttryck för sociala livsvillkor och 

den sociala bakgrunden har betydelse bl.a. för musiksmak och val av fritid (se t.ex. Bjurström 

1997; Nilsson 1998). Enligt Ziehe (1989) har ungdomskulturer en ”seismografisk” funktion 

och att studera ungdom kan således vara ett sätt att få förståelse för samtiden och samhälleliga 

förändringstendenser. Han uppmärksammar tre kulturella drag som förändrat ungdomars 

livsvillkor: individualisering i det att alla individuellt är tvungna att välja livsstil eller tänka på 

handlingsmöjligheter (även om handlingsramarna kan vara begränsade), ökad reflexivitet ger 

större möjligheter och krav att uttrycka och fundera över sin identitet samt ökade förvänt-

ningar på görbarhet i det att allt upplevs som möjligt att skapa.  

 

Enligt Beck (2000) spelar individualiseringsprocesserna en central roll för förståelsen av det 

moderna samhällets utveckling. Beck menar att unga på sin väg in i vuxenlivet utsätts för en 

ny sorts osäkerhet i sökandet efter identiteter och sociala sammanhang. Till följd av en ökad 

individualisering uppfattar folk idag att det är upp till var och en att aktivt ta ställning och 

formulera vad de tycker är rätt och fel. Individualiseringen leder till en tilltagande individuell 

differentiering i samhälls- och vardagslivet, som bl.a. tar sig uttryck i ett större individuellt 

oberoende i förhållande till traditioner eller drogvanor. Identiteter blir viktiga när det finns en 

spänning mellan omgivningens förväntningar på individens uppförande och hennes syn på sig 

själv. Detta sätter människors identitet på spel, samtidigt som upplevelsen av att något är 

ifrågasatt och under hot blir starkare. Konkurrerande identitetsuppfattningar som kommer 

fram i olika diskurser tvingar den enskilde individen till självreflektion och precision av vem 
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hon är. Giddens (1999) menar att en viktig del av moderniteten är individernas ständiga 

reflekterande över sin livssituation.  

 

Studien har även en kulturteoretisk utgångspunkt och söker förståelse för människors 

agerande i deras egna erfarenheter och vardagsverkligheter. Analysen av intervjuerna bygger 

på kulturanalytiska metoder. Kulturanalys innebär att söka mönster som säger något om 

grundläggande värden och synsätt genom att problematisera tankar och föreställningar inom 

grupper om vad som ses som föredömligt eller förkastligt (Ehn & Löfgren 1982). Intervjuerna 

har i första hand tolkats i termer av kollektivt meningsskapande, inte som representationer av 

personliga erfarenheter, föreställningar eller värderingar. Personliga erfarenhetsberättelser kan 

dock ses som exempel på vad som är möjligt att tala om inom gruppen. Enligt denna utgångs-

punkt skapas berättandet i ett diskursivt sammanhang som påverkar vad som är möjligt att 

säga och som begränsar våra tankar och vår verklighetsbild. På så sätt skapas och re-

produceras diskurser som ”kollektiva tankemönster” i de grupper vi tillhör och påverkar vårt 

sökande efter förklaringar och får oss att dra slutsatser som vi uppfattar som självklara och 

logiska. Kulturanalysen fokuseras på det delade men syftar också till att klargöra kulturell 

komplexitet, föreställningar om normalitet och avvikelse, samt hur skillnad markeras och 

upprätthålls inom och mellan olika grupper. 

 

I analysen av intervjuerna har några teman utkristalliserats. Då dessa är återkommande ses de 

som särskilt viktiga och antas ha central betydelse. De övergripande teman som jag ser som 

mest centrala handlar om de intervjuades självpresentationer och förhållningssätt. Själv-

presentationerna ger en bild av hur de intervjuade vill bli sedda och består i första hand av 

deras beskrivningar av sig själva som personer som har självkontroll och som varken är 

kriminella, missbrukare eller mainstream. Temat förhållningssätt tar upp de intervjuades 

berättande om erfarenheter i form av vardagliga hanteringsstrategier för att hantera drogbruk 

och upplevda konsekvenser. De mest framträdande förhållningssätten går ut på distansering, 

neutralisering, att ligga lågt samt att söka kunskap och vässa argument.  
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Självpresentationer 
 

Med självpresentation menas i detta sammanhang den bild man vill förmedla av sig själv till 

andra (Goffman 1974). Självpresentation kan liknas vid det vardagliga uttrycket självbild och 

används för att skapa en särskild bild av sig själv. De intervjuade återkommer ofta till andras 

syn på människor som använder narkotika. De själva känner inte igen sig i omgivningens 

beskrivning och ger vidare uttryck för att de, som drogbrukare, sällan kommer till tals eller 

ges möjlighet att presentera sig. När de intervjuade berättar om sig själva under intervjuerna 

framhåller de därför ofta att de inte ser sig som kriminella, missbrukare eller avvikare utan 

som socialt integrerade i samhället och att de bara använder droger då och då56.  

 

Jag är inte kriminell 

Ett genomgående tema som samtliga av de unga drogbrukarna återkommer till under 

intervjuerna handlar om att de inte betraktar sig som kriminella, även om de i juridisk mening 

begår en brottslig handling genom att använda illegala droger (se även Sjö & Bossius 2004, 

Rödner 2005). Ett argument som ofta framhålls är att ingen drabbas:  

 
Det är inte så att jag tänker på riskerna, 'Oj jag kanske borde röka mindre 
cannabis, det är ju faktiskt olagligt'. Så skulle jag aldrig tänka, för jag tycker 
det är rätt för mig och jag gör ingen människa förnär när jag röker cannabis. 
Eller förutom att jag då tvingas köpa det av någon omoralisk person, det är ju 
ganska dåligt, det tycker jag väl inte om. Men jag skulle ju aldrig spöa upp 
någon eller någonting sånt. /…/ Jag skulle aldrig drömma om att vara våldsam 
eller stjäla någonting. (Oskar) 

 

Enligt dem definieras kriminalitet utifrån om gärningen gör skada på andra. De ser sig inte 

som kriminella eftersom de menar att det egna droganvändandet i sig inte skadar andra, utom 

möjligen dem själva. De intervjuade delar också uppfattningen att själva kriminaliseringen av 

narkotikabruk inte har eller haft någon avgörande betydelse för deras beslut att använda 

narkotika. Samtidigt framgår att olika aspekter som har att göra med att narkotika är 

kriminaliserat ändå har betydelse för deras agerande och förhållningssätt till droger (se längre 
                                                 
56 Intervjucitaten markeras med kursiva tecken. Citaten anges i vardaglig talform med mindre förändringar för att 
underlätta läsbarheten. I några av citaten nämns inte vem som sagt vad vilket beror både på anonymitet och att 
intresset inte riktas mot individer. I andra fall har en och samma persons utsagor från en intervju sammanförts till 
ett citat vilket markerats med snedstreck  /…/. Mina förklaringar har markerats inom klamrar [  ].  
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fram). De identifierar sig inte som kriminella och kriminalitet har inte heller samma betydelse 

som för mer socialt marginaliserade droganvändare (t.ex. Lalander 2003; Lander 2004). Detta 

märks i de intervjuades självpresentation som inte kriminell, definitionen av kriminalitet samt 

i problematiserandet av åtskillnaden mellan legala och illegala droger. De intervjuade drog-

användarna talar istället om kriminella och narkotikamissbrukare som motsatsbilder till sina 

självpresentationer. Flera av de intervjuade menar att ”Svenssons” bild domineras av en 

kombination där narkotika, missbruk och kriminalitet sammankopplas till en bild av den 

kriminelle knarkaren. I och med att andra (de som inte själva använder narkotika) vanligtvis 

associerar narkotika med kriminalitet uppfattas bilden av den kriminelle som en realitet som 

de ständigt måste ta hänsyn till.  

 

De intervjuade försöker nyansera bilden av narkotikaanvändare genom att beskriva sig själva 

som snälla, fridfulla och inte våldsamma. Många framhåller att de inte har haft någon kontakt 

med polis och att de bortsett från att de ibland använder droger uppfattar sig som lika lag-

lydiga eller lagbrytande som andra vanliga medborgare. Samtidigt pekar somliga på att detta 

också kan vara problematiskt:  

 
Just att det är olagligt så hur man än gör så kan man ju inte, inte med gott 
samvete åtminstone, kalla sig en laglydig medborgare. Då krävs det att man gör 
en hel del andra konstruktioner av vad som är rätt och fel. Det är ju rätt 
spännande. Det är där väldigt många människor halkar snett också. Eftersom 
lagen inte duger längre, vi gör ju det här och vi är ju inte dåliga. Okej vi köper 
hasch och i ett helhetsperspektiv så stöder vi då nån sorts krigförande gerilla 
nånstans, Pablo Escobar är nog inte så jävla trevlig heller. Men man får ju 
lägga upp nån sorts moraliska regler istället. Okej man håller sig inte till de 
lagarna, men man håller sig till vissa andra lagar. Jag säger inte att det börjar 
och slutar i drogerna. Jag tror att det är en konstruktion som finns på väldigt 
många andra platser i samhället också. Okej jag går mot röd gubbe men jag är 
ändå en hederlig medborgare. Man vill ju gärna tro gott om sig själv 
åtminstone. Men det gäller att konstruera en hel del regler för sitt 
droganvändande för att man ska kunna stå för det. (Jens) 

 

De intervjuades associationer till ordet narkotika och definitioner av kriminalitet gör om något 

tydligt att kriminaliseringen uppfattas som något abstrakt som inte rör dem. ”Jag blir 

fortfarande chockad när jag läser tidningen, typ åkte fast, riskerar upp till fyra års fängelse. 

Va? Det känns så jävla långt borta.” (Niklas) I och med att de identifierar sig som drog-

brukare, inte som kriminella våldsmän eller involverade i narkotikahandel, så uppfattar de sig 

som oskyldiga eller att de inte gör sig skyldiga till något brott när de använder droger för eget 

bruk. ”Det är otrevligt att man känner sig liksom förtryckt av ingen anledning”, menar Oskar. 
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Att bryta mot de juridiska förbuden genom att använda droger anses inte som omoraliskt (se 

även Lalander 2001 för liknande resonemang). Kriminaliseringen och omgivningens 

sammankoppling med narkotikabruk och brottslighet stärker enligt dem känslan av 

utanförskap: ”det är konstigt det här med lagarna, att man skulle bryta mot lagen det tänker 

jag nästan aldrig på, att det är nåt kriminellt, det är ju bara den här moraliska biten, att man 

blir lite särbehandlad av folk som spetälsk”. (David) Framhållandet av att de inte är 

kriminella kan även ses som uttryck för en kritik mot kriminaliseringen av eget drogbruk: 

 
 Jag tror det är mer skada att det är kriminellt. Jag tror inte man kan utrota alla 

droger med straff och polisen. Sen går ju pengarna ofta till kriminella, till 
kriminella organisationer. Folk tjänar ju massa pengar på det, det kostar ju 
massa och folk gör ju vad som helst för att få tag i pengar så det kan ju leda till 
stora rån, folk som prostituerar sig och så där för att få tag i pengar. (Tomas) 

 

De intervjuade återkommer ständigt till bilden andra har av narkotikaanvändaren som en 

kriminell person då den står i kontrast till den självpresentation de ger uttryck för. Detta visar 

att bilden är något konkret som de ständigt måste förhålla sig till, oavsett om de känner igen 

sig i den eller inte. Den kriminelle används på så sätt för att visa vem de inte är. Genom att 

skildra den kriminelle som en omoralisk person som tjänar pengar på narkotika eller som en 

våldsam person som stjäl och rånar fungerar denne som ett avskräckande exempel. Enligt dem 

ägnar sig den kriminelle åt saker som de själva inte gör. Den ”kriminelle-stämpeln” fungerar 

som en möjlig väg att stigmatisera de beteenden som på ett eller annat sätt tangerar gränser 

för vad man får göra (jfr Ambjörnsson 2003; Fundberg 2003). Liksom i tidningar symbol-

iserar den kriminelle en person som tjänar pengar/gör profit på narkotikahandel och säljer 

distribuerar droger till ungdomar (se föregående del). Bilden av den kriminelle är påtagligt 

negativ och de intervjuades behov av att fjärma sig från den förvånar därför inte.  

 

Jag är ingen knarkare  

De intervjuade återkommer ofta till att de är drogbrukare, att de inte är knarkare eller 

narkotikamissbrukare. När de talar om sitt eget droganvändande framhålls många gånger att 

de anser sig ha kontroll över sitt droganvändande. Ett sätt att påpeka att de har kontroll är att 

framhålla att de framförallt röker hasch eller cannabis och inte använder ”tunga droger” i 

samma utsträckning. För dem är en missbrukare en person som vanligtvis använder heroin 

eller amfetamin, droger som de själva inte har prövat eller har begränsad erfarenhet av. När 

Jakob, som experimenterat med kokain, hallucinogena svampar, LSD och ecstasy, ska 
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förklara vad han menar med ”riktigt hårt missbruk” säger han att han tänker på injektions-

missbruk och farligare droger som amfetamin och heroin. Till skillnad från dem själva 

använder den verklige missbrukaren droger mer frekvent och är på grund av sitt drogberoende 

tvingad till kriminalitet för att finansiera sitt missbruk. Enligt David handlar det om:  

 
Pundare som stjäl serietidningar och säljer för en spottstyver. Det blir så här 
menlös kriminell verksamhet, krossa fönsterruta, ta tre plagg som hänger i 
skyltfönstret. Dumgrejer /…/ Det vore ju bättre för dem som redan är 
missbrukare, de som verkligen behöver en fix heroin om dagen, att de kunde gå 
till ett ställe och under kontrollerade former få en spruta och köpa en dos mot en 
spottstyver mot att de tar det på gatan.  

 

På liknande sätt som de distanserar sig mot den kriminelle används ”missbrukaren” för att 

visa vem de inte är och därigenom indirekt skapa en bild av sig själva. De distanserar sig från 

denna avskräckande person som associeras till misär, knarkarkvartar, Plattan, tunga droger 

och ”tjackpundare som gör inbrott för att finansiera sitt missbruk” (jfr pressens bild). De 

känner inte igen sig i problembeskrivningar av den socialt utslagne knarkaren men använder 

samtidigt de etablerade framställningarna som avskräckande exempel för att visa vem de inte 

är eller kommer att bli.  

 

Flera av de intervjuade menar att ”Svenssons” uppfattning om narkotikaanvändare domineras 

av bilden av missbrukaren. Missbrukaren beskrivs, till skillnad från hur de presenterar sig 

själva, som socialt marginaliserad. Konkreta levnadsförhållanden upplevs utgöra en viktig 

skillnad mellan knarkaren och dem själva. De själva lever relativt ordnade liv med rätt så 

stadigvarande arbeten eller studier, egen bostad (sällan förstahandskontrakt), ganska ordnade 

sociala förhållande och begränsade kontakter med sociala myndigheter, polis eller behand-

lingssystem. De menar att det faktum att de har sysselsättning och inkomst jämte deras 

personliga förhållanden gör att förutsättningarna för att hantera droganvändningen är bättre. 

Gemensamt för många av de intervjuade är också att de anser sig komma från ”ordnande 

förhållanden”. Barndomen och uppväxten beskrivs ofta i termer som vanlig, trygg, normal 

och harmonisk. Flera påtalar att de är uppvuxna i en kärnfamilj eller att föräldrarna bott ihop 

under uppväxten.   

 

De intervjuade anser att det finns personer som, till skillnad från dem själva, använder droger 

av fel anledning och därför inte klarar av att hantera sitt droganvändande. ”Att försöka fly från 

sina problem med hjälp av såna här hjälpmedel som till exempel för att dämpa sin ångest 
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genom att röka sig vettlös, det passar nog inte mig, då försöker jag nog reda ut mina 

problem.” (Oskar) Flera menar att det alltför sällan diskuteras hur det kommer sig att vissa 

personer får problem eller har svårt att ha kontrollen över droganvändande. ”Man kanske 

borde fundera på varför han började knarka också. Han mådde antagligen dåligt, det var inte 

knarket som automatiskt fick honom att må dåligt. Det finns ju flera anledningar.” (Tomas) 

Många menar att även den egna bilden av drogbrukare, liksom allmänhetens bild, tidigare 

överskuggats av den socialt utslagne missbrukaren. I en av gruppintervjuerna berättar Tomas 

hur bekantskapen med David gav honom en tankeställare:  

 
Att jag började med cannabis var väl kanske att jag känt dig väldigt länge och 
visste vad du höll på med och märkte att han var en schysst kille. Ja jag kanske 
hade förknippat med folk som höll på med droger var så här problembarn eller 
problemmänniskor eller så. Hade väl ganska mycket fördomar. 

 

Möten med andra droganvändare tycks ha gjort intryck på flera av de intervjuade. Olika 

erfarenheter har fått dem att förstå att det finns personer, sådana som liknar dem själva, som 

använder droger utan att passa in i schablonbilden av missbrukaren. Trots att den egna bilden 

av droganvändaren som en socialt utslagen missbrukare med tiden modifierats belyser de 

intervjuade genom påpekandena om att de själva kommer från ”ordnade förhållanden” hur 

svårt det kan vara att bortse från den vedertagna bilden av missbrukaren.   

 
I intervjuerna betonas också att de använder droger ”då och då” och att droganvändande 

främst handlar om avkoppling samt att sinnesstämningen har stor betydelse. Den positiva 

stämningen och det specifika fest-/helgsammanhanget gör enligt dem att drogandet får en 

annan innebörd än vad den har för dem som använder droger varje dag eller använder droger 

för att fly från vardagen eller personliga problem. Droganvändande uppfattas som mindre 

farligt eftersom det associeras med oregelbundenhet eller en viss typ av sammanhang och 

tillstånd som inte är något man vill ha varje dag. Oskar använder ordet rekreationellt när han 

berättar om sitt droganvändande. Ordet indikerar att droganvändande för honom hör till fritid, 

att det är kontrollerat och har positiva konsekvenser. Under intervjuerna tycks många ha svårt 

att redogöra för i vilka situationer de använder droger eller eventuella mönster i användandet. 

”Det är ingen central punkt i mitt liv och betyder inte så mycket. Jag röker när jag har det 

och har jag ingenting så kan det ju vara trist. Men det är ju inte så att jag ringer runt till alla 

polarna och hör om de har nåt.” (David) Genom att tala om att ”jag använder bara då och 

då” markerar de att de har kontroll över sitt droganvändande och att drogandet inte är en vana 

eller något de gör slentrianmässigt (se även Järvinen 2003): 
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Ibland kan det vara dagligen, ett par gånger om dagen till och med vissa 
perioder. Men sen kan jag hålla upp i flera veckor också. Det beror lite på vad 
man har för sig i livet helt enkelt. Är man arbetslös så har man inget jobb dagen 
efter och så, då är det väl lätt att det blir lite oftare. När man jobbar så blir det 
inte så ofta, när du pluggar blir det ännu mindre kanske, då måste du ju vara 
skärpt. (Tomas) 

 

Jens och Mikael använder ordet ”hobbyknarkare” för att rubricera sig själva och andra som 

använder droger då och då utan att vara beroende. Jens betonar samtidigt att han inte är ”nån 

jävla turist”, dvs. en person som prövar droger utan att ha kunskaper om droger. När de 

berättar om varför de använder droger så använder de ofta ordet ”mysigt” för att sammanfatta 

själva meningen. Detta är också ett sätt att framhålla att de inte måste göra det. De är bara ute 

efter att ha det mysigt tillsammans eller för att koppla av. Med detta vill de också presentera 

sig som lugna, mysiga, och sensibla i kontrast till hedonistiskt festande ungdomar eller 

våldsbenägna missbrukare. De intervjuade framhåller att droger varken nu eller tidigare haft 

en central betydelse i umgänget, att de inte använder droger med vem som helst och att de 

sällan eller aldrig använder ”tunga droger”. De umgås inte bara för drogerna utan umgås 

också i andra sammanhang utan att använda droger. Droganvändandet hör enligt deras synsätt 

hemma i informell social samvaro eller rekreation i de bakre regionerna (Goffman 1974). 

Under mysstunden är samhällets prestationsordning avskaffad (Lalander 2001:87). I och med 

att droger ofta används på fritiden får de en symbolisk betydelse genom att de markerar time-

out från vardagens disciplin och bidrar till övergången till fritidens avkoppling.  

 
De intervjuade menar att till skillnad från den som är beroende har de kontroll över sitt 

droganvändande. Detta framhålls på olika sätt genom att de talar om missbrukaren som 

oberäknelig, flippad och okontrollerad under drogrus. Att experimenterande med droger alltid 

leder till ett narkotikamissbruk är också en bild som de intervjuade förhåller sig till när de 

väljer att använda droger. Många talar ironiskt om ”den offentliga myten” som de menar 

bland annat kommer till uttryck i föreställningen att cannabis är inkörsporten till tungt 

narkotikamissbruk57: och inställningen att det man inte bör skilja på ”lätta droger” eller”tunga 

droger”: 

 

                                                 
57 Någon enkel och entydig definition för tungt narkotikamissbruk är svår att finna. En vanlig definition, som 
bl.a. använts då Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort skattningar av antalet tunga 
narkotikamissbrukare, är att allt injektionsmissbruk (oavsett medel), och all daglig eller nästan daglig 
användning av narkotika (oavsett intagningssätt), är att betrakta som tungt narkotikamissbruk. 
.  
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Jag tror det är en ganska felaktig konstruktion rent så där, vi har den här 
modellen av att folk röker hasch för första gången, sen provar de drog x, upp på 
trappan och sen sitter de på Plattan till slut och så skjuter de heroin. Det är nån 
sorts trappa ned eller upp beroende på hur man ser på saker och ting. Jag tror 
inte det funkar på det sättet. /…/ Det konstiga med det är att man kommer alltid in 
på konstruktionen värre och mer och inkörsport. Samtidigt som jag inte tror på 
det, jag undrar egentligen vilket det är som kommer först där, hönan eller ägget. 
Om konstruktionen av en fallande skala av värre och värre droger med en 
inkörsport som heter marijuana, om det är en skapad sak eller om det verkligen 
faller sig så. För jag vet ju människor som tagit sig ner på heroin och sen har de 
sagt att nej och skiter i det här. De har inte blivit frälsta, kristna, gått med i NA 
[Anonyma Narkomaner] eller nåt sånt, utan de bara helt sonika har slutat och så 
håller de inte på med det längre. De är varken opositivt eller negativt inställda till 
att andra gör det men de själv rör inte skiten igen. (Jens) 

 

Flera menar att erfarenheten som drogbrukare gjort dem alltmer ifrågasättande och lett till en 

allmänt mer samhällskritisk hållning. Mikael menar till exempel att ”mycket ångest kring 

användandet av droger tror jag har en hel del att göra med att det är förbjudet”. Många 

hävdar också att myten om att cannabis är inkörsporten och annan ”skräckpropaganda” 

bidragit till att skapa haschpsykosen som företeelse: 

 
Jag tror att mycket av det som de säger för att skrämma folk blir som sanna 
profetior till slut för att folk tror att det är så. Tror man att cannabis är 
superberoende, att man kan få haschpsykoser och bli dålig av det så är det klart 
att man blir det. Det säger sig självt liksom. Alla skapar ju sin egen framtid och 
sin egen vardag i och med att man bestämmer sig för att det här ska jag göra och 
det här tror jag benhårt på, då blir det ju så. Så jag tror att den här förbuds-
politiken har fött haschpsykoserna mer än vad den förstört för en. /…/ Man har ju 
inte fört samma skrämselpropaganda mot alkohol. Det är ju inte så här att 
dricker du en liter vodka i månad då får du skrumplever. Du kommer få hjärt-
stillestånd om du dricker så här mycket. Du kommer slå ihjäl din fru om du 
dricker så här mycket. Det är inte alls samma skräckpropaganda som det är inom 
andra då är det liksom ett bloss schizofreni, ett puff rökheroin så är du på 
Plattan, ecstasy en gång sen är du fast. Det är liksom såna exempel man har. 
(David) 

 

Enligt de intervjuade är allmänhetens sammankoppling av narkotika och beroende så stark att 

den kan ses som del av en beroendediskurs. De intervjuade å sin sida förknippar beroende 

med tungt missbruk, pundare och horsare. Dessa personer beskrivs företrädelsevis, i motsats 

till dem själva, som en utsatt grupp i behov av samhällsstöd. De intervjuade kontrasterar sig 

själva mot bilden av missbrukaren och framhåller skillnaden mellan den och dem själva. Detta 

gör de genom att betona att de inte har några svårigheter att avstå från droger och att tala om 

det egna bruket i termer av disciplin, kontroll och icke-beroende. Skillnaden påpekas också 
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genom att framhålla att de i stort sett bara använder droger då och då, när det är helg/fest, i 

sällskap av kompisar och inte för att fly problem eller dämpa ångest. De ständiga hänvisning-

arna till varför just de använder droger och hur de hanterar sitt drogbruk gör tydligt att det är 

viktigt att förmedla till omgivningen att de inte är narkotikamissbrukare.  

 

Jag är inte mainstream 

De intervjuade presenterar sig som ganska vanliga, i den meningen att de jobbar, pluggar och 

kanske drogar ibland. Men framförallt så presenterar de sig som speciella, alternativa, 

konstnärliga eller (mer) reflekterande. Samtliga berättar om att de är mycket intresserade av 

olika kulturella uttrycksformer och tecknar, spelar i band, skriver eller spelar teater. När 

Niklas försöker förklara vilka ställen de brukar gå ut på så talar han om att det ofta är ett ställe 

med lite mer alternativmänniskor eller privatfester eller någon fest på någon konstskola. Flera 

talar om att folk ser dem som ”slackers”. Jonas, som inte har något fast arbete och är mycket 

film- och spelintresserad, menar att han ”sitter mest framför datorn hela dagarna, jag är så 

illa tvungen att bli kallad slacker, plus att jag bara håller på med sånt som killar i 16-års 

ålder borde hålla på med”. Kompisen Niklas menar att ”slackers-varningen” i hans fall 

handlar om att han sover långt in på eftermiddagen när han är ledig från jobbet och att ”man 

bara kan låta saker och ting förfalla och man inte orkar göra nånting”.  Samtidigt som de 

påpekar att de inte är mainstream så är de också måna om att framhålla att de inte är avvikare. 

 

Många menar att de alltid känt en längtan eller nyfikenhet efter det annorlunda. Några 

beskriver att trots att de haft en ”vanlig uppväxt” så har den inte varit helt problemfri utan att 

de på ett eller annat sätt känt sig ”annorlunda” under uppväxten. Jens menar att han med tiden 

valde att bli annorlunda och att vägen bort från ”bonnhålan” gått via studier på folkhögskola, 

gemenskap i vänsterkretsar, anordnande av technofester och flytt till storstaden för att 

vidareutbilda sig och arbeta: 

 
Jag tror att det har skapat en rätt stor del av min personlighet. Det här med att 
man känner sig jävligt delaktig i nån sorts undergroundkultur, technorörelsen är 
så där ganska intimt förknippad med droger, jag vill ju säga att det är två 
fristående kulturer som existerar sida vid sida. Det ena har nödvändigtvis inte 
med det andra att göra. Technosvängen som så går väldigt mycket ut på att man 
gör nånting som faktiskt är ganska olagligt, man definierar sin egen zon. Om vi 
har en Reclaim the Streets fest så går vi ut och tar en gata. Det handlar inte om 
droger alls, det är bara ren dumhet att knarka där. Då kan man lika gärna gå in 
och göra det på Polishuset. Technosvängen går ut på att man tar sig in på ställen, 
man definierar sitt eget levnadsutrymme. Det blir samma sak med droger. 
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De intervjuade uppfattar, liksom majoriteten av andra svenskar, alkoholen som en socialt 

accepterad drog och i och med det symboliserar den för dem mainstreamsamhället: 

 
Droger hör subkulturer till, när subkulturer blir breda så är det inte subkulturer 
längre utan då är de mainstream. Jag menar det största droganvändandet vi har i 
Sverige är ju alkohol, det är ju en social konstruktion som är accepterad av den 
största breda massan. Hade det varit marijuana istället, om vi hade haft coffee 
shops på Avenyn så hade det också varit helt jävla normalt. Men nu är det ju inte 
det. Det är ju placerat i utkanterna av berusningskultur därför att det är olagligt, 
det är en liten grupp som håller på med det. (Jens) 

 

Även om de intervjuade uppfattar sig som relativt vanliga i den bemärkelsen att de jobbar, 

pluggar, använder droger ibland och också framhåller att ”folk i alla samhällsskikt” använder 

droger så känner de inte igen sig i massmedias skildrande av ”vanliga” ungdomars drog-

användande (se föregående del om dagspressens bild). Många av dem uppfattar framställ-

ningar av ungas ”partydrogande” som generaliserande och oriktiga vad dem själva beträffar. 

En av anledningarna till att de inte känner igen sig är att de inte accepterar att kategoriseras 

som vanliga, eftersom de ser sig som speciella, alternativa, konstnärliga eller medvetna. Den 

ambivalens som många av de intervjuade känner inför bilden av ett alltmer utbrett drogande 

bland vanliga ungdomar hänger sannolikt samman med att ”partydrogande” ofta associeras 

till ”vanliga skötsamma ungdomar” som de i vissa avseende tar avstånd från. Ett sätt att 

förhålla sig till medias skildringar av droganvändare är att framhålla att bilderna är stereotypa, 

och sammankopplas med specifika problemgrupper eller droger:  

 
[Media] försöker peka in det på en viss grupp. /…/ Alla som tar ecstasy de håller 
på med rave och det är bara de som rejvar som håller på med ecstasy, inte Pelle 
16 år som spelar fotboll. De ska hela tiden nischa och göra grupper, de är väldigt 
mycket för att sätta vi och dom grejer. Är det så svårt att acceptera att gemene 
man röker gräs, gemene man käkar E?/…/ Det är ju inte så där att det är folk som 
har dreads eller slumkläder som det syns på utan det är ju liksom helt vanligt 
folk. (David) 

 

Att vara vanlig har i de intervjuades ögon en negativ innebörd. Enligt dem är det nästan 

detsamma som att vara ointressant eller medelmåttig. Droganvändande har tvärtom en positiv 

betydelse, som en alternativ undergroundföreteelse. De intervjuades kritiska resonerande 

kring drickande och ”partyknarkande” kan ses som uttryck för en kritik mot det som skulle 

kunna ses som masskultur och därmed i viss mån kommersiellt. Termer som subkultur, 

alternativ eller mainstream visar att det försiggår en diskursiv kamp om hur ungas 
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droganvändande ska betraktas (jfr Foucault 1971/1993). Genom att fler unga prövar narkotika 

framstår narkotikaanvändande som mer normaliserat, både för de som använder droger och 

dem som inte gör det (Parker, Aldridge & Measham 1998). Så har narkotika kommit att 

beskrivas som en alltmer mainstream eller normaliserad företeelse, medan dem som använder 

droger framhärdar att narkotikaanvändande i många avseenden inte är mainstream. Dikotomin 

mainstream/alternativ hänger samman med uppfattningarna om alkohol som legal/narkotika 

som illegal. Ju fler som får tillgång till droger, desto mindre unika framstår droganvändarna. 

Då det kan upplevas som ett hot att förknippas med ett visst beteende eller att vara vanlig 

”tvingas” de som använder droger att markera sitt förhållande till droganvändande eller söka 

sig till ovanligare droger. På så sätt kan ungdomskulturer och -rörelser som uttryckligen 

definierar sig som icke-kommersiella symboliskt markera sitt avståndstagande från kom-

mersialiseringen av olika livsområden och handlingsfält (jfr Bjurström 1997).  

 

Jag har kontroll 

De intervjuade framhåller att ”det är mitt eget val” att använda droger, att de som individer är 

agerande subjekt. Detta tar sig uttryck i hur de intervjuade resonerar kring sitt vardagliga 

handlande i termer av valfrihet, att ha kontroll, personligt ansvar och rationalitet. De menar 

också att en stark nyfikenhet, ofta på perceptionsförändringar, fått dem att börja experimen-

tera med droger. Några av dem talar om att förväntningarna om att få uppleva något speciellt 

fått dem att närmast målinriktat testa olika slags droger: 

 
  Jag hade ju en period då när man var hormonstinn fortfarande och så där. Och 

liksom och provade hela jävla alfabetet bara för att ha gjort det en gång, för att 
ja så där. Men sen just det där med att förälska sig i hasch eller nånting som 
nån slags ersättning för livet nästan. Det blir en helt annan sak att prova 
nånting en gång för att lattja lite med sinnesstämningar och prova så där. När 
det blir livet istället för en del av livet så är det jävla skillnad. (Jakob) 

 

Andra talar om att de använder droger för att utvecklas som människa och att olika droger 

används för att ”leka med sinnesstämningar” eller utforska olika delar av sin personlighet. 

För att lyckas med detta krävs att man har kontroll och förbereder sig:  
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Det är ju min filosofi kring det att man ska veta någorlunda vad du gör, 
åtminstone vad man har att förvänta sig av en drog innan man tar skiten. Det 
bäddar så jäkla mycket för upplevelsen. Jag är ingen jävla turist [skrattar] på 
det sättet. /…/ Jag gillar inte det där att bara knarka för knarkandets skull. Man 
åker inte till London för att åka båt eller flyga, utan man åker ju för att komma 
dit. Man åker för den upplevelsen. Det är ju inte så jävla intressant kanske hur 
man tar sig dit. Man knarkar ju inte för knarket utan för upplevelsen. Då är det 
jävligt viktigt att veta vad man får. Vilket hotell ska jag bo på när jag kommer 
dit, ska jag köpa ett busskort? Ja, du förstår metaforen. Då ska man göra den 
upplevelsen till nåt jävligt stort och då ska man nog inte göra det så mycket mer 
än en gång per år kanske, tillsammans med människor som är hängivna att 
göra nåt bra av det. (Jens) 

 

Jens menar vidare att baksmällan är en viktig del av drogupplevelsen. Han har svårt att förstå 

användandet av ångestdämpande droger eftersom det innebär att man ”klipper av en 

upplevelse. Ångesten behöver inte vara så jäkla ångestfylld, folk säger att amfetamin gör 

ångesten till det jävligaste man kan uppleva. Jag håller verkligen inte med. Det är då det 

börjar hända grejer, när det inte snurrar i huvudet, när det inte är berusat längre. Då drar 

man en hel del slutsatser”. Baksmällan blir på så sätt en kroppslig och psykisk erfarenhet som 

skapar erfarenhet och bidrar till medvetenhet. Istället för att tolka drogande som något som 

har att göra med flykt från verkligheten skapar baksmällan en känsla av att leva ”här och nu”.  

 

Flera av de intervjuade berättar att de under tonåren var kritiskt inställda till droger och att de 

började använda droger först i 20-årsåldern. Det faktum att de var äldre när de började 

använda droger framhålls, enligt min tolkning, för att de inte ska framstå som lättledda eller 

omdömeslösa på grund av sin unga ålder. Många menar också att även om första gången inte 

var så planerad så har de aktivt valt att pröva droger och att valet att pröva vissa droger gjorts 

med urskillning. När de väl prövat har de ofta moget tänkt igenom vilka eventuella konse-

kvenser det kan tänkas få. Flera berättar att de trots att de haft möjligheter, under lång tid 

avstått från att använda droger:  

 
Det tog flera år innan jag testade andra gången, det var när jag känt David ett 
tag. Jag visste att han höll på och röka, jag var själv emot det men jag brydde mig 
inte om det. Men då när jag känt honom ett par år så frågade han mig om jag 
ville prova. Han hade inte frågat förut, och jag tänkte att man kan ju prova en 
gång, jag hade ju gjort det förut och det var ju ingen katastrof. Sen några dagar 
efteråt så kollade jag upp, jag blev nyfiken på hur farligt det egentligen är, jag 
kollade upp rätt mycket på nätet, på engelska sidor som verkade ganska seriösa. 
Då insåg jag att det kanske inte var så farligt som jag trott eller fått lära mig. 
(Tomas) 

 

 
68 



De intervjuade framhåller på olika sätt att det egna beslutet att använda droger är deras egna 

val. Det egna valet att använda droger kan baseras på olika saker som nyfikenhet eller att man 

vill uppnå en viss effekt. Flera uttrycker, i likhet med Max, att många vuxna felaktigt 

uppfattar ungdomar som ”offer” som inte har någon egen vilja:  

 
Jag är lite frågande när det gäller ungdomar och man hör att ja det går att få 
tag på narkotika hur lätt som helst och man erbjuds i skolan. Jag vet inte, det är 
min skeptiska gubbattityd som kommer upp, men jag tror att de säger så här för 
att ibland är det nästan att de vet vad vuxna eller journalisterna vill höra. Jag 
tycker att även om man varit ute och spelat och varit ute och svirat i sina dagar 
så har man ändå stött på förhållandevis lite narkotika. Det är ju inte så att det 
är nån skum gubbe i hatt som kommer och så här ’Ska du ha lite häftiga piller?’ 
utan i regel så är det nån som man känner ganska bra. Just det där att det är 
otäcka langare som leder in ungdomar, jag vet inte, jag har den känslan ibland 
att det är sånt där tidningsankare. 

 

Den egna valfriheten och självkontrollen framhålls ofta i berättandet om den egna konsum-

tionen och val att använda eller avstå från drogande. Det egna valet framstår därför som be-

tydelsefullt i konstruerandet av föreställningar om rusmedel och självpresentationen av sig 

som en kompetent konsument. Det egna droganvändandet skildras oftast i termer av ett aktivt 

övervägande av fördelar och nackdelar, snarare än en passiv respons på grupptryck, möjlig-

heter och tillgång. I gruppintervjun med Mikael, Max och Jakob betonas att de framförallt 

använder droger socialt i olika festsammanhang och att drogande i ensamhet kan vara prob-

lematiskt. För dem har droganvändandet en social betydelse och karaktären av ”förbrödrings-

ritual” genom att skapa gemenskap och stärka gruppens identitet (se även Lalander 2001; 

Hellum 2004). I de individuella intervjuerna framkommer delvis en annan bild då de även 

talar om att de ibland använder droger när de inte är med kompisar. Även de andra menar att 

drogande framför allt är en social företeelse men anser samtidigt att det inte är något fel att 

använda droger när man är ensam, utan att det till och med kan vara att föredra:  

 
Tomas: Jag tycker det är ganska bra när man är ensam. 
David: Det är väldigt bra att spela Ever Quest [online spel]. 
Oskar: Jag tycker att allt blir faktiskt mycket roligare, bara man gör såna där 
slappa saker och är hemma, kanske läser en bok eller tidning, ritar, tittar på TV 
eller vad som helst. Jag tycker det blir mycket roligare helt enkelt om man röker 
cannabis också. 
David: Jag tycker inte det blir roligare, det blir inte trist helt enkelt. Man tar bort 
det tråkiga men det blir ju inte per automatik fes., Men jag tycker inte att man 
kommer upp så att det blir roligt om man bara sitter själv och kollar på TV. 
Dokusåporna blir ju uthärdliga, man bryr sig inte så mycket om vad det är för 
skit på TV. 
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Droganvändande i ensamhet har en betydelse som förbinds med individuell rekreation, 

personlig utveckling och insikter om sig själv. Den medvetne självkontrollerade konsumenten 

använder gärna droger ensam. Då självständighet uppfattas som något positivt framhålls detta 

också som ett sätt att visa autonomi, att det är deras eget val och inte handlar om socialt 

grupptryck (Hellum 2004).  

 

Enligt de intervjuade har även det fortsatta användandet av narkotika bestått av aktiva val och 

övervägande av för- och nackdelar. I intervjuerna talas ofta om drogande som ett sätt att på-

verka eller manipulera sina sinnen och sin kropp. Jakob menar att  

 
Det är just det här att man har nån slags garanti när man tar nåt, nu mår jag så 
här men oavsett hur jag mådde innan så kommer jag att försättas i det här och 
det är en så skön garanti att veta att för några timmar kommer jag må exakt så 
här för jag vet sen innan hur jag kommer må.  

 

Niklas menar att anledningen till att han tar ”röda piller” (innehållande amfetamin) är att han 

vill ”maximera glädjen” eller bli piggare så han orkar festa eller gå till jobbet. Drogandet blir 

ett sätt att skapa tid och droganvändande och de egna valen kan därmed tolkas som en form 

av görbarhet (jfr Measham 2002:361): 

 
De där röda pillrena, de tar jag mest själv då för att bli piggare och komma igång 
liksom. /…/ Att jag sover dåligt är egentligen inte för att jag inte kan somna, utan 
jag väljer att inte sova. Inte för att jag vill vara vaken, men när det är natt så är 
det så trist att gå och lägga sig på nåt sätt. Man vill vara uppe, kanske för att det 
är jävligt trist att gå till mitt jobb. Jag tror det är mycket just därför. Man vill 
liksom inte att nästa dag ska komma så då får man sitta och se på TV, äta piller 
och kolla på TV:n, kolla på Utbildningsradion till klockan 4 och sen se Beverly 
Hills som börjar vid tre och så vidare. /…/ (Niklas)  

 

De intervjuade tenderar att resonera kring de egna valen i termer av rationalitet och funktiona-

litet. Resonemangen kring droganvändandet kan sammanfattas enligt följande formel: Jag 

använder droger för att jag är trött och vill bli pigg, jag har sömnproblem och vill sova, jag är 

uttråkad eller deppig och vill få mindre tråkigt eller bli gladare. Enligt detta synsätt kan 

narkotikaanvändning beskrivas som en form av självmedicinering (se även Lander 2003). 

Uttryck av görbarhet är nära sammankopplat med synen på sig själv som en medveten aktör. 

Detta kan kopplas till att vi i dagens samhälle uppmanas att göra allt vad vi kan för att själva 

påverka vår hälsa och vårt utseende (t.ex. Lundin & Åkesson 1996). Dessutom finns en 

mängd tekniska och medicinska sätt att omdana kroppen och dess förutsättningar, allt från 
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plastikoperationer och provrörsbefruktningar till vitaminer och lugnande piller. Jakob 

erkänner att många, inklusive han själv, har en romantiserande bild av konstnären som 

använder droger i det kreativa skapande: ”det är en väldigt enkel ursäkt att dra till med, 

speciellt för sin egen skull. Känna att jag gör vad jag vill med musiken, så måste jag få göra 

vad jag vill med mig själv också”. Genom att framhålla droganvändandets positiva aspekter 

framstår görbarheten och möjligheterna som betydelsefulla.  

 

De intervjuade betonar samtidigt att de är väl medvetna om att droganvändande också kan 

vara förknippat med vissa risker och att det är något de tar i beräkningen. Detta visar att 

droganvändande handlar om att ha kontroll över något riskabelt som kan ha negativa konse-

kvenser. För att tillgodose behovet av kontroll vidtas olika försiktighetsåtgärder. Det kan 

exempelvis handla om att knyta droganvändandet till specifika situationer, att inte göra det för 

ofta, bara göra det med vissa personer/inte göra det ensam eller att periodvis avstå för att visa 

att man kan avstå/har kontroll. Genom att omge sig med folk som man litar på och som kan ta 

hand om dig skapas trygghet. Om omständigheterna är trygga så kan det också vara möjligt 

att experimentera med droger och överlåta kontrollen till andra. Upplevelsen av kontroll är 

stor och på grund av detta blir det en speciell upplevelse att experimentera med droger som ett 

medvetet sätt att tillfälligt ”släppa kontrollen”: 

 
Alla gånger jag köpt det [ecstasy] har jag hört om han jag köpt det av vet nå’n 
mer som har testat så man inte utsätter sig för större risker än man behöver, så 
man vet att det gått bra för andra. För det kan ju finnas tabletter som gjorts av 
nå’n amatör som kanske innehåller dödliga ämnen så det är farligare än det 
egentligen är. Sånt försöker man ju undvika kanske. /…/ De här tyngre sakerna är 
det ju faktiskt alltid en risk man tar, det är jag medveten om att det kan gå illa. 
Jag vet inte, det kanske är lite spänning. (Tomas) 
 
Det här har jag aldrig provat, nu kan det hända vad fan som helst. Men det känns 
jävligt bra just så där och dyka med huvudet före utan att veta hur grunt det är 
lite så där för att det är spännande. Så det finns ju en väldigt destruktiv ådra i det 
där som man kanske saknar i livet ibland. Att ibland finns det inte nog med nya 
saker och ny inspiration och nya tankar att suga i sig. Möjligtvis litterärt och 
musikaliskt, man kan lyssna. Men det är lite för sällan och sen det är betydligt 
mer svårtillgängligt och kräver så mycket mer av en själv och i de sämsta 
stunderna så orkar man liksom inte alltid med det där. (Jakob) 

 

En aspekt som lyfts fram i intervjuerna handlar om att ha erfarenheter och att det är viktigt att 

känna till vad man har för syfte eller intention med att använda droger. Drogande accepteras 

bara om man har ett godtagbart syfte. Det centrala tycks vara att ha kontroll, att veta vad man 
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talar om, att kunna jämföra användandet av olika droger. Här hävdar de intervjuade att de 

genom erfarenheter av att använda droger kunnat bilda sig en egen uppfattning och ta ställ-

ning till vad som ”passar” dem. I och med detta har de ett övertag gentemot dem som inte 

prövat droger och därför inte vet vad det handlar om. Många av de intervjuade har erfaren-

heter av att använda olika droger och de menar att de har dragit lärdom av användandet. 

Giddens talar om att förhållanden idag präglas av att man stannar kvar så länge fördelarna 

överväger och den önskade effekten uppnås (Giddens 1999:111ff). I ett sådant perspektiv 

passar föreställningar om egna valfriheten och kontroll väl in. Bourdieu (1984) menar att 

människors sociala anseende byggs upp av olika slags kapital. I de intervjuades berättelser 

framhålls erfarenheter, ifrågasättande och kritisk reflektion kring sitt eget handlande som en 

form av symboliskt kapital. Att samla på livserfarenheter bidrar till respekt, genom att ta 

droger kan individen öka de egna erfarenheterna och få en viss status inom gruppen.  
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Förhållningssätt 
 

De intervjuades självpresentationer som vare sig kriminella, knarkare eller mainstream, utan 

som medvetna konsumenter, är betydelsefulla eftersom de ger en bild av hur de unga drog-

brukarna själva uppfattar sig och hur de vill bli sedda. När de intervjuade berättar om det egna 

droganvändandet skildras det oftast i positiva ordalag. Självpresentationerna ger uttryck åt 

deras erfarenheter av att bruka narkotika, vanligtvis i relation till hur de tror att andra uppfattar 

drogbruk. Det innebär att de intervjuade i första hand konstruerar sina självpresentationer som 

motbilder genom att framhålla vem/hur de inte är. Berättande om sig själv genom en ”icke-

teknik” är inte unik för drogbrukare utan människor har generellt en tendens att beskriva sig i 

relation till andra och på så sätt ständigt göra distinktioner mellan olika sociala grupper 

(Bourdieu 1986). Jag kommer här att fokusera de intervjuades berättande som det tar sig 

uttryck i olika förhållningssätt. Med förhållningssätt avses, uttryckta eller mer omedvetna, 

vardagliga hanteringsstrategier för att hantera drogbruk och upplevda konsekvenser. Då 

självpresentationerna främst konstrueras i förhållande till allmänna negativa stereotypa bilder 

av narkotikaanvändare som dominerar i massmedia, politik och offentlighet (jämför föregående 

del) är de svåra att avgränsa och kan därför även ses som en slags förhållningssätt. I de 

intervjuades berättande blir det tydligt att självpresentationer och förhållningssätt är förenade 

och används i identitetsskapandet. De intervjuades förhållningssätt speglar deras erfarenheter 

som drogbrukare samt tar sig olika uttryck och förekommer i olika sammanhang. Några 

förhållningssätt går ut på förhandling eller anpassning för att undvika konflikter, medan andra 

kan ses som en form av motståndsstrategier utan konfliktsökande. Jag har valt att dela in 

förhållningssätten i distansering, neutralisering, att ligga lågt samt att söka kunskap och vässa 

argumenten. Indelningen i sig är en analytisk konstruktion då förhållningssätten inte är 

avgränsbara utan flyter samman.  

 

Distansering 

Ett av flera förhållningssätt som de intervjuade använder sig av går ut på att skapa en 

avgränsning eller distansering till personer, platser och saker man gjorde förr. Bauman menar 

att alla grupper behöver ett ”vi” och ett ”dom” för att markera hur man vill uppfattas och 

skapa en känsla av gemenskap (Lalander & Johansson 1999:30). I självpresentationer 

framhålls att de har kontroll över drogbruket och att de inte är missbrukare. På så sätt 
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distanserar de sig från ”riktiga missbrukare” som, enligt dem, förlorat kontrollen över bruket, 

använder farligare droger och använder droger mer frekvent. På liknande sätt bidrar fram-

hållandet av att de haft en normal uppväxt till en distansering från missbrukare och de 

föreställningar som många, även de intervjuade, har av att missbrukare haft en svår uppväxt 

och att de använder droger för att fly från problem. Vidare distanserar de intervjuade sig från 

ökända platser som ”Plattan” (Sergels torg), som för många symboliserar misär och visar 

drogande från dess värsta sida, till exempel genom att framhålla att de inte kan tänka sig att 

handla droger där. Distanseringen införlivas så att säga i ett sätt att förstå sig själv och blir en 

del av självuppfattningen om vem man är i relation till andra (jfr Fundberg 2003). Några av 

de intervjuades skapar en distansering till dåtiden genom att exempelvis erkänna att de inte 

var så upplysta tidigare. ”Just det här att man inte riktigt vet vad man suger i sig är ju väldigt 

lockande, speciellt när man är lite yngre så tror jag att det är ett väldigt stort äventyr i och 

med att det är så totalnytt.” (Jakob) Andra distanserar sig från dåtiden genom att tala om att 

unga till viss del är påverkbara. ”Jag tror att under en viss period av livet, hur mycket man än 

försöker förneka det, så är det nog så att man faller lite offer för grupptryck, hur mycket man 

än försöker övertala sig att det här är mitt val.” (Max) På så sätt är distanseringen ett försök 

att övertyga om att det inte förhåller sig så längre, att de är mer självständiga och 

förståndigare nu.  

 
Självpresentationerna visar tydligt att de intervjuade, medvetet eller omedvetet, distanserar sig 

från andra grupper eller drogbrukare på olika sätt. Användandet av distansering från andra 

droganvändare kan, enligt min tolkning, vara ett sätt att hantera stigmatisering. Goffman 

(1971) menar att ett stigma är ett reducerande kännetecken man tilldelas av omgivningen och 

som för med sig dåligt socialt anseende. I detta fall kan framhållandet av det egna drogbruket 

som bra ses i relation till upplevd låg status förknippad med droganvändande, att narkotika 

har en negativ laddning samt att drogbruk ofta ges moraliska aspekter. Flera av de intervjuade 

talar om att de själva använder droger av en annan anledning än andra:  

 
De som gör det bara för att bedöva sig, som bara gör det för att fly, som inte har 
nån sorts tanke med att om jag gör det här så kanske jag kan uppnå nånting och 
få en upplevelse kanske som jag kan härleda till senare i livet. Jag tror inte de 
söker lika mycket. Jag tror inte de använder droger på ett sånt sätt att de ska 
komma dem till gagn mer än i nuet. (Jens)  

 

På liknande sätt talas i en av gruppintervjuerna om den stora skillnaden mellan värstingar och 

den egna kompiskretsen. Så länge distanseringen från det som man uppfattar som ett mer 
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problematiskt droganvändande fungerar upprätthålls den positiva bilden av den egna gruppen. 

Däremot blir det komplicerat när olika sammanhang stöter ihop, det blir som ”en krock 

mellan olika världar”: 

 
Det finns ju väldigt olika grupper. Vi har den här som droger och kriminalitet, 
värstingar liksom med misshandel och inbrott, liksom den banan.  De kanske 
kommer från de här liksom lägsta socialgrupperna. Sen har man de här 
medelklassungdomarna som kanske jag till exempel, musik liksom, som går den 
vägen. Sen kan dem ju liksom mötas längre fram, men att det är två ganska 
separata grejer och man har ett annat förhållningssätt. De tar kanske som jag såg 
på TV häromdagen Rohypnol för att de ska kunna spöa folk och inte känna nåt. 
Medan några andra röker hasch för att det är så mysigt att lyssna på den där 
musiken. (Max) 
Jag har alltid tyckt att det varit konstigt att man kan umgås med nån som man vet 
är en riktig idiot. Liksom jag tycker inte om den människan, men vi kan knarka 
ihop liksom. Där gick gränsen för mig, jag kunde vara på många ställen där de 
förekom knark och man satt bara och knarkade och lyssna på musik, men med 
dem man tyckte om på nåt vis. Sen kunde det storma in några i hans [en kompis] 
lägenhet som var ett sånt där tillhåll. Då kunde de komma in där liksom med 
gammalt stöldgods 'Vad ska du köpa?' och liksom fixa en sil. Då tyckte inte jag att 
det var nåt kul längre för såna, det var liksom inte det som var min tanke med det. 
(Mikael) 

 

Enligt detta resonemang skapas ’smaken’, om det så gäller preferens för droger eller livsstil, i 

relation till social bakgrund och som en konsekvens av individuell livshistoria (jfr Bourdieu 

1984). Flera delar åsikten att droganvändande kan säga något om inställningen till livet i 

allmänhet. Jens, som lämnade landsbygden för storstaden, distanserar sig från andra drog-

användare genom olika nedvärderande uttalanden. Han menar också att själva distanseringen 

ofta kan användas på ett medvetet sätt:  

 
Nere i såna bonnhålor så folk äter allting, de stoppar i sig rubb och stubb de kan 
komma över. Det var skönt att komma ifrån den attityden. Det finns en ganska 
pantad inställning till livet som stort och det manifesterar sig ganska tydligt 
genom droganvändandet, speciellt i småhålor. /…/ Jag har rätt mycket kompisar 
som är i den här backpackersvängen som åker till Goa, Thailand, Koh Phangan. 
Jag vet inte, jag har sett bilderna därifrån, det känns som Disney World för 
knarkare, riktigt utstuderat. Jag gillar inte riktigt den grejen. Det är lite som att 
åka till Mallorca och fira jul. /…/ Det finns ett förakt mellan olika kategorier av 
droganvändare, det är ju ganska roligt att se. Backpackersknarkarna är ju en, det 
är ju en sån där verklighetsturist, de flesta som är lite så där litterärt inspirerade, 
som ser det som en del av en kultur. Men då har man kanske ett litet förakt för 
verklighetsturisterna för att de inte drar nån nytta av, man har ett litet förakt för 
de rena missbrukarna som bara bedövar sig, samtidigt som man är väldigt stolt 
över sitt eget bruk av droger. Det är ju oerhört löjligt egentligen. Det finns ju 
kategorier, de flesta hävdar nog sig själva vara längst upp i näringskedjan.  
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De intervjuade använder själva droger samtidigt som de har en uppfattning att det kan vara 

farligt och kan ha mycket negativa konsekvenser. I och med detta krävs strategier och gränser 

för vad och hur ofta de kan tänka sig att använda droger. Genom att upprätthålla en åtskillnad 

och distansera sig från vissa droger som kemiska preparat, heroin eller injicerande av droger 

upprätthålls en positiv bild av droganvändande och en identitet som ‘drogsmart’ (Lalander 

2001). Kontrollen över användandet upprätthålls också genom att upprätthålla gränsen mellan 

vardag och fest. Många ser det som självklart att inte använda droger till vardags då de 

eftersträvar att sköta jobbet eller skolan. De använder därför droger mer sällan när de har 

arbetar eller pluggar. Försakelser och hårt arbete samt restriktiva drogvanor till vardags kan 

ses som att de ”investerar” inför framtiden. I de intervjuades förhållningssätt till drog-

användande finns också kontrollstrategier för att undvika vad som de uppfattar som felaktigt 

användande eller någon form av beroende. ”Jag röker inte när det är problem i förhållanden 

eller om jag känner mig väldigt dålig, när jag känner mig deprimerad eller ledsen. För då 

mår jag ju dåligt av nån orsak och då vill jag ju ta reda på den orsaken.” (David) 

 

De intervjuade är generellt mycket kritiska till massmedia som enligt dem speglar det 

etablerade samhällets syn på narkotika. De poängterar att alla människor - oavsett egna 

drogerfarenheter - har åsikter om narkotika och tror att åsikterna i stor grad bygger på medias 

bilder eftersom många saknar egna erfarenheter. De menar att pressen ”förmedlar en väldigt 

skev bild”, att de förstorar problemen och sprider skrämselpropaganda för att sälja lös-

nummer. De anser vidare att tidningars och TVs nyhetsrapporteringar domineras av negativa 

skildringar vilket i sin tur förstärker den negativa uppmärksamheten och stigmatiseringen. 

Detta bidrar till en onyanserad och förstärkt bild av drogbrukaren som avvikande/ 

kriminell/beroende. Tomas menar att även han ”haft en hel del fördomar, att alla droger blir 

man beroende av och att det går utför, man hamnar på gatan och blir heroinist”. Även om de 

problematiserar att narkotikabrukare är en enhetlig grupp så talar de om att brukare av illegala 

droger inte har några representanter i samhället, eller att ingen framför deras åsikter.  

 

De intervjuade menar att orden narkotika och knark via nyhetspresentationer fått en mycket 

negativ farlig klang och förknippas med brottslighet och missbruk. De intervjuades associa-

tioner kring ordet narkotika visar att de uppfattar ordet som ett myndighetsbegrepp för något 

som är olagligt.58 Genom att använda orden knark och narkotika menar de att tidningarna 

                                                 
58 I början av gruppintervjun ombads de intervjuade att skriva ner vad de spontant kom att tänka på när de hör 
begreppet narkotika. Se bilaga associationer narkotika. 
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avslöjar vilka perspektiv och källor de använder. ”Det har man ju fått från nyheter, narkotika 

och sen polis, det hör ihop, narkotikabeslag så associerar jag. Knark är lite samma sak, det 

är lite smutsigare, det låter lite mer ja då ligger man på nån toalett och då är det skitigt och 

så.” (Mikael) Samtidigt ger de uttryck för ett motstånd mot den dominerande tolkningen 

genom att de ibland själva använder sig av det negativt laddade ordet knark. I denna mening 

handlar det om en oppositionell tolkning och förändring av innebörden utifrån positionen som 

drogbrukare. De själva distanserar sig från ordet narkotika som de menar låter farligt, har en 

negativ klang och associeras till olika problem och myndigheter. ”Just ordet narkotika det 

tycker jag känns inte riktigt som nåt som har med en själv att göra.” (Jonas) Det beskrivs 

som ett ”stolpigt polisuttryck” som ofta hänger samman med -brott, -polis, -beroende, -

missbruk, -politik eller -beslag. ”Narkotika säger mig ingenting. Det är en samlingsterm som 

är helt obetydlig, det är som TV-spel. Det är nån fiktiv grej som är olaglig, då är det 

narkotika.” (David) Narkotika är inget ord som de själva använder, de specificerar istället 

vilken drog de avser. ”Om man ska köpa gräs så säger man ju inte att man ska inhandla lite 

narkotika. Begreppet är lite för vitt för det, så det funkar ju inte. Sen har det ju en väldigt 

negativ konnotation, vilket är väldigt svårt att komma ifrån egentligen. (Jens) Flera menar att 

narkotika kan jämföras med spel eller musik: ”Bara för man gillar en typ av spel gillar man 

inte allt.” Eftersom de själva tycker att begreppet narkotika är för vitt så tycker de att det är 

mycket frustrerande och problematiskt att många andra inte gör någon skillnad på olika slags 

narkotika:  

 
En del är så inskränkta att de nästan är hatiska mot Knarket, då är det just 
Knarket de hatar och då spelar det liksom ingen roll om man pratar om att jag 
röker cannabis. Man tar bort cannabis, buntar ihop det med Knarket och så 
kommer man in med misär, sjukdomar och annat. Det är det som är så svårt, 
alltid när de är TV-diskussioner så är det ju alltid nån som har ett syskon som 
dött av heroinöverdos. Vad har det med cannabisdebatten att göra? (David)  

 

Vilka ord vi använder speglar vår förståelse av fenomen som droganvändande och är av stor 

betydelse för hur vi kommer att tolka olika fenomen. Narkotikadebatten är mycket värde-

laddad liksom de olika begrepp som används för att tala om problemen (se Skrinjar 2005). De 

intervjuade har ett ambivalent förhållningssätt till begreppet narkotika då det i regel har en 

mycket negativ klang men det egna bruket först och främst associeras till positiva erfarenheter 

och händelser. Detta kommer till uttryck i ett avståndstagande till narkotika och (alltför) 

regelbundet brukande men gillande av hasch/cannabis och oregelbundet användande av 

droger. Den påtvingade konstruktionen av sig som knarkare/kriminell/omoralisk upplevs 
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delvis som en följd av begreppet narkotika. Det framstår som problematiskt och upplevs som 

ett hot mot identiteten och stigmatiserande. Den allmänt dominerande negativa uppfattningen 

om narkotika utgör en realitet som de som drogbrukare måste försvara sig mot och ta ställning 

till den i olika sammanhang.  

 

Neutralisering  

Eftersom narkotika i allmänhet förknippas med problem använder sig de intervjuade av en 

neutraliseringsstrategi. Denna går ut på att omdefiniera problem och ”ladda om” det som 

uppfattas som ett problem med positiva förtecken och övertyga om att saker inte är så dåliga 

(jfr Ristilammi 1994:129ff). Drogerna neutraliseras också genom berättelserna om att ”jag 

kände inget särskilt första gången”, eller ”det var inte nåt märkvärdigt”. På liknande sätt 

menar Lalander (2001:80ff) att upplevelsen av heroinrus gör att bilden av heroinet avdrama-

tiseras. Ett exempel som visar hur drogande neutraliseras ger Jens prov på när berättar om hur 

droger kan få folk att ”bli normala”: 

 
Om man provar på det [ecstasy] och får en kanonupplevelse så är ju det faktiskt 
nåt som kan hjälpa människor. Det har jag också ett ganska kul exempel på. En av 
mina kusiner som fram till att han tog sin första ecstasy så var han en av de mest 
introverta deprimerade sura och buttra människor jag sprungit på i hela mitt liv. 
Han var en ren pina att umgås med. /…/ Sen träffar jag på min kusin och han är 
en helt annan människa. Han är utåtriktad positiv, märk väl inte påtänd, för det 
ska man inte tolka som nåt positivt om de är det när de är påtända, det är snarare 
normalt tillstånd i tillståndet. Han har slutat totalt nu och han är fortfarande så 
pass… oerhört social människa, han gjorde en helomvändning. Vad det nu var för 
upplevelse han hade på sin första ecstasy det är han väldigt förtegen om. Men han 
har lagt om kurs helt och hållet. Det är en positiv drogberättelse om man ska ha 
med det. /…/ Han [en annan släkting] är urdiagnosen på MBDbarn, han har 
aldrig kunna sitta stilla i skolan. Men när han hittade amfetamin så var det ju 
drömmen, han blev ju harmonisk och lugn, för första gången i sitt liv fullständigt 
normal. Han går ner sig totalt på det, han känner att nu fungerar jag. 

 

Genom att neutralisera droganvändande och den ”nedsmutsning” som riskerar att hota den 

egna självbilden skapas respektabilitet och på så sätt upprätthålls en positiv självbild 

(Lalander 2001:169). Neutraliseringen tar sig även uttryck i projektioner, där ansvaret eller 

det moraliskt felaktiga förpassas till andra och där man själv går fri (ibid s.142). En vanlig 

strategi är att peka ut en annan grupp på vilken risken projiceras. (se även Korsdal Sørensen 

2003) De intervjuade talar om andra personers moraliskt tveksamma handlingar som att 
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exempelvis vara aggressiv eller langa till ungdomar. Flera menar att våld eller andra problem 

har samband som alkohol:  

 
När man dricker alkohol tycker jag man lägger på lite skygglappar liksom, man 
tittar rakt fram och blir väldigt mer egocentrerad och det liksom. Jag blir väldigt 
så här shit nu måste jag knulla när jag är full liksom, så det nästan är pinsamt åt 
det. Ja men jag upptäckte det när jag var full, jag bara öö fitta så här. Jag har 
uppträtt som en jävla idiot. (David)   

 

Många berättar om minnesluckor eller att de gjort saker de ångrat och vanligtvis uppfattas 

händelserna ha ett samband med att de druckit ”för mycket”. I den mån de känt oro för sitt 

droganvändande så anses det framförallt ha gällt alkohol. ”Jag har aldrig känt någon risk att 

bli beroende, det enda jag känt oro för beroende det är av alkohol.” (Jonas) En majoritet 

menar att de blivit allt mer kritiskt inställd till alkohol och somliga menar att de numera 

dricker sällan (se även Lander 2003). Flera talar också om att det attitydmässigt är en skillnad 

mellan ”den hårda alkoholmentaliteten” och de kretsar där man föredrar att röka hasch: ”Det 

är mer dela med sig med hasch absolut, än liksom alkohol. Då är det här 'Vem fan har tagit 

min öl' liksom, så det är lite en annan kultur, det är den här hippiementaliteten.” (Max) Flera 

hävdar att även de dricker måttligt och några av dem betraktar sig som hälsomedvetna. Det är 

också vanligt att de intervjuade använder sig av rationalisering genom att tala om att de 

använder droger för de kan ger vissa eftersträvade effekter. ”Jag tycker att andra saker är 

mycket farligare. Jag är till exempel vegan och så röker jag inte tobak heller för det tycker 

jag är mycket mycket onyttigare än ecstasy och cannabis som jag tycker är trevligt.” (Oskar) 

 

Hanteringsstrategierna kan också ta uttryck i en fokusskiftning i stigmatiseringen genom att 

tala om att det egentligen handlar om något annat. Såsom de intervjuade påtalat associeras 

narkotika generellt till problem och därför betonas de positiva erfarenheterna genom att 

beskriva droganvändandet som mysigt och fridfullt. Det egna droganvändandet avdrama-

tiseras genom framhålla olika positiva aspekter av droganvändande och exempel som visar att 

”det är inte så farligt” eller att ”alkohol är farligare”. Genom att nedtona negativa aspekter 

och framhålla positiva aspekter uppvärderas narkotika. På så sätt förs 'symboliskt kapital' 

(Bourdieu 1986) över på ett kriminaliserat droganvändande och skapar en kulturell 

legitimering av droganvändandet. De intervjuades sätt att tala kan liknas vid hur så kallade 

neutraliseringstekniker används och kommer till uttryck. Syke och Matza (1993) menar att 

neutraliseringstekniker är en form av rationaliseringar eller ”bortförklaringar” som rättfärdigar 

eller ursäktar egna brottsliga handlingar och dem som begår brottsliga handlingar. Genom att 
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tala om att narkotikaanvändande förekommer i många sociala grupper framhålls att det är 

vanligt. Detta kan ses som en form av normalisering av droganvändande som bidrar till att 

begripliggöra handlingssättet. Även om det finns många sinsemellan skilda uppfattningar om 

varför man gör saker så finns vissa föreställningar som kan beskrivas som tagna som givna. 

För att förstå och förklara förhållningssättet använder de intervjuade egna tolkningar av 

droganvändande genom att använda etablerade sanningar och förklaringar. De intervjuades tal 

om att unga är påverkbara, att missbrukare är socialt marginaliserade visar att neutraliserings-

teknikerna har stor överensstämmelse med väletablerade kriminologiska, psykologiska och 

sociologiska teorier om droger, ungdomar och samhälle. 

 

Att ligga lågt 

För att slippa försvara sitt drogbruk och undvika att bli sedd som kriminell, knarkare, 

omoralisk eller som en person med problem försöker de intervjuade att reducera 

konfliktsituationer genom att vara försiktiga. Försiktigheten blir därmed en strategi för att 

uppehålla respektabilitet. Respektabilitet handlar om att uppfattas som trovärdig i andras 

ögon och är på så sätt beroende av vem du verkar vara och vem du ska undvika (Lalander 

1998:283). När Jens funderar kring när det är okej att prata om drogande så menar han att: 

 
Det är ju ganska personligt, nu är det ju okej, för nu är jag anonym. Det är väl 
helt OK då. Samtidigt är drogupplevelser i sig det är en personlig upplevelse, 
oberoende av hur analytiskt tänkande, hur pass mycket du analyserar händelsen 
så är det nåt som formar en väldigt mycket och då är det jävligt intimt. Vissa 
kanske inte inser att det är en väldigt intim upplevelse som man inte bör dela 
med vem som helst. Jag vet inte, nära vänner, inte vem som helst. Det är ju ett 
socialt tabu också, man vill ju inte gärna säga 'Jo psykedeliska droger har gett 
mig väldigt mycket'. 

 

De intervjuades riskhantering tar sig uttryck i olika former av försiktighet genom att 

hemlighålla drogbruk och försöka att bara använda droger med nära vänner på ”säkra” ställen. 

Många upplever att vardagligt umgänge med arbets- och studiekamrater samt släkt kan vara 

problematiskt då de som droganvändare riskerar att utsättas för omgivningens negativa 

sanktioner, ifrågasättande och oro. Det finns i huvudsak två strategier att hantera det på, 

ibland så är de öppna med att de använder droger ibland men för det mesta så är personen i 

fråga tystlåten. Valet av anpassningsstrategi hänger delvis samman med vilken drog det gäller 

och i vilken utsträckning det äventyrar det sociala anseendet och respektabiliteten.  
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Jag undviker att diskutera på jobbet. /…/ Man går aldrig in på att man själv 
använder det, hur ofta, egna erfarenheter, utan man utgår från hypoteser. Håller 
man på med sånt då kan man ju ses som jävligt oansvarig person. Det blir inte 
alls samma sak om man gått ut och festat och dricker alkohol än om man säger 
att röka på eller nåt sånt. Det är som en schablonbild på hela det beteendet. 
(Niklas) 

 

Undvikandestrategier är också vanliga då det ofta upplevs som påfrestande att ständigt känna 

sig tvungen att förklara och försvara varför de använder droger. Genom att i huvudsak prata 

om droger med andra som även de använder droger utsätter de sig inte för eventuella 

oönskade konsekvenser och slipper försvara sig mot vad de uppfattar som felaktiga och 

negativa föreställningar om knarkare. Bilden av missbrukaren påverkar deras själv-

presentation eftersom de ständigt måste förhålla sig till den oavsett om de känner igen sig i 

den eller inte. De intervjuade är väl medvetna om att gemene man upplever en distans till 

droger och att andras bild av dem som använder narkotika mestadels är påtagligt negativ. De 

flesta undviker därför att prata om de egna drogerfarenheterna med andra av rädsla att 

stämplas som knarkare eller knepig. Somliga pekar också på att det är mycket hysch-hysch 

kring narkotika och att det är ett minerat samtalsämne i samhället. Samtidigt som ämnet 

engagerar och upprör många så finns det en viss lockelse som sammanfaller med att det är 

farligt och förbjudet. Talet om ett ämne ökar i omfång och intensitet ju mer tabubelagt 

samhället anser ämnet vara och viljan att veta mer ökar i samma takt som graden av tabu (jfr 

Foucault 1980).  

 
Det är mycket sån knarkhumor, den är baserad på skratt som grundar sig i nån 
sorts tabukänsla, nu pratar de om det. Det är ju jäkligt roligt, även för dem som 
aldrig har hållit på med det. Såna skämt jag hänger inte ens med i, för jag vill 
inte bli avslöjad. Om jag sitter med gamla 50-60-åriga gubbar [på jobbet] som är 
på gränsande till pension, som nyss har sett nån Killinggänget pryl eller nåt 
annat knarkskämt. Då kan de dra det och så har de sin dunka-ryggen garv där 
alla vet vad poängen är. Jag hänger aldrig med på det. Jag sitter längst ut på 
kanten, det är jag som dom, om de ens skulle fatta misstanke om det så är det jag 
som skulle bli utpekad som knarkare. Jag vill inte ens ge dem möjligheten till det. 
(Jens) 

 

Oron för att ”stämplas” gör också att de undviker att använda droger innan de går till jobbet 

eller när de umgås med föräldrar eller kompisar som inte använder droger. Genom att inte-

grera försiktighet i sitt handlande till vardags minimerar de risker och negativa konsekvenser 

som kriminaliseringen av drogbruk kan medföra. Genom att ”inte skylta med drogande”, köpa 

från vänner eller inte köpa från okända, endast använda droger med nära kompisar eller 
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hemma hos sig/hemma hos vänner så tar de inga ”onödiga” risker. Poliser förknippas med 

offentliga miljöer och att använda droger/vara drogpåverkad offentligt anses vara mer 

riskfyllt, samtidigt som det anses mindre riskfyllt hemma. Flera menar att de som åkt fast har 

varit klantiga och oförsiktiga: ”Många av dem som åker fast ber ju om det. Jag vet några, de 

är ju så här puckon helt enkelt, de skyltade om det och pratade hej vilt öppet om det. Bjuder 

in till fest, ja nu har vi köpt två hekto hasch, kom och köp hemma hos oss. Det är ju som att 

bjuda in polisen.” (Oskar) I och med att de integrerar en försiktighet så innebär det samtidigt 

att droganvändande inte betraktas som särskilt riskfullt. Inställningen att risken är mycket 

liten att åka fast grundas i första hand på egna erfarenheter. ”Det är ganska osannolikt att 

polisen helt plötsligt skulle springa in när jag sitter och tittar på TV och röker cannabis 

hemma.” (Oskar) De flesta menar att det är bäst att ”ligga lågt” eller att det är ”onödigt” att 

ta risker eftersom uppmärksamhet kring drogbruk har så stora konsekvenser i förhållande till 

”brottet”. Ett fåtal talar också om att de till och med är ”villig att ta konsekvenserna” 

eftersom de upplever sig ha rätten på sin sida och att kriminaliseringen av drogbruk är 

felaktig:  

 
Jag kan nästan få lite så där att jag vill berätta det för alla, så där auktoriteter 
som läkare, mamma och pappa. För jag vill så gärna hela tiden poängtera hur 
löjligt det är, att jag går egentligen på en massa droger på recept. Så när jag väl 
har rökt hasch så vill jag gärna att de ska få veta det. Ja det är en stark känsla i 
mig att det är så viktigt för mig att påvisa hycklandet med det hela på nåt vis. 
(Jakob)  

 

Även om några uttrycker att de i princip är villiga att ta konsekvenserna så är det i realiteten 

få som klarar av att stå för att de använder droger. När de pratar om eventuella negativa 

konsekvenser så är det inte främst kriminaliseringen och eventuella böter eller fängelse de 

nämner utan de moraliska aspekterna och sociala påföljderna som att stämplas som knarkare, 

att ses som knepig/opålitliga eller att göra föräldrar och vänner oroliga. I och med att en 

majoritet av omgivningen värderar narkotika som något negativt får detta negativa konse-

kvenser för den som använder narkotika. Narkotikaanvändandet förvandlas då till ett slags 

stigma- ett enskilt reducerande kännetecken som stämplar individen som person. 

 

Att söka kunskap och vässa argumenten 

Ett sätt att försöka uppnå kontroll är att aktivt söka mer kunskap om olika droger. De 

intervjuade menar att de genom att utveckla sitt eget kunnande och samtidigt vara pålästa 

blivit bättre på att bemöta omgivningens negativa inställningar till narkotika. I första hand 
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handlar det om att lära sig mer genom egna praktiska erfarenheter (learning-by-doing; Willis 

1983) och att ta del av andras drogerfarenheter i bekantskapskretsen eller chatrum/forum på 

Internet. Ett flertal har aktivt sökt information om narkotika på Internet och läst böcker, några 

har även själva gjort inlägg om droger på Internet. Ylva framhåller i sin självpresentation att 

hon är nyfiken, intresserad och kunskapssökande inför droger:  

 
Jag hade en diskussion med pojkvännen i helgen, det var ingen höjdare. ’Tar du 
en joint gör jag slut med dig.’ Du vet inte vad det handlar om överhuvudtaget. 
Hur kan du sätta upp några regler eller ha åsikter om nåt du inte vet nåt om? 
Jag menar det är ju inte han som testat, han har inte ens läst hälften av den 
litteratur som jag läst om ämnet, han har inte snackat med folk heller, han är 
inte intresserad av att höra om det för han är så anti.  

 

Genom att nedvärdera de som inte använder droger skapas en bild av att dessa inte vet ett 

dugg om vad det handlar om. Paul Willis (1983) menar att man i ”motkulturen” utvecklar ett 

tankesätt där de egna erfarenheterna uppfattas som unika. Försöken att uppvärdera sig själv 

kan, enligt mig, ses som ett försvar mot omgivningens nedvärdering. Självpresentationen av 

sig som kunskapssökande innebär också ett avståndstagande och en kritik av föreställningar 

om att partydrogande ungdom använder droger på liknande sätt som många super på helger. I 

många av de intervjuades ögon är mainstreamungdomars ”partydrogande” mindre respek-

tabelt då drogerna används oreflekterat och ofta används, liksom alkohol, enbart för stundens 

berusning. Jens talar om att han ”inte är nån jävla turist” som tar vad som helst utan att han 

använder droger och sitt kunnande om droger för att uppnå ett, som han ser det, bättre syfte. 

Genom att använda begreppet turist vänder han på det hela så att han framstår som erfaren 

och kunnig, medan andra framstår som okunniga och lite dumma. Samtidigt menar han att: 

 
Jag vill inte visa mig ha allt för stor kunskap i vissa kretsar, i andra kretsar är 
det ju helt okej. Man känner av inställningen till det och då kan man ta ett steg 
framåt eller ett steg tillbaka. Var det är okej att prata om knark, det är ju där 
folk är vänligt eller liberalt inställda till dig eller likgiltiga, då är det helt okej. 
Är folk likgiltigt inställda till droger så varför i helvete ska man prata om det? 

 

Framhållandet av sig som kunnig och medveten drogbrukare kan också vara en strategi att 

göra försiktigt motstånd mot den dominerade narkotikadiskursen eller bilden av drog-

användaren som ”pundig”. Även om de sällan ger sig in i diskussioner så hoppas de att folk i 

deras omgivning ska få sig en tankeställare och kanske tänka till eller helst acceptera deras 

synsätt. ”Det är ju inte så att jag tar upp ämnet liksom. /.../ Men det där att förklara att det 

finns faktiskt, det är inte bara svart eller vitt, det är en gråzon”. (Jonas) David, som är 
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uppvuxen i en frireligiös familj, försöker få sina föräldrar att tänka till genom att ”tala deras 

språk”. Genom att göra liknelser med hur pingstvänner beskrevs i tidningar när rörelsen var 

ny försöker han få dem att förstå att allt de läser i tidningar inte är sant utan att det kan vara 

fråga om en moralisk panik.  

 

Trots att distinktionen mellan lätta och tunga droger inte görs juridiskt så argumenterar de 

intervjuade för att det finns en skillnad mellan olika droger. Jakob är mycket kritisk mot vad 

han benämner som ”statligt finansierat missbruk” och uppdelningen mellan illegala droger 

och receptbelagda mediciner. Han frågar sig varför användande av illegala droger betraktas 

som sämre än legala droger om det har samma verkan eller används med samma syfte 

exempelvis för självmedicinering: 

 
Det är en otrolig dubbelmoral. Att nånting helt plötsligt blir lagligt för att det är 
på recept känns för mig helt bisarrt. Skulle jag proppa i mig en massa Valium 
som jag hade gått och köpt av nån langare liksom, det skulle inte vara nån 
skillnad, jag skulle få precis samma effekt liksom. /…/ Det finns ju miljontals olika 
sorters piller, ångestdämpande, sömnpiller, speed-piller, amfetaminliknande 
saker, morfinbaserade saker. Det finns otroligt mycket droger på apoteken. Jag 
menar för att nån läkare man träffat i 10 minuter anser att ja du har ångest och 
behöver det där. Det är ju lite samma sak som att gå fram Å har du ångest ska du 
inte ta och börja med heroin. /skratt/ Ibland jag ser den där parallellen så klart 
på nåt vis. 

 

Enligt de intervjuade krävs att man har kunskap och ständigt funderar över de eventuella 

möjligheter och risker som drogandet kan innebära för att kunna göra rationella beslut. 

Förhållningssättet speglar både deras erfarenheter och upplevelser som drogbrukare. Know-

how är en kontrollstrategi som används för att ha kontroll över det egna drogandet och 

omgivningens reaktioner. Kunskapen om droger bidrar till en drogkompetens som kan 

användas för att legitimera både val att använda droger och avstå från droger. Det är ett försvar 

både mot omgivningen och mot risker som droganvändande kan innebära. Förhållningssättet 

och självpresentationen som medvetna konsumenter är långt ifrån föreställningar om impulsiva 

partydrogare eller aningslösa tonåringar som lockas in i narkotikamissbruk.  
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Avslutande diskussion om unga drogbrukares syn på droger 
 

För att kunna förstå varför unga människor väljer att avstå eller använda droger är det viktigt 

att lyfta fram hur unga drogbrukare resonerar kring sitt eget användande. Dominerande 

föreställningar har stor betydelse för ungas identitetsskapande och är viktiga för att förstå 

deras förhållningssätt till olika droger, både i fråga om tänkande och praktiskt handlande. Jag 

menar att berättandet konstrueras i en vidare kontext, att det speglar tidsandan och samhället. 

Gruppernas skilda associationer visar att narkotika är symboliskt laddat. Då det både finns 

likheter och skillnader i hur de intervjuade berättar är det svårt att enkelt sammanfatta 

narkotikans betydelser. Med utgångspunkt i intervjuerna då unga drogbrukare själva ger ord 

åt sina erfarenheter och hållning kan man konstatera att det finns flera bilder av drog-

användare som droganvändare aktivt förhåller sig till. I självpresentationerna framhålls 

särskilt att de inte är kriminella eller missbrukare utan är individer som väljer att använda 

droger. Det blir viktigt för dem att försöka definiera vilken slags droganvändare de är för att 

framstå som respektabla drogbrukare och medborgare inför omgivningens socialt värderande 

bedömning. Självpresentationerna i form av motbilder och berättande om vem de inte är visar 

också på hur svårt det kan vara att ge en bild av sig själv utan att förhålla sig till den gängse 

bilden av narkotikamissbrukare som de inte känner igen sig i. 

 

På samma gång som de intervjuade tar avstånd från bilder av narkotikaanvändare som krimi-

nella och missbrukare så använder de bilderna som kontraster för att beskriva sig själva och 

för att kategorisera andra personer som använder narkotika. Douglas (1986) menar att vår 

benägenhet att kategorisera människor och saker grundas på en vilja att klassificera och skapa 

ordning i vår omvärld. I kategoriseringsprocessen blir vi också medvetna om vår egen posi-

tion. På liknande sätt påverkas våra förklaringsmodeller och tankar kring bruk kontra miss-

bruk av rådande drogdiskurser. Även om de som intervjuats inte ser sig som missbrukare så 

relaterar de sina erfarenheter och synsätt till dominerande föreställningar om ungas drogande 

och orsaker till missbruk. Det finns alltså accepterade sätt att tala om saker som bland annat 

framträder i de intervjuades likartade berättande och de framgångsberättelser som skildrades i 

rapportens föregående del. Hübner menar att när någon ”träder fram” och berättar om sina 

erfarenheter av bruk så sker det så gott som alltid inom ramen för en kontext som betonar att 

första gången som man använde narkotika så visste vad man gjorde men att man nu, flera år 
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senare, förstått vilka farliga vägar man beträdde (Hübner 2001:209). På liknande sätt menar 

Lander (2003) att de narkotikabrukande kvinnor hon intervjuat tolkar sina liv utifrån olika 

praktikers diskursiva förståelse av missbruk och att de genom kontakter med socialtjänst, 

kriminalvård, behandlings- och vårdsystem tar de till sig möjliga samtalsordningar och gör 

dem till sina egna tolkningar. Drogbrukarnas berättelser om de egna drogerfarenheterna riktar 

blicken mot det diskursiva sammanhang berättelserna ingår i, i detta fall narkotikans diskur-

siva fält (Lander 2003). De intervjuades självpresentationer visar med tydlighet att narkotika 

är en fråga om perspektivval och makt.  

 

Även om det kan vara problematiskt att tala om en dominerande narkotikadiskurs så finns ett 

antal grundtankar som är något man ständigt hänvisar till och förhåller sig till när man talar 

om narkotika i Sverige. De grundtankar som bestämmer den officiella narkotikadiskursen är 

att narkotikamissbruk är ett allvarligt samhällsproblem, narkotika är farligt, narkotikamiss-

brukare är offer/slavar under narkotikan och narkotikamissbruk kräver åtgärder/ behandling 

(Skrinjar 2005:8). Även de intervjuade relaterar till detta synsätt men uppfattar inte narkotika 

som entydigt negativt. I berättelserna förknippas tvärtom det egna droganvändandet med 

många positiva aspekter, medan de negativa upplevelserna ges en mer tillbakadragen 

betydelse. Förståelsen, förväntningarna eller tolkningen av drogbruk och vad som är 

kriminellt eller problematiskt formas utifrån de egna drogerfarenheterna och den konkreta 

position de befinner sig i. Samtidigt som droganvändarna med hänsyn till den dominerande 

diskursen ”tvingas” till rättfärdiganden, ursäktanden och distansering så bidrar de genom sitt 

förhållningssätt till att narkotikadiskursen förändras och reproduceras. De intervjuades 

självpresentationer och förhållningssätt kan ses som uttryck för en kunnighet om den 

officiella narkotikadiskursen. Giddens (1999) talar om en diskursiv medvetenhet som ger oss 

möjligheten att reflektera över våra handlingar och kunna förändra dem. Enligt detta synsätt 

existerar diskursen inte bara som yttre ram som bestämmer och begränsar möjliga sätt att 

tänka och agera utan det finns också ett visst utrymme för en alternativ förståelse. Som 

framgått av intervjuerna så är detta utrymme begränsat vad gäller narkotikadiskursen. Flera av 

de intervjuade menade att de sällan gavs möjligheter att ge sin bild och att det därför gällde att 

”passa på” när de, inom ramen för intervjuerna, gavs möjligheten att riskfritt göra det. Drog-

brukarnas syn på narkotika kan här ses som en lokal (mot)diskurs inom en dominerande 

narkotikadiskurs.  

 

Trots att de unga droganvändarna varken känner igen sig i de problembilder eller instämmer i 
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de problemdefinitioner som lyfts fram offentligt så har de till viss del internaliserat dem i sin 

föreställningsvärld. Exempelvis så uppfattar de användande av alkohol och narkotika, 

framförallt när det gäller unga människor och tyngre droger, som ett allvarligt samhälls-

problem som staten eller samhället bör göra något åt. Samtidigt uppfattar de intervjuade 

narkotikabruk som en privat angelägenhet i första hand och drogbruk ses därmed inte som ett 

legitimt område för politik. Narkotika förstås som ett komplext problem vilket kommer till 

uttryck i att många av de intervjuade inte har en bestämd mening eller är oeniga om vilken 

narkotikapolitik som ska föras, eller huruvida användande av narkotika bör förbli kriminali-

serat eller legaliseras. De intervjuade ställer sig främst frågande till om det är försvarbart med 

metoder som är integritetskränkande och straff som viktigaste åtgärd i narkotika-

bekämpningen. Flera menar att det vore bättre rikta uppmärksamheten på dem som har 

problem och hellre satsa på vård än på polis. Samtidigt som de anser att staten har en viktig 

roll vad gäller förebyggande åtgärder mot missbruk så menar de att dagens droginformation är 

kontraproduktiv och efterlyser en ”sakligare” rapportering: ”I mainstream-media, till exempel 

vanliga TV-kanalerna och i kvällstidningarna så tror jag att det på lång sikt kommer straffa 

sig för de ger ju såna bisarra bilder. Folk kommer att vilja söka sanningen om det fortsätter 

så här. Det står så barocka absurda saker i kvällstidningarna”. (Oskar) Enligt de intervjuade 

anses samhällets kategoriska inställning till drogbruk som kriminellt och farligt omöjliggöra 

en nyanserad debatt om problematiken. Genom att bortse från de positiva aspekter som många 

upplever att drogbruk kan ha finns risken att all information uppfattas som propaganda och att 

vissa drogbrukare inte tar hänsyn till de risker och konsekvenser som droganvändande kan ha. 

 

De intervjuade ser inte legalisering av narkotika som ett alternativ trots att de är kritiska till 

den nuvarande narkotikapolitiken och de själva genom att använda narkotika riskerar straff 

för illegalt bruk. Flera uttryckte snarare en förståelse för att bruk av narkotika är illegalt. 

Samtidigt hävdade de ofta att om de någon gång känt oro för sitt droganvändande så hade det 

framförallt gällt alkohol då detta berusningsmedel är tillåtet, kulturellt accepterat och lätt-

illgängligt. De flesta ansåg inte att droger borde vara tillgängligt för vem som helst. Några av 

dem hade också en kompis eller kompisar som ”råkat illa ut” och uppfattade därför droger 

som något riskfyllt, som i synnerhet inte tonåringar borde ha obegränsad tillgång till. Det fåtal 

som var för någon form av legalisering tog kraftfullt avstånd från syntetiska droger och var 

enbart för en legalisering av cannabis under kontrollerade former. Vad gäller kriminali-

seringen av narkotika så påtalades också att den kan ha oavsiktliga konsekvenser. Framförallt 

berördes att det kan finnas en viss lockelse i att det är förbjudet eller svårtillgängligt, särskilt 

 
87



när man är yngre. Bland de intervjuade talades också om att de, till följd av att droger kan 

vara svåra att få tag på, ofta köper mer än de tänkt sig när de väl får chansen. Reservförrådet 

och tillgängligheten i sin tur inbjuder till att använda droger oftare eller mer än vad de annars 

skulle ha gjort: ”När jag haft hemma, hasch är det oftast, då blir det jävligt lätt att man tar.” 

(David)  

 

De intervjuade menar, med hänvisning till att de själva använder droger, att kriminaliseringen 

inte påverkar dem i någon större utsträckning och att de sällan tänker på att det är kriminellt 

att bruka narkotika. Samtidigt så framgår i deras berättande att de ständigt förhåller sig till 

kriminaliseringen och att den i allra högsta grad existerar i deras självpresentationer och också 

påverkar deras förhållningssätt. Av intervjuerna framgår att narkotika har en tydlig moralisk 

laddning. Det är emellertid inte kriminaliseringen i sig utan främst de moraliska aspekterna av 

narkotika(miss)bruk som påverkar dem i deras vardagliga liv. ”Det är den här moraliska 

biten, att man blir lite särbehandlad av folk, som spetälsk.”(David). Hänsynstagandet märks 

genom förhållningssätt som att de är försiktiga med var och med vem de talar om droger och i 

vilka sammanhang de använder narkotika. Kanhända är det, som de intervjuade påpekar, så 

att den massmediala och officiella bilden av den farliga narkotikan får många (dem själva 

medräknade) att avstå från droganvändande. Det som främst tycks få de unga drogbrukarna 

att avstå från (vissa) droger eller begränsa sitt droganvändande är de reaktioner som de kan 

tänkas få från arbetskamrater och familj. Detta visar att droger ses som en moralisk ange-

lägenhet som omgärdas av sociala tabun och stigma. Det visar också att narkotikaanvändande 

inte är ett normaliserat fenomen, utan ses som en avvikelse.  

 

Uppdelningen i 'vi' och 'dom' visar att identiteten har en kontrastiv sida där konstruktionen av 

de andra är betydelsefull för förståelsen av hur människor bygger upp en känsla av till-

hörighet. ”To construct an identity, to know who you are, you need to know who you are not.” 

(Featherstone 1992:286) Alltså, utsagor om andra – och indirekt om oss själva – har stort 

inflytande på vårt tänkande och agerande. De intervjuades distinkta gränsdragningar är både 

ett sätt att hantera andras ifrågasättande av det egna drogbruket men också ett sätt att hålla 

distans till de andra drogbrukarna. En konsekvens av kriminaliseringen är att avståndet mellan 

’vi och dom’ (laglydiga kontra knarkare) förstärks och därmed upprätthålls stereotyper av 

avgränsade kategorier av narkotikaanvändare. Denna polariserade uppdelning leder i sin tur 

till att många som använder droger upplever att kriminaliseringen inte har med dem att göra. 

De intervjuade känner varken igen sig som skyldiga eller offer, utan positionerar sig 
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någonstans däremellan. På så sätt uppfattar de narkotikaanvändande som betydligt mer 

komplext än att förenklat handla om att vara skyldig eller offer. Genom att använda sig av två 

definitioner av brott friskriver de sig från kriminalitet. I viss mån presenterar de sig som 

skyldiga, inte som kriminella, utan genom att de har ett ansvar för sina handlingar. De 

markerar därmed avståndstagande både gentemot avvikare, offer samt representanter för det 

etablerade samhället. Osynliggörandet av de unga människor som använder droger ibland har 

också negativa konsekvenser för den som upplever sig ha svårt att hantera sitt droganvän-

dande. Den officiella narkotikadiskursen, de moraliska aspekterna som drogbruk ges och 

föreställningar om kriminella missbrukare bidrar till att många är tveksamma till att söka vård 

eller hjälp. Vården är inte till för dem och informationskampanjer upplevs inte rikta sig till 

dem.  

 

De individuella erfarenheterna av narkotikaanvändande har stor betydelse för synen på 

droger. Skildringarna av tidigare och nuvarande droganvändande visar att attityden till droger 

är föränderlig över tid. Även om de intervjuade representerar delvis skilda världar och också 

förhåller sig på olika sätt till droger så finns många gemensamma tankesätt och värderingar 

som genomsyrar berättelserna om droger. Detta är inte särskilt förvånande med tanke på den 

styrka den dominerande narkotikadiskursen har (Skrinjar 2005). Jämte självpresentationerna 

och förhållningssätten finns tydliga likheter exempelvis i fråga om hur de resonerar kring 

droganvändande i termer av rationalitet, egna fria val, personligt ansvar samt ger uttryck åt 

föreställningar om ungdomlighet och vuxenhet. För de intervjuade är droganvändandet inte i 

första hand kopplat till en alternativ livsstil eller avståndstagande från det etablerade sam-

hället (jfr Hellum 2004), utan testande och användande av droger tycks mer handla om att 

fatta rationella val utifrån särskilda avsikter, att pröva egna gränser och att göra sina egna val. 

I mångt och mycket handlar det om identitetsskapande och att hitta det som känns rätt. I detta 

avseende skiljer sig inte drogande från annan konsumtion och det finns också likheter i hur de 

resonerar kring sexuella relationer, utbildning eller arbetsliv. De intervjuade ger uttryck för att 

valfrihet är en självklarhet vilket visar på att individualiseringen har en central roll. Beck 

(2000) menar att till följd av en ökad individualisering uppfattar folk idag att det är upp till 

var och en att aktivt ta ställning och formulera vad de tycker är rätt och fel. De intervjuades 

självförståelse speglar ett individualistiskt synsätt och förespråkande av valfrihet. Genom att 

konsumentens rätt att välja betonas hänger det också på konsumenten själv att kontrollera det 

egna droganvändandet. Berättelserna om kontrollstrategier och försiktighetsåtgärder för att 

undvika risker och negativa konsekvenser finns som en röd tråd i intervjuerna. Detta visar på 
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några av de svårigheter som finns med en narkotikapolitik i ett samhälle som präglas av 

individualisering och där många, såsom de intervjuade, gör gällande att det är upp till var och 

en att fatta beslut om man ska använda droger eller inte.  

 

Konsumtionssamhället och individualiseringen har också en baksida som kommer till uttryck 

i en känsla av osäkerhet och stress som valfriheten och kravet på görbarhet skapar. Många 

upplever framtiden som osäker- när ska man få ett ordentligt boende, slippa oroa sig över en 

osäker inkomst, vad ska man arbeta med? Somliga menar också att de egna framtidsut-

sikterna, i jämförelse med föräldrarnas livssituation när de var i samma ålder, inte är så ljusa. 

Ungas senare etablering på arbets- och bostadsmarknaden samt barnafödande, påverkar 

livsvillkor och möjligheter och har bidragit till en förlängd ungdomstid. Ökad ungdoms-

arbetslöshet, minskad köpkraft bland unga och nedskärningar i välfärdssystemet har på 

samma sätt påverkat många ungas livsvillkor under 1990-talet (SOU 2001:55). Utan tvivel 

har förhållanden som dessa betydelser och påverkar ungas droganvändande på olika sätt. Ur 

ett folkhälso- eller preventionsperspektiv kan en förlängd ungdomstid vara oroande med tanke 

på att unga vuxna är rörliga samt att alkohol- och narkotikakonsumtionen är relativt hög i 

åldersgruppen. Tidsaspekten betraktas också ofta som en risk i sig då ett (regelbundet) 

användande under en längre tid kan utvecklas till ett problematiskt användande eller 

beroende. 

 

I denna delrapport har jag fokuserat de likheter som finns, såväl i kamratgrupperna som 

mellan de intervjuade i stort. I vissa av intervjuerna framgick också att kamraterna inte alltid 

har samma syn på drogande. Skillnaden hängde delvis samman med deras skilda sociala 

bakgrund och individuella erfarenheter. Föräldrarnas sätt att hantera sin livssituation och 

problem gör intryck på hur de intervjuade i sin tur ser på de egna framtidsmöjligheterna, vilka 

vägar de väljer i livet och hur de tacklar eventuella svårigheter som de ställs inför. I 

intervjuerna blev det många gånger tydligt att Max och Mikael, som kom från skötsamma 

medelklasshem, inte hade samma inställning till drogande som kamraten Jakob. Till skillnad 

från Jakob, som var uppvuxen med en mamma som ständigt hade dåligt med pengar och 

emellanåt ”skåpsöp”, så uppfattade de inte droger som något tänkbart eller accepterat 

alternativ för att hantera en svår livssituation. För Jakob var det experimentella drogandet mer 

närvarande i vardagen, medan Mikael och Max betraktade sina erfarenheter mer på avstånd. 

Sjukskrivne Jakob såg inte heller lika ljust på framtiden som kamraterna som, i och med att 
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arbete och studier upptog en stor del av vardagen, alltmer betraktade det egna drogandet som 

ett delvis eller helt avslutat kapitel.  

 

Viktigt är också att de intervjuade inte uppfattar narkotika i sig som ett problem utan att det 

snarare är de sammanhang som användandet sker i och de anledningar som folk har till att 

använda droger som kan vara problematiska. ”Om man ska se knark som ett samhällsproblem 

eller nåt sånt där så tror jag att problemet snarare är hur folk mår än vad folk gör.” (Jakob) 

Att fokusgrupperna sällan berörde drogande i ensamhet visar att många upplevde det som mer 

problematiskt, eller möjligen som ett tecken på beroende. Att frågan i allra högsta grad var 

relevant framgick i de individuella intervjuerna då de ofta berättade att de använt droger som 

självmedicinering samt talade om sina existentiella grubblerier eller att de mådde psykiskt 

dåligt. Det är påtagligt att användandet av droger hänger samman med den aktuella livs-

situationen. Samtliga berättade att de använde droger mer sällan när de arbetade eller 

studerade samt när de hade en flickvän. Omvänt var droganvändande vanligare under perioder 

av arbetslöshet eller semester eller då de var singel. 

 

De intervjuade är inte homogena utan skiljer sig sinsemellan i fråga om social bakgrund, egna 

drogerfarenheter och levnadsförhållande. Olikheterna dem emellan visar på det problematiska 

med att betrakta unga människor som enhetliga kategorier, ungdomskulturer/-grupper, sub- 

eller motkulturer (se även Nilsson 1998; Lalander & Johansson 1999). De intervjuade själv-

presentationer kan ses om ett sätt att hantera omvärldens kategoriserande av dem som 

individer och grupp. De har svårt att acceptera kategoritänkandet då det skapar en förenklande 

bild av vilka de är och i och med det begränsar möjligheter till individualitet. Under inter-

vjuerna problematiserade de, och stundtals ifrågasatte, att de var en grupp trots att de var 

kamrater och hade gemensamma intressen. De intervjuade är överens om att det är viktigt att 

omge sig med folk som är öppna och som tillåter en att vara som man är eller göra vad man 

känner för, utan att döma en. För dem handlar det om att få vara unik, alltså inte bara om att 

undvika att kategoriseras som missbrukare eller kriminell. Enligt dem har droger ingen central 

betydelse i deras vardag. Därför anser de att det är viktigt att se droganvändande i ett större 

sammanhang och även lyfta fram andra saker i tillvaron då dessa många gånger tar mer tid i 

anspråk och upplevs som roligare eller viktigare. I identitetsskapandet har till exempel arbete, 

studier, psykisk hälsa, flick-/pojkvänner samt olika fritidsintressen stor betydelse.  
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Det är viktigt att poängtera att det är nästan uteslutande är män som intervjuats. De 

intervjuades förväntningar gällande kvinnor visar att genusordningar bland droganvändare, 

liksom andra grupper, gör att kvinnors droganvändande uppfattas som mer bekymmersamt än 

mäns (se även Lalander 2001). De intervjuade menar att de gånger de reagerat över att 

personer varit ”höga” så har det handlat om kvinnor. Trots att de har många kvinnor i 

bekantskapskretsen så använder de narkotika i stort sett bara med manliga kamrater. 

Berättelserna om hur de ”introducerat” flickvännerna tydliggör att de i allmänhet är den 

erfarne och att de också ser sig som den aktive i sammanhanget genom att avgöra om det ska 

ske och i så fall ha uppsikt över hur det går till. De intervjuade männens motvilja till att 

använda droger med flickvännerna kan också ses som uttryck för drogers betydelse för 

respektabilitet (Lander 2003). Flickvänner ska gärna ha förståelse för att de ibland vill 

använda droger, men helst inte använda droger själva. Det ideala kärleksförhållandet ska 

enligt dem ska vara ”rent”. Uttalanden som att ”det jag kunde ställa mig negativ till det var ju 

om hon skulle ta droger tillsammans med nån annan” bekräftar också att drogande uppfattas 

som något privat eller intimt. För männen har droganvändande främst betydelse av förbröd-

ringsritual, att använda droger är något de gör med manliga kamrater. Den manliga intimitet 

som utvecklas inom ramen för drogande kan beskrivas som en form av homosocialitet (jfr 

Lalander & Johansson 1999:79ff). Men droger kan också användas för sin egen personliga 

utveckling eller rekreation. Även om det här i huvudsak är unga män som kommer till tals är 

det tänkbart att också unga kvinnor resonerar kring eget droganvändande på liknande sätt.  

 

Narkotika är en del av de intervjuades vardag då de använder droger. Narkotika är också en 

del av alla människors vardag i den bemärkelsen att vi på ett eller annat sätt måste förhålla oss 

till de bilder av narkotika som förmedlas och gör sig påminda genom politiker, TV-reportage, 

tidningsartiklar, film, musik och böcker. Sammantaget kan detta sägas ha bidragit till narkoti-

kans normalisering som fenomen (South 1999). Gemensamt för många av de intervjuade är 

att de förhåller sig till föreställningar om ett marginaliserat missbruk och ett normaliserat 

bruk. I intervjuerna försöker de nyansera bilden och visa på att det finns något däremellan. 

Det finns ett processtänkande i berättandet, men till skillnad från media så menar de att 

förloppet inte måste sluta i missbruk. Även för dem som använder droger då och då eller 

kanske mer regelbundet står droger för något annat än det normala och accepterade. 

”Acceptansen för droger och användandets blotta existens tror jag har ökat. Men jag skulle 

inte säga att det är normalt. Det är fortfarande ett jävla tabu om någon kommer på en.” 

(Jens) Intervjuerna visar att hållningen till droger kan förändras över tid och att 
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droganvändande till stor del är förknippad med en viss period i livet, nämligen perioden som 

ungdom. Drogande är normaliserat i den meningen att det betraktas som en naturlig del i 

vuxenblivandet, det hör till att pröva (se även Sato 2004). Droger uppfattas inte som nor-

maliserade, i den meningen att det betraktas som ett naturligt inslag i deras framtida liv, utan 

betraktas snarare som en naturlig del av ungdomen och av att upptäcka sig själv och utforska 

världen. De flesta av de intervjuade sammankopplar droganvändandet till en relativt be-

gränsad tid av livet när de bara har sig själv att rå om och inte har så många förpliktelser. För 

de flesta ses valet att successivt trappa ner på droganvändandet som ett uttryck för mognad. 

Med stöd av egna erfarenheter och kännedom om andras droganvändande hävdas att intresset 

för droger avtar i takt med att studier, arbete och/eller familj tar allt större tid. Ett fåtal tänker 

sig att de kommer att fortsätta använda droger och håller då för troligt att det blir alltmer 

sällan. Detta tycker jag visar att det viktigt att lyfta fram hur unga drogbrukare resonerar kring 

sitt eget användande för att kunna förstå varför unga människor väljer att avstå eller använda 

droger. Intervjuerna pekar på olika problem och möjligheter som kan påverka ungas drog-

användande. Sammanfattningsvis tydliggörs att det är viktigt att rikta uppmärksamheten, inte 

i första hand mot drogerna, utan i större utsträckning på omständigheter som påverkar vilket 

utrymme droger tillåts få i livet genom att skapa goda levnadsvillkor så att människor mår 

bra, upplever att tillvaron är meningsfull och att de har framtidsmöjligheter. 
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4. Pressbilder och självbilder 
 
 
I den här rapporten har vi belyst hur svensk dagspress skildrat unga människor och narkotika 

samt hur unga drogbrukare resonerar kring narkotika. Under de år som studerats, 1972 – 2002, 

har dagstidningarnas huvudnyheter i första hand handlat om att uppmärksamma avslöjade 

narkotikahärvor eller att narkotikabrott eller missbruk ökar. Därför är det inte förvånande att 

polisen varit pressens huvudsakliga informationskälla. Generellt framträder två orsaker bakom 

narkotikamissbruk och brottslighet, antingen beskrivs de inblandade personerna som offer för 

olika omständigheter eller som aktörer som medvetet valt att begå brott eller använda droger. I 

pressens skildringar av unga människor i samband med narkotika dominerar bilderna av unga 

som oskyldiga respektive som kriminella. Under de senaste trettio åren har uppfattningen om 

narkotika till viss del ändrat inriktning och drogbruket framträder allt mer som ett individua-

liserat kriminellt problem. 

 
Vidare har de intervjuade drogbrukarnas erfarenheter och upplevelser så som de tar sig ut-

tryck i självpresentationer och förhållningssätt fokuserats. Dagspressens problembilder av 

unga och narkotika genomsyrar även de intervjuades självpresentationer och förhållningssätt. 

Trots att de inte känner igen sig i de massmediala bilderna så används dessa som kontraster 

för att visa både vilka de är och vilka de inte är. De intervjuade uppfattar sig varken som 

kriminella, missbrukare eller mainstream utan förmedlar en bild av sig som medvetna drog-

användare. I deras vardagliga liv hanterar de drogbruk och upplevda konsekvenser genom att 

distansera sig från omgivningens förenklade föreställningar av narkotika, vara försiktiga samt 

skaffa sig kunskap och egna erfarenheter om droger. Till skillnad från den offentliga narko-

tikadiskursen så uppfattas inte narkotika som entydigt negativt. Drogbrukarna själva för-

knippar tvärtom det egna droganvändandet med många positiva aspekter, medan de negativa 

upplevelserna ges en mer tillbakadragen betydelse. De positiva aspekterna av drogande är 

enligt dem viktiga för att förstå hur det kommer sig att de väljer att använda eller avstå. 

Exempelvis så används droger oftast tillsammans med nära vänner och bidrar till förbrödring. 

Droger kan också användas för rekreation, som självmedicinering, för att släppa hämningar 

eller för att utveckla sig. De unga drogbrukarnas berättande om egna erfarenheter visar också 

att droganvändandet hänger samman med den aktuella livssituationen. De uppfattar inte 

narkotika i sig som ett problem utan menar att det snarare är de sammanhang som 
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användandet sker i och de anledningar som folk har till att använda droger som kan vara 

problematiska. De intervjuade ger de uttryck för att individuell valfrihet är en självklarhet. 

Inställningen att det är upp till var och en att fatta beslut om att använda droger eller inte 

speglar konsumtionssamhällets individualistiska synsätt. Genom att valfriheten att välja 

betonas blir det individens ansvar att kontrollera det egna droganvändandet. Baksidan av 

konsumtionstänkandet och individualiseringen visas i en osäkerhet inför framtiden och stress 

som valfriheten och kravet på görbarhet skapar. Drogande förknippas med ungdomstiden och 

ses inte som förenligt med framtida förpliktelser och ansvar som arbete och familj medför. 

 

Favorit i repris 

Nyhetsjournalistik har stor betydelse när det gäller att lyfta fram vissa typer av problem-

beskrivningar och den samspelar såväl med myndigheter som med en antagen opinion. När 

snarlika nyheter uppmärksammas, skildringar av narkotikaanvändare återkommer och samma 

typ av aktörer används etableras och återskapas en offentlig sanning om unga och narkotika. 

Den negativa inställningen till droger och den restriktiva narkotikapolitik som förts i Sverige 

(se t ex Tham 1995 B, 2003) återspeglas i pressens skildringar, inte bara i vad som rappor-

terteras utan lika mycket i den underliggande tonen och budskapet i artiklarna. Media upp-

märksammar det och dem som avviker och bryter mot rådande lagar, normer och värderingar 

vilket förstärker avståndet mellan läsarkretsen (”vi”) och ”dom” som avviker (se Pollack 

2001). I en majoritet av de genomgångna artiklarna hänvisas de omskrivna unga personerna 

till olika grupper i huvudsak till kriminella respektive till unga oskyldiga.  

 

I intervjuerna med droganvändarna framgår att många formuleringar och synsätt som åter-

kommer i pressens nyhetsskildringar bitit sig fast och används för att motivera och förklara 

det egna agerandet och drogbruket. Relationen mellan pressbilderna och självbilderna kan 

beskrivas som en växelverkande process, det vill säga de intervjuade droganvändarna har 

anammat de olika pressbilderna och använder dem som kontraster till sina självpresentationer. 

Missbrukaren på Plattan (Sergels torg i Stockholm) som en symbol för narkotikans skadlighet 

och farlighet, omoraliska kriminella män samt aningslösa och omedvetna knarkande ung-

domar är tre bilder som figurerar som självklara referenser i de intervjuades berättande om 

narkotika som också återfinns i pressens skildringar.  
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Svart, vitt eller grått? 

Pressartiklarna och intervjuerna pekar på sociala problems konstruerade karaktär och visar hur 

synen på narkotika och unga påverkas av rådande föreställningar om drogbrukets orsaker, 

konsekvenser och eventuella lösning. Definitionsprocesser och kategorisering intar i detta 

sammanhang en viktig funktion för att upprätthålla den sociala ordningen och vad som upp-

fattas som samhällsproblem. Kategorisering är nära förbundet med makt då de som pekas ut 

som en grupp kan stigmatiseras eller utsättas för kontroll59

 

Det råder olika föreställningar om narkotika och unga droganvändare där vissa aktörer får 

tolkningsföreträde framför andra kring hur droganvändande/-are ska betraktas. Pressbilderna 

och de intervjuades utsagor visar på olika perspektiv och förståelse av narkotika som samhälls-

problem och intervjupersonerna förhåller sig kritiska till hur media skildrar droganvändare som 

antingen skyldiga eller offer (jmf begreppsparet skurk – stackare, Sahlin 1994). De intervjuade 

kan inte identifiera sig med dessa bilder som diskrediterar droganvändande och deras själv-

bilder, själva placerar de sig emellan dessa två kontrasterande stereotyper. De fjärmar sig från 

bilden av den kriminelle och menar att deras drogbruk inte styrs av det faktum att narkotika är 

kriminaliserat. ”Att man bryter mot lagen det tänker jag nästan aldrig på.” I praktiken anpassar 

de sig dock till kriminaliseringens konsekvenser till exempel genom att vara försiktiga med var 

och med vem de talar om droger och i vilka sammanhang de använder narkotika.  

 

Narkotika beskrivs av de intervjuade som ett myndighetsbegrepp som de själva inte använder. 

De gör skillnad på olika narkotikapreparat och specificerar den drog som avses, exempelvis 

cannabis, kokain och amfetamin. Vidare menar de att narkotika generellt har en negativ klang 

vilket hänger samman med att det bland annat i media framställs som farligt och omoraliskt. 

Oavsett hur droganvändaren skildras i pressen genomsyras beskrivningarna av narkotika-

brukaren som kriminell, problematisk och moraliskt tvivelaktig. ”De flesta tycker ju att det är 

för jävligt och det är skit och har man överhuvudtaget varit i kontakt med det så är man bara 

en konstig typ”. Av intervjuarna framgår att det snarare är just de problematiska och moraliska 

aspekterna av narkotika(miss)bruk som påverkar dem i deras vardagliga liv. ”... det är den 

här moraliska biten, att man blir lite särbehandlad av folk som spetälsk.”  

 

                                                 
59 Kategorisering kan också innebära möjligheter eller rättigheter.  

 
96 



Den röda tråden i pressens skildringar är att narkotikabruk antingen leder till eller är lika med 

beroende (eller missbruk). Artiklarna innehåller, oavsett till vilka grupper de omskrivna 

personerna hänförs till, ett budskap som går ut på att skildra narkotikabruk som en process som 

oundvikligen leder till ett beroendestadium. Det förekommer beskrivningar av personer som är 

i början av denna process, de unga oskyldiga, och de som klarat av att ta sig ur sitt narkotika-

beroende men den överhängande faran att bli beroende finns alltid med i artiklarna på ett eller 

annat sätt. I de intervjuades berättande förekommer också beroende som ett stadium människor 

kan hamna eller befinna sig i – även om de inte gäller dem själva. För dem handlar beroende 

inte om att människor använder olika droger utan snarare om när och av vilka skäl personer tar 

droger. De sätter upp gränser för när de själva tar respektive inte tar droger som fungerar som 

kontrollstrategier. Så länge de inte passerar dessa gränser kan de inför sig själva upprätthålla 

bilden av sig som användare av illegala droger och inte som beroende narkotikamissbrukare. 

Till skillnad från medias beskrivning av narkotikabruk som en beroendeprocess så talar de 

intervjuade om drogbruk som en utvecklingsprocess. Enligt deras synsätt varierar drogbruket 

över tid och i olika sammanhang och kan lika gärna upphöra, minska eller fortskrida med tiden 

som medföra ett beroende. Processtänkandet de intervjuade ger uttryck för innebär också att 

droger kan vara en naturlig del i ett socialt samspel och vuxenblivande samt användas för att nå 

personlig insikt.  

 

Artiklarna och intervjuerna visar att föreställningar om ungas narkotikabruk som ett sam-

hällsproblem inte är given, sättet på vilket problemet beskrivs förändras över tid och varierar 

utifrån vilken position den som talar har till fenomenet. I samhället pågår flera parallella 

processer där olika diskurser bidrar med sin tolkning av fenomen. Beroende på hur en grupp 

eller handlingar definieras följer olika sätt att reagera. I diskussionen om narkotika som 

samhällsproblem finns flera synsätt representerade som ömsesidigt samspelar med diskurser 

om ungdomar, det allmänna samhällsklimatet, politiska och ekonomiska förändringar mm. 

Samtidigt framträder ett övergripande synsätt kring narkotika och unga som skapar bilder av 

och sanningar om ungas narkotikabruk. Detta synsätt, eller diskurs, har en styrande verkan 

genom att begränsa vad som är möjligt att skriva eller säga och bidrar till förgivettaganden 

kring narkotika.  

 

Narkotika skildras i allmänhet som något dåligt till vilket beroende, kriminalitet, misär och 

ungdomar ofta associeras. Vi menar att narkotika i och med detta har en specifikt negativ 
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associationsstruktur, på samma sätt som till exempel mångmiljonprogramsförorterna60. Den 

givna associationsstrukturen försvårar positiva kopplingar och narkotika uppfattas som 

oförenlig med kontrollerat drogbruk, laglydighet, framgång eller gruppen pensionärer61. 

Medias skildringar bidrar till att upprätthålla stereotyper av narkotikaanvändare. Denna 

reproduktion förstärker avståndet mellan de som missbrukar och oss (andra)62 och bidrar 

dessutom till ett osynliggörande av drogbrukare som varken känner igen sig i bilden av offret 

(unga oskyldiga) eller avvikaren (den kriminelle eller missbrukaren).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Jämför med Ristilammis diskussion om diskursen om Rosengård (1994). 
61 Jämför med dagstidningarnas kontrasteringar mellan starka unga förövare och svaga äldre offer (Jönson & 
Åkerström 2004).  
62 Det går här att dra paralleller till att diskurser upprättar föreställningar om exempelvis vi etablerade som 
fördömliga och de andra som försumliga, inom diskursen byggs stereotyper upp genom en systematisk 
uppsättning binära oppositioner (Franzén 2000). 
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Bilaga 1 

Kategoriseringar vid datainsamlingen av tidningsartiklarna 

 
Nedan redovisas under vilka teman i CAN:s arkivering som relevanta artiklar återfanns under 
de aktuella undersökningsperioderna. 
 

Ämneskategorier: 1972 1982 1992 2002 
(narkotika-) Brott   X   X   X   X 
Drogbekämpning   .   .   X   X 
Fallbeskrivningar    X   
Förebyggande arbete   .   .   X   X 
Dödlighet    .   .   X   X 
Invandrare     X   
Kultur    .   .   .   X 
Kvinnor    :   .   .   X 
Narkotika allmänt   .   X   X   X 
Narkotika Övrigt   X     
Narkotikamissbruk   .   X   X   X 
Narkotiska medel   .   X   X   X 
Rave    .   .   .   X 
Skolan      X   X  
Sniffning    .   .   .   X 
Ungdom*     X   X   X   X 
Ungdomskultur      X 
* Under 1972 var detta tema benämnt Ungdom & beroendeframkallande medel. 

 
 

Vid insamlingen av artikelmaterialet användes en mall utifrån vilken materialet först 
grupperades. Nedan redogörs först de olika nyhetskategorier som pressartiklarna delades in i 
under materialinsamlingen och därefter för de bilder/kategorier som pressens skildringar av 
inblandade unga personerna delades in i.  
 

Nyhetskategorier: 

1. Misär/eländesbeskrivning (skildrar individer, avskräckande reportage och dyl.) 
2. Framgångshistorien (artiklar om hur personer fastnat i och sedan klarat sig ur missbruket) 
3. Narkotikahärvan (narkotikabrottslighet, brottshändelser, enskilda personer och/eller ligor) 
4. Kändisen/arna (narkotikabrott eller missbruk hos kända personer) 
5A. Ökat missbruk/narkotikabrottslighet (bruk, försäljning, införsel, beslag, statistik mm) 
5B. Minskat bruk/narkotikabrottslighet (bruk, antal brott, beslag, statistik, polisuppgifter mm) 
6. Nya drogen/er (drogen fokuseras, faktauppgifter presenteras, hotbilder och liknande) 
7. Skandal (-händelse), larm och/eller varning angående narkotika (riktat till ungdomar, 
    föräldrar och/eller allmänhet) 
8. Socialt reportage – beskrivning av platser, situationer och liknande 
9. Övrigt (alla i övrigt förekommande nyhetsämnen) 
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Bilder av unga, kategori/er:  
1. Slav  
    (fast i drogerna, missbrukare, sjukdom) 
2. Brottslingen  
    (kriminelle/a, utför affärer, tjäna pengar och dyl.) 
3. Den utslagne/a - indragne/a  
    (lever i samhällets marginaler, utanförskap, i en drogkultur, i kriminell subkultur) 
4. Stackaren/offret  
    (ej skuldbelagd, indragen i brott/droger, lurad, utan ansvar på grund av ungdom el. likn.)  
5 . Ingen av kategorierna ingår i artikeln eller stämmer ej 
6. Vanliga ungdomar/unga vuxna som använder narkotika,  
    (partydrogare, eget val, socialt integrerade, syns ej på dem att de knarkar) 
 

 

 

 

 

 
107



 
Bilaga 2 

Intervjuguide fokusgrupp 

 
 
Introduktion om mig/oss, projektet och intervjuns upplägg. 
Jag vet i stort sett ingenting om er så jag tänkte att ni skulle berätta om er först och så går vi in 
mer på erfarenheter av och inställning till narkotika sedan. 
 
Vad gör ni, boende, hur lärde ni känna varann? 
Hur umgås ni? (Var, sammanhang, när, hur ofta, vad gör ni, vilka umgås ni med? Brukar ni gå 
ut tillsammans, vart går ni ut? Vilken typ av ställe är det? Vilka går dit?) 
Vad är det som ni har gemensamt? Likheter/olikheter? 
Hur tror ni att andra ser på/uppfattar er – de som känner er respektive de som bara ser er? 
 
Associationer narkotika: - Om jag säger narkotika, vad kommer ni spontant att tänka på?  
Läs först i tur och ordning upp vad ni skrivit. Berätta sedan hur ni tänkte, utveckla vad ni 
tänker kring orden ni skrev. 
 
Vilken betydelse har narkotika i för er? 
Berätta om hur ni använder narkotika - i vilka sammanhang (var, när, hur), med vem/vilka, 
vad, hur ofta?  
När/i vilka situationer är det okej att använda narkotika? 
När och vad är inte okej? (egna gränser?)  
Skillnad nu – förr?  
 
Pratar ni med varandra om narkotika?  
Med vilka kan ni prata om er narkotikaanvändning med? Vilka vet om att ni använder? 
I vilka situationer/sammanhang kan man prata om narkotika? I vilka situationer/sammanhang 
gör ni inte det?  
Kan man se vad folk har använt? Hur kan man se det/olika beteenden?  
 
På vilket sätt har det faktum att all befattning med narkotika är kriminaliserat påverkat er? 
 
Det talas ofta om att narkotikaanvändande blivit vanligare bland unga – är det något ni märkt?   
Tycker ni att det håller bli normaliserat, är det jämförbart med alkohol? - Jämför med alkohol. 
Vad finns det för fördelar och nackdelar med det?  
Hur kommer det sig att så många inte använder narkotika? 
 
Drog – vad är det?  
Vad tycker ni det finns för skillnad mellan bruk och missbruk av narkotika? 
Vad innebär begreppet beroende? 
 
Vilken bild tycker ni att dagstidningar (och annan media) förmedlar av unga människor och 
narkotika? Hur stämmer den med er bild? 
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Intervjuguide individuell intervju  
 
 
Förra gången sa ni att det ni har gemensamt är…. Stämmer det? 
Berätta mer om dig och dina drogerfarenheter  
Vilka droger har du använt? 
Skillnad förr och nu?  
Berätta mer om första gången. Förväntningar? 
Berätta mer om när du använder droger? Vilka sammanhang? 
Hur upplever du att du blir?  
Vilka kan man vara med? Vilka har du varit med? (tjejer/killar?) 
Varför? Varför inte?  
Om du jämför med alkohol, finns skillnad/likhet med andra droger? 
Vilka kan/har du prata med om droger? Vilka känner till? 
Föräldrars inställning/konsumtion? Vad vet du? 
När är det inte OK?  
Egna gränser?  
När jag bad er associera till ordet narkotika sa du … Berätta mer! Vad tänkte du på?  
Vad har du mer att säga om kriminalisering av eget bruk? Konkreta exempel? 
Ni var inne på positiva erfarenheter. Har du upplevt nåt negativt? 
Tycker du att det kan vara problem, när i så fall?  
Missbruk/beroende  
Om du tänker framåt, vad tror du om framtida konsumtion? 

 
Förra gången sa du…Berätta mer!  
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Bilaga 3  

Associationer narkotika63

 
 
 

Max knark, heroin, medicin, LSD, piller, pulver, polis, 
förbjudet, brott 

Mikael Kalle & Jeppe [kompisar], polis, farligt, psykiska besvär, 
psykedelisk musik 

Jakob ångestdämpande, sinnesdämpande, dubbla känslor 
dvs. destruktivt/roligt, nya sinnesstämningar, 
experiment, kreativitetsfrämjande/-dödande 

David socialdemokrati, hysch-hysch 
Oskar rekreation, pengar, misär  
Tomas problem, beroende, något fult 
Ylva fängelse, ex pojkvän, hippies, hip-hop, Pink Floyd, 

Comfortably Numb, Bowie, Sollentuna halv tre på natten, 
vit Saab med tonade bakrutor, sommarlov, husvagn, 
hallucinationer, lugn, instabilitet, krossade drömmar 

Anna befrielse, osäkerhet, flykt från verkligheten, förlora sig 
själv, kändisskap, stress, pengar, brott, sjukdomar, 
inspiration, abstrakthet, knarkarlya 

Malin förlorande av frihet, kriminalitet, förgiftning, resa inåt, 
shamanism, grupptryck, tonårstidsstrul 

Erik festande, politik, debatt, lagar och poliser, hippies, glam, 
mode, motstånd, biverkning 

Niklas sprutor, odlingar, knark, LSD, missbruk, Trainspotting, 
import, ångest, glädje, kunskap, koffein, polisen 

Jonas pundare, medicin, överdosering, experimentera, köpa, 
hemskt, lagliga droger, beroende, Skellefteå, angeldust, 
LSD, koffein, cannabis 

Jens knark, negativ konnotation, upplevelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 I början av gruppintervjun ombads de intervjuade att skriva ner vad de spontant kom att 
tänka på när de hör begreppet narkotika. 
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