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Sammanfattning 

Denna studie grundar sig på tre ostrukturerade fokusgruppsintervjuer som genomfördes med 

ungdomar på en gymnasieskola i Stockholmsområdet. Urvalet bestod av gymnasielever som 

gick på skolan och var 18-22 år. Avsikten var att studera hur ungdomarna gör skillnad på 

narkotikaklassade och icke narkotikaklassade preparat som används i berusningssyfte. De 

frågeställningar vi arbetat efter var följande:  

- Hur konstrueras alkohol diskursivt i samtalet om andra berusningspreparat? 

- Konstrueras bruket som individens eget ansvar eller som ett gemensamt 

samhällsansvar? 

Ungdomarna har under fokusgruppsintervjuerna fått argumentera, definiera och motivera hur 

dessa gränser görs. Vi har utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv valt att tolka dessa 

gränsdragningar som symboliska, d.v.s. de representerar värderingar som individen 

institutionaliserats in i och aktivt upprätthåller. Analysmetoden baseras på Faircloughs 

kritiska diskursanalys där vi analyserat ungdomarnas samtal utifrån hur isärhållandet mellan 

narkotikaklassade preparat och icke-narkotikaklassade preparat upprätthålls, förhandlas och 

omförhandlas i form av symboliska gränsdragningar. Utifrån det insamlade materialet fann vi 

att alkoholen hade en särställning gentemot övriga berusningspreparat då det både var tillåtet 

och socialt accepterat. En återkommande gränsdragning som konstruerades i samtalen var 

mellan problematiskt och icke problematiskt bruk. Gränsdragning kopplades samman med 

kontroll, social kontext, ålder och miljö. I samtalet om cannabis användes alkohol som 

referenspunkt och delade upp deltagarna i två polariserade läger. Ena sidan var för en 

legalisering medan den andra sidan var för ett totalförbud av samtliga berusningspreparat 

vilket vi tolkade utifrån hur ungdomarna såg på ansvarsfördelningen. Den svenska 

beskattningsmodellen av alkohol och tobak beskrevs som tvivelaktig eftersom den innebär att 

staten tjänar pengar på individers mer eller mindre skadliga bruk.    

Nyckelord 

 (Ostrukturerade) fokusgruppsintervjuer, berusningspreparat, socialkonstruktionism, 

symboliska gränsdragningar, Fairclough, diskursanalys  
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Inledning 

Hanteringen av narkotikaklassade preparat har länge varit ett omdiskuterat ämne såväl inom 

politiken som inom sociologin. De preparat som blir narkotikaklassade speglar i viss mån 

samhällets värderingar vilka skiljer sig mellan kulturer och över tid. Vår utgångspunkt är att 

tolka narkotikalagstiftningen som en föränderlig och dynamisk process. Vilken formas efter 

samhällsmedlemmarnas normer och värderingar samtidigt som lagstiftningen i sig formar 

individens normer och värderingar. 

 

I den här studien har vi undersökt gränslandet mellan narkotikaklassade preparat och icke 

narkotikaklassade preparat som används i berusningssyfte. Vi har använt oss av begreppet 

gränsland som ett sätt att beskriva berusningspreparat som upplevs tvivelaktiga i relation till 

lagstiftningen, d.v.s. vi menar att vissa berusningspreparat uppfattas kontroversiella där 

åsikterna hamnar i konflikt med lagstiftningen.  

 

Under våren 2014 utförde vi sammanlagt tre fokusgruppsintervjuer med ungdomar i 

Stockholmsregionen för att undersöka hur gränserna mellan olika preparat görs i samtalet 

mellan dem. Fokus för intervjuerna har varit att undersöka hur deltagarna resonerar kring 

varför vissa preparat är eller bör vara olagliga medan vissa är eller bör vara lagliga. Under 

intervjuerna har vi använt oss av stimulimaterial i form av fyra bilder där var och en av dem 

enligt vår mening representerar preparat i gränslandet: sniffning, Spice, alkohol och 

medicinsk marijuana.  

 

Vi har valt att studera dessa gränsdragningar utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv inspirerat 

av Fairclough. Det är en socialkonstruktionistisk ansats med avsikt att studera språket som ett 

sätt att förstå och tolka den vardagsverklighet individen lever i vilket har sina rötter i Berger 

& Luckmanns (2011) teoribildning. När vi väljer att se språk utifrån ett diskursivt perspektiv 

tolkar vi språket som ett skapande, omförhandlande och upprätthållande av sociala relationer. 

Det diskursiva perspektivet går därmed utöver den kommunikativa funktion som ligger till 

grund för språk för att undersöka det samspel som försiggår mellan individer och mellan 

individer och samhället.     
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Syfte och frågeställning 

Syfte med studien är att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur ungdomar 

konstruerar skillnaden mellan bruket av narkotikaklassade preparat och icke-

narkotikaklassade preparat. Vi ämnar undersöka hur detta isärhållande upprätthålls, 

förhandlas och omförhandlas i form av de symboliska gränsdragningar som görs i samtalet 

mellan ungdomar. Värderingar som hamnar i konflikt med lagstiftningen väljer vi att tolka 

som ett gränsland där det sker en pågående kamp mellan olika resonemang och åsikter.  

Våra frågeställningar är följande: 

- Hur konstrueras alkohol diskursivt i samtalet om andra berusningspreparat? 

- Konstrueras bruket som individens eget ansvar eller som ett gemensamt 

samhällsansvar? 

Disposition   

Upplägget för studien ser ut på följande sätt. Först kommer vi att redogöra för våra teoretiska 

utgångspunkter samt premisser gällande kunskapsanspråk. Vi kommer sedan kort beskriva 

narkotikalagstiftningen och den lag som omfattar vård av missbruk i särskilda fall. Under 

tidigare forskning går vi igenom de studier som vi uppfattar relevanta i relation till studiens 

syfte. Därefter redogör vi för vilka metodologiska förutsättningar som råder i 

kunskapsproduktionen för att sedan under genomförande beskriva studiens urval och 

praktiska tillvägagångssätt. Under etik redogör vi för studiens etiska förhållningssätt och den 

problematik som metoden förde med sig. Analysen döpte vi till Attityder och 

gränsdragningar i samtalet med ungdomar. Vi avslutar studien med en diskussion där vi har 

problematiserat våra resultat.  

Teoretiska utgångspunkter   

I vår studie har vi använt diskursanalysen som ett verktyg för att kunna nå kunskap om hur 

ungdomar konstruerar skillnaden mellan bruket av narkotikaklassade preparat och icke-

narkotikaklassade preparat. Vi har valt att studera ämnet utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Vår utgångspunkt är att vi kan nå kunskap om samhället genom att studera 
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interaktionen mellan individer i form av konstruktioner som uppstår i det sociala (Berger och 

Luckmanns, 2011). Ett sätt att synliggöra dessa konstruktioner är att dekonstruera språket, 

d.v.s. bryta ner språket i mindre beståndsdelar för att nå en djupare förståelse kring 

konstruktionernas uppbyggnad. Språket ger uttryck för den process där de sociala 

konstruktionerna skapas, omförhandlas och efterlevs. Genom att dekonstruera exempelvis 

användningen av ordet cannabis kan vi uttolka vilken betydelse begreppet tillskrivs i samtalet 

t.ex. njutningsmedel eller narkotika.  

 

Vår modell är inspirerad av Faircloughs kritiska diskursanalys där begreppet diskurs 

definieras på två sätt, dels som ett abstrakt substantiv: ”språkbruk uppfattat som social 

praktik”, och dels som ett räknebart substantiv ”sätt att tillskriva mening kring erfarenhet från 

ett visst perspektiv” (enligt vår översättning)
1
. I detta hänseende begränsar sig Fairclough till 

att se diskurs utifrån ett lingvistiskt perspektiv, d.v.s. enbart tal eller skrift. En diskursiv 

händelse hänvisar till en händelse av språkbruk som kan analyseras enligt denna modell och 

grundar sig i antingen tal eller skrift. I vår studie kommer vi använda begreppet diskurs som 

en form av social praktik, d.v.s. den är kommunikativ samtidigt som det är en social handling 

som ger reella konsekvenser i det sociala samspelet (Fairclough, 2010: 91-96).  

 

När vi analyserar en text så kan vi uttolka det som tas för givet, d.v.s. det som kräver 

förkunskap och som konstruerats av institutionerna. Fairclough väljer att se detta som 

ideologier: 

 

”Ideology is located, then, both in structures which constitutes the outcome of past events and the 

conditions for current events, and in events themselves as they reproduce and transform their 

conditioning structures (Fairclough, 2010: 58).”    

 

Alla sociala institutioner innehåller ideologiska diskursiva formationer vilket gör att när vi 

använder språket så ger vi uttryck för dessa ideologier. Det går således inte att uttrycka sig 

språkligt utan att påverkas av de sociala institutioner vilket samhällets struktur består av. 

Samtidigt som individen påverkar strukturerna i de sociala institutionerna genom sitt 

språkbruk. Vissa diskurser framställs då som mer naturliga gentemot andra diskurser som 

                                                 

1 Ett abstrakt substantiv åsyftar ett substantiv i dess abstrakta form, d.v.s. ”det, från vilket man i tanken 

avskilt vissa egenskaper (NE)”. Ett räknebart substantiv är ett substantiv som ej ändrar form mellan 

singular och plural, t.ex. ett hus, flera hus.   
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framställs som mer onaturliga, m.a.o. ideologiska representationer respektive icke ideologiska 

representationer (Fairclough, 2010: 57-61). 

 

Det är även relevant att redogöra för de begränsningar som det socialkonstruktionistiska 

perspektivet för med sig. Vi kan i huvudsak resonera kring fenomen som har en språklig 

förankring i dess idéform vilket härstammar från ett idealistiskt perspektiv, d.v.s. hur språket 

används styrs av hur individens idévärld konstrueras och förändras. Enligt Hacking (2004: 97, 

145) kan vi inte hävda att existensen av cannabis som materiellt objekt förändras genom hur 

vi språkligt konstruerar det. Däremot kan vi tolka språkbruket kring vad begreppet cannabis 

representerar i det sociala t.ex. värderingar, social status och identitet som förändras över tid 

och kultur. Enligt Laclau och Mouffe (2008) är en total fixering av betydelsen i språkbruk inte 

möjlig genom diskursanalys utan lämnar alltid utrymme för tvivel, d.v.s. tolkning av språk 

och dess betydelse ska aldrig ses som definitiv och slutgiltig.  

 

Den kritiska delen av diskursanalysen syftar till att förstå de maktrelationer som manifesteras 

genom de ideologiska formationer som genomsyrar diskursen. Här tillämpar Fairclough 

begreppet hegemoni som är ett uttryck för den ständigt pågående kampen om dominans och 

makt som pågår i samhället. Fairclough menar att vi ska förstå hegemonin som en instabil 

balans där makten är under ständig förändring och aldrig kan bli total. Hegemonin 

kännetecknas främst genom skapandet av olika maktformationer som allianser och hur 

individer integreras i dessa maktformationer. Hegemonin och interdiskursiviteten ger uttryck 

för den förändring som går att utläsa ur ett historiskt perspektiv, d.v.s. hur språket förändrats 

över tid (Fairclough, 2010:61-67).   

 

Fairclough menar att den diskursiva praktiken och sociala praktiken går att förstå som en 

dialektisk relation, d.v.s. de skapar varandra. Med detta följer ett antagande om att det 

existerar både diskursiva element som icke diskursiva element i den sociala praktiken. Detta 

resonemang bygger på premissen att det existerar element utanför diskursen, t.ex. fysiologiska 

reaktioner, att de fysiologiska reaktioner som individen får vid berusning bör ses som ett 

delvis icke diskursivt element då det existerar oavsett hur vi använder språket (Fairclough, 

1992: 65-66). Laclau och Mouffe (2008: 159-161) menar i sin tur att vi måste skilja på 

idévärlden och den materiella verkligheten när vi behandlar diskursen. De argumenterar för 

att den materiella existensen inte är något som diskursen kan göra anspråk på att behandla 

förutom den meningsbärande funktion som det tillskrivs genom språket. Att beskriva attityder 
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och åsikter kring berusning är något vi kan tolka och förstå genom diskursen, för hur vi 

använder språket kring ett fenomen är vårt enda sätt att tillskriva mening kring fenomenet i 

fråga. Språket fungerar här som ett brobygge mellan den materiella verkligheten och hur vi 

förstår den. I vår analys har vi valt att tolka diskursens begränsningar enligt Laclou och 

Mouffes resonemang då vi finner deras förhållningssätt mer praktiskt gångbart då vi enbart 

har för avsikt att undersöka språkets meningsbärande funktion i form av diskurser och inte 

fördjupa oss i dess materiella existens. 

 

Vi har valt att kontextualisera den diskursiva praktiken genom hur symboliska 

gränsdragningar konstrueras. Vår avsikt är att tolka brukets sociala kontext vilket går att 

förstå utifrån hur relationer och identiteter skapas, upprätthålls och särskiljs i det sociala 

samspelet mellan individer. Till exempel så brukar både alkoholisten och vinprovaren alkohol 

men bedöms utifrån den sociala kontext som tillskrivits de olika stereotypiska rollerna. Dessa 

kategoriseringar och/eller gränsdragningar som skiljer brukaren från missbrukaren och 

alkoholisten väljer vi att tolka utifrån den identiteten som tillskrivs brukaren. Denna 

gränsdragning är enligt vårt perspektiv symbolisk, d.v.s. hur relationer och identiteter 

uppfattas symboliserar värderingar som individen har institutionaliserats in i och aktivt 

upprätthåller. Vår utgångspunkt är att institutionaliseringen och upprätthållandet får reella 

konsekvenser i samhället då det påverkar hur individer bygger och upprätthåller relationer 

med varandra (Lamont & Molnár 2002:168).  

Lagstiftning  

Narkotikalagstiftningen utgör i vår studie en fast förhållningspunkt där bruket av vissa 

preparat benämns som olagliga vilket särskiljer dem från andra preparat. Narkotika definieras 

på följande sätt enligt Narkotikastrafflagen § 8 (1968:64): 

 

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande 

egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med 

sådana egenskaper eller effekter och som 

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har 

biträtt, eller 
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2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag (1999:43). 

 

Narkotikalagstiftningen ligger till grund för lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM: 

Lag (1988:870)) vilket då omfattar missbruk av alkohol, narkotika och lösningsmedel. Med 

missbruk menas här ett bruk vilket uppfattas som skadligt för individen och dess omgivning. 

Är dessa kriterier uppfyllda kan individen omhändertas med stöd i denna lag. Gällande 

alkohol och lösningsmedel så finns det restriktioner som reglerar försäljning och innehav. Vid 

18 års ålder är det tillåtet att förtära alkohol vid servering och att inneha folköl eller liknande. 

Individer under 20 år som innehar alkohol starkare än folköl begår inget brott däremot kan 

alkoholen som innehas beslagtas av polis eftersom individen i fråga inte uppfyller minsta 

tillåtna ålder. Lagstiftningen kring alkohol ger dock utrymme för förtäring under ordnade 

former där det tas hänsyn till individens ålder och välmående. D.v.s. det är exempelvis enligt 

lag tillåtet att under rätt omständigheter bjuda sitt barn på alkohol trots att tillåten ålder inte 

uppnåtts eller att dricka vin som en del av nattvarden. Preparat som kan användas vid 

sniffning eller boffning regleras med restriktioner vid försäljningen. De ska förvaras på sådant 

sätt att det försvårar otillåten tillförskaffning och det får inte säljas till individer som har för 

syfte att bruka preparatet i berusningssyfte (Wramner et al 2010:182). Missbruk definieras 

enligt Socialstyrelsens allmänna råd som: 

 

Generalindikationen innebär att missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, 

narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att 

vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt. 

Specialindikationerna innebär att missbrukaren till följd av missbruket 

1. utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, 

2. löper uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller  

3. kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående (SOSFS 1997:6 

Socialstyrelsens allmänna råd; Tillämpning av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall). 

 

Om individen är i ett sådant berusat tillstånd att hen inte kan ta hand om sig själv eller 

utgör en fara för sig själv eller omgivningen kan individen ifråga omhändertas enligt 

lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB: Lag (1976:511)). 

Omhändertagandet av berusade personer omfattar samtliga berusningspreparat och görs 

av polisman eller ordningsvakt. Detta får dock inte ske i hens bostad eller någon annans 

bostad.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de studier som utgör grunden för vår förståelse av 

ungdomars bruk av berusningspreparat. Enligt Bergmark (2011:382-383) så går ungas 

alkoholkonsumtion att förstå som en experimentell fas i livet, det handlar till stor del om att 

lära sig hur man bör dricka som vuxen. Jakob Demant (2008) menar i sin studie om danska 

ungdomars alkoholbruk att alkoholen i sig fungerar som en markör för mognad, d.v.s. att 

bruka alkohol är en del i processen att lämna barndomen för att gå in i vuxenvärlden. Vi har 

applicerat detta förhållningssätt även gentemot andra berusningspreparat som brukas av 

ungdomar för att kunna tolka bruket av berusningspreparat ur ett bredare socialt sammanhang. 

 

Measham (2002) använder i sin studie begreppet kontrollerad kontrollförlust när hon utifrån 

ett genusperspektiv undersöker ungdomars bruk av narkotika. Målet för kvinnliga brukare 

beskrivs vara att förlora kontrollen på ett kontrollerat sätt, d.v.s. bli berusade på ett accepterat 

sätt i relation till omgivningen. Vår avsikt med att applicera detta begrepp är att nå en djupare 

förståelse av hur ungdomar upplevs av andra ungdomar när de brukar berusningspreparat. 

T.ex. att det både kan vara eftersträvansvärt att vara en del av gemenskapen där bruket spelar 

en central roll samtidigt som det gäller att inte förlora kontrollen och göra bort sig. 

 

Sato (2004) har utifrån ett kulturellt perspektiv undersökt alkoholens och narkotikans 

betydelse för ungdomar. Utgångspunkten är att analysera hur ungdomar förhåller sig till 

alkoholens och narkotikans betydelse i form av dess identitetsskapande funktion. D.v.s. att 

olika förhållningssätt fungerar som sociala markörer för hur individen positionerar sin egen 

identitet i förhållande till andra. Detta ger enligt författaren uttryck för grupptillhörighet både 

i form tillhörighet och avståndstagande. Identitetsskapandet bör sättas i relation till den 

förändring som sker över tid. Alkohol och narkotika har t.ex. olika betydelser beroende på var 

i livet individen befinner sig. Som ungdom fungerar det som en markör för övergången till 

vuxenlivet (jfr Demant, 2008) medan som vuxen symboliserar det gemenskap och umgänge. 

Vi menar att ungdomarnas förhållande till olika berusningspreparat går att förstå utifrån den 

identitetsskapande effekt som sker när de positionerar sig i relation till andra i det sociala 

samspelet. Att ta ställning i ansvarsfrågan, huruvida det är samhällets eller individens ansvar, 

är även det en del av den positioneringen. 
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Skårner & Månsson (2008) menar utifrån sitt dualistiska perspektiv att ungdomar tillgodogör 

sig kunskap som både talar till fördel och till nackdel för narkotikabruk. Den insamlade 

kunskapen ligger sedan till grund för om individen väljer att avstå eller använda 

narkotikaklassade preparat. De upplevda positiva effekterna av preparatet som önskas kan 

uppfattas som tilltalande medan de negativa effekterna avskräcker. Valet ungdomarna ställs 

inför kan beskrivas som en risktagning, d.v.s. individen vill åt det önskvärda men riskerar 

samtidigt något icke-önskvärt.  

 

Aldridge et al (2011) argumenterar för att det skett en normalisering av rekreationellt bruk av 

narkotikaklassade preparat. En studie av brittiska ungdomar visar att den sammantagna 

attityden kring rekreationellt bruk av narkotikaklassade preparat har förändrats över tid. 

Denna normalisering bygger på ökad tillgång, fler som prövar på och ökad kunskap om 

preparaten hos ungdomarna. Attityden hos ungdomar senare i livet visar på en mer öppen 

inställning inför att använda tidigare testade preparat. Tidigare forskning har till stor del 

fokuserat på bruk kopplat till subgrupperingar i samhället vilket författaren menar har förlorat 

mycket av sitt förklaringsvärde då användandet spridits utanför dessa subgrupperingar.  

 

Ekendahl och Månsson (2013) har undersökt den legaliseringsdiskurs som tar plats på 

internetforum av ungdomar i Sverige där alkohol och cannabis jämförs. I denna jämförelse 

framstår alkohol som farligare än cannabis. Förbudet mot cannabis upplevs ha sin grund i en 

moralisk ståndpunkt då cannabis jämställs och kategoriseras tillsammans med övriga 

narkotikaklassade preparat. D.v.s. det sker ingen distinktion mellan vilka preparat som skulle 

vara mer hälsofarliga än andra. Internet har även möjliggjort ett lättare sätt att sprida 

information på vilket enligt författarna spelar en central roll i hur ungdomarna senare fattar 

sina beslut gällande alkohol och cannabis.   

Metod 

I det här avsnittet kommer vi beskriva studiens metodologiska förutsättningar och motivera de 

val vi har gjort. Fokusgruppsintervjuer är en kvalitativ metod som syftar till att en grupp 

deltagare ska samtala med varandra med fokus kring ett specifikt ämne. Fokusgrupper är en 
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givande metod för att studera ett ämne där det finns många olika normer och gränsdragningar. 

Forskaren fungerar som moderator i detta sammanhang och stimulerar samtalet mellan 

deltagarna vid behov. Fördelen med denna metod är att den öppnar upp för möjligheten att få 

en så nyanserad bild av ämnet som möjligt då deltagarna måste förhålla sig till varandras 

åsikter och attityder i en gruppinteraktion.  

 

För att minska vår påverkan över samtalen valde vi att låta fokusgruppsintervjuerna vara 

ostrukturerade i den mån att vi lät samtalen flöda relativt fritt. Vi överensstämmer då med 

Dahlin-Ivanoffs (2013) resonemang att vi tolkar ungdomarna som experter i sin egen roll som 

ungdomar. Enligt Halkier (2010:11-12, 27-28) är det den sociala interaktionen i gruppen som 

skapar det empiriska underlaget och beroende på om deltagarna känner varandra eller ej 

skapas olika dynamik i grupperna. En fördel med att känna varandra sedan tidigare kan vara 

att man genom att känna sig trygg i gruppen får lättare att öppna sig och prata fritt. Känner 

deltagarna varandra eller går på samma skola finns det däremot en risk att deltagarna svarar 

på frågor utifrån redan etablerade maktrelationer. Den sociala kontrollen kan alltså hindra att 

alla olika åsikter kommer fram och att svaren genom det blir polariserade.  

 

Samtalen hade en viss inramning då vi hade ett uttalat syfte och använde oss av 

stimulimaterial. Stimulimaterialet fungerade då som ett hjälpmedel för att stimulera samtalet i 

gruppen (Wibeck, 2010:78-79). Detta material är i sig inte opartiskt utan vi har använt oss av 

det för att det ska väcka åsikter och tankar kring ämnet samt att samtalen skulle ha några 

gemensamma beröringspunkter. En mer strukturerad form av intervju hade begränsat 

utrymmet för gruppdeltagarna att fritt diskutera och komma med spontana åsikter (Wibeck, 

2010:58). Eftersom vi hade ett tydligt syfte och stimulimaterial så fanns inget behov av en 

snävare inramning vilket t.ex. en intervjuguide hade bidragit till.  

 

Stimulimaterialet bestod av fyra olika bilder vilka visade preparat som kan användas i 

berusningssyfte. Bilderna kunde uppfattas som kontroversiella i den bemärkelsen att det råder 

skilda åsikter kring preparaten och deras användningsområden (se bilaga). Första bilden visar 

en person som inhalerar en spray via en papperspåse, bilden är anonym så det går inte att se 

vem som är med på bilden vilket var en förutsättning för samtliga bilder. Andra bilden visar 

en person som håller upp en påse som det står Spice på och i andra handen visar personen upp 

ett Spice-liknande preparat uthälld i handflatan. Tredje bilden visar ett uppdukat bord 

innehållande kräftor, majonnäs, öl och någon som häller upp snaps i ett glas.  
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Fjärde bilden visar cannabis förpackat i vad som liknar medicinburkar. Den tredje bilden 

skiljer sig i jämförelse med resterande bilder då den visar en socialt accepterad situation. 

Motivet bakom detta var att i samtalet kunna byta ut alkoholen i bilden mot t.ex. Spice eller 

cannabis för att se hur ungdomarna förhöll sig till det och låta dem motivera sina olika 

ståndpunkter. En problematik med samtliga bilder är att det sker en påverkan av oss som 

forskare när de tar del av de olika bildernas sociala betydelse. Det är t.ex. möjligt att den 

tredje bilden väcker mer positiva associationer än den första bilden då de beskriver två skilda 

sociala situationer. Syftet med dessa bilder är dock att de ska stimulera samtalet och därför 

valde vi ut bilder där normer och social situationer skilde sig åt.  

 

Vi använde oss av flera inspelningsapparater för att säkerställa att inspelningen inte skulle gå 

förlorad. En svårighet med att enbart spela in ljudet vid denna typ av intervjuer är att det kan 

vara svårt att fastställa vem som säger vad, speciellt när flera talar samtidigt. För att underlätta 

transkriberingen så hade en av oss moderatorer till uppgift att anteckna stödord som då gick 

att koppla till när de olika deltagarna talade. Den andra moderatorn hade då ett större ansvar 

att föra samtalet vidare och presentera stimulimaterial.  

 

Vi har valt att ta med de delar som vi efter genomlyssning ansåg vara relevanta för vår analys. 

Transkribering som metod innebär att vi transformerat talspråk till skriftspråk vilket är en 

process som inkluderar en tolkning av vad som sägs och hur det sedan representeras i skrift på 

ett adekvat sätt. Detta gör också att viss information exkluderas i form av gester, kroppsspråk, 

tonfall, stämning o.s.v. (Kvale & Brinkmann, 2014:193-194). I vår transkribering har vi 

fokuserat på vad deltagarna säger, d.v.s. innebörden i det som uttrycks. Detta innebär att vi 

anpassat det som sägs till skriftspråk med målsättningen att inte göra våld på det som sägs 

men samtidigt rättat till grammatiska oklarheter, tagit bort ljud som inte går att uppfatta samt 

tagit bort vad vi uppfattar som överflödiga ord.  

 

Kvale och Brinkmann (2014:33) beskriver den kvalitativa intervjun som ett hantverk där 

forskarna blir bättre på att intervjua genom den praktiska erfarenheten av att intervjua, d.v.s. 

vissa saker kan vi inte läsa oss till utan det måste läras in via praktisk erfarenhet. Vi har valt 

att se fokusgruppsintervjuerna utifrån ett liknande perspektiv och har tagit lärdom vid varje 

tillfälle med avsikten att förbättra brister.  
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Avsikten med fokusgruppsintervjuerna var att de skulle efterlikna det vardagliga samtalet så 

mycket som möjligt. Med den målsättningen har vi haft för avsikt att vara så neutrala och 

sakliga som möjligt under genomförandet. Det går dock inte att bortse från att vi samlat ihop 

en grupp ungdomar som ska samtala kring ett visst ämne under en viss tid vilket då kan och 

bör ses som en konstruerad situation av oss som forskare. Utifrån vår förförståelse har vi 

sedan tolkat det inspelade materialet vilket då till viss del ger uttryck för vår gemensamma 

intersubjektivitet. När vi har reflekterat kring vår egen förförståelse har vi även kommit fram 

till att vi anser både att det finns goda skäl att behålla nuvarande lagstiftning men anser 

samtidigt att kriminaliseringen för med sig negativa effekter som kan uppfattas 

oproportionerliga. Med denna vetskap om vår förförståelse har vi strävat efter att vara så 

kritiska som möjligt till våra egna roller och påverkan genom hela studien, d.v.s. vetskapen 

om vår egen påverkan öppnar upp för möjligheten till en reflexiv och ifrågasättande hållning 

(Kvale & Brinkmann, 2014:18, 34).  

 

Vi har valt att använda oss av Faircloughs kritiska diskursanalys vilken är en tredimensionell 

modell som bidrar till att synliggöra hur identiteter, relationer och kunskapssystem 

konstrueras utifrån ett kritiskt perspektiv. Dessa tre dimensioner behandlas inte separat i en 

specifik ordningsföljd utan behandlas samtidigt och därav är analysen tredimensionell.  

 

Första dimensionen består av att tolka hur diskurser och genrer konstrueras textuellt. Vi 

kommer här kort beskriva de begrepp vi använt oss av i första steget. Transivitet beskriver hur 

deltagaren framställer en särskild utsaga utifrån hur relationen mellan objekt och subjekt 

upplevs. Exempelvis kan användandet av opiater både framställas som ett skadligt bruk och 

som ett hjälpmedel vid smärtlindring, d.v.s. subjektet kan konstrueras som missbrukare eller 

patient beroende på syftet med bruket (Fairclough, 1992:178-179). Modalitet beskriver 

styrkan i deltagarens påståenden och huruvida de själva överensstämmer med sitt eget 

påstående. T.ex. ”jag tror att Spice är farligt” eller ”Spice är farligt”. Det kan även ta sig 

uttryck i pauser och tvekan (Fairclough 1992:158-159). Nominalisering är om deltagaren 

ersätter adjektiv mot substantiv vilket ger uttryck för vedertagen kunskap, t.ex. ”hen dricker 

alkohol” till ”hen är alkoholist” (Fairclough, 1992:182-183).  

 

Fairclough (2010) använder begreppet intertextualitet vilket innebär att nytt språkbruk bygger 

på ett redan existerande språkbruk och inte bör ses som nyskapande utan i relation till det som 

redan existerar. Interdiskursivitet är ett uttryck för att vi enbart kan tolka diskurser i 
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förhållande till redan existerande diskurser, genrer och stilar. Med genrer menar vi ett 

språkbruk som kan sättas i relation till en specifik social praktik, till exempel en 

ungdomsgenre. (Fairclough, 2010:74, 91-96). Diskurser kan därmed inte förstås utifrån sin 

isolerade form utan måste sättas i relation till redan existerande diskurser.  

 

I andra dimensionen av analysen så tolkas huruvida diskurser och genrer konsumerar, 

distribuerar och konstruerar sig i förhållande till redan existerande diskurser för att kunna 

uttolka den diskursiva praktiken. Vår avsikt är att skaffa oss en helhetsbild utifrån hur 

diskurserna konstrueras rent lingvistiskt och sedan tolka under vilka omständigheter 

diskurserna bildas, ombildas eller bygger på tidigare diskurser. Vårt intresse ligger i att se hur 

texten förhåller sig interdiskursivt, m.a.o. hur diskurser bygger på redan existerande diskurser 

och vilka som framställs som mer dominerande. Detta kommer i sin tur att bilda en 

diskursordning där vissa diskurser får mer utrymme än andra (Fairclough, 2010:93-96). 

 

I den tredje dimensionen så sätter vi den diskursiva praktiken i relation till diskursordningen 

och kontextualiserar det utifrån vårt teoretiska perspektiv innehållande symboliska 

gränsdragningar. Målet med denna studie är att nå kunskap om fenomenet ifråga och kunna 

överföra de resultaten även till andra situationer. Vi strävar därmed efter att resultaten ska 

vara så överförbara som möjligt och för att kunna säkerhetsställa detta så har vi valt att 

förhålla oss till hur tillförlitlig och relevant studien är. Med tillförlitlighet avser vi ett 

transparant förhållningssätt utmed hela forskningsprocessen där vi tydligt och utförligt 

beskriver hur vi kommer fram till våra resultat. Enligt Kvale och Brinkmann (2014:280-281) 

så är relevans nära sammankopplat med överförbarhet, d.v.s. ett kritiskt förhållningssätt till 

hur relevanta resultaten är utöver det specifika fallet. Denna studies begränsade omfattning 

gör dock att resultaten bör tolkas utifrån dess unika situation. Det är ett nedslag under en viss 

tid, på en specifik plats med en unik samling individer. Ett sätt att överföra resultaten är 

genom ytterligare studier för att se vad det finns för likheter och olikheter när förhållande som 

tid, plats och individer förändras.  
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Genomförande  

Valet av ungdomar motiverar vi utifrån dess särställning då de tillhör en grupp som är 

överrepresenterad vad gäller bruket av flertalet berusningspreparat (Bergmark, 2011). De 

befinner sig även i en övergångsfas mellan barndomen och vuxenlivet vilket gör denna grupp 

unik (Demant, 2008).  

 

Urvalet bestod av sammanlagt 22 ungdomar i åldern 18-22 år från ett gymnasium i södra 

Stockholm. Dessa var uppdelade i tre fokusgruppsintervjuer. Första gruppen bestod av 13 

deltagare, den andra bestod av 5 deltagare och den tredje bestod av 4 deltagare. Grupperna 

bestod både av män och kvinnor och skilde sig åt beträffande tidigare erfarenheter och 

bakgrund. Denna studie har enbart för avsikt att intervjua dem i deras roll som myndiga 

gymnasieungdomar och därför tog vi inte hänsyn till skillnader beträffande kön, etnicitet, 

kulturell bakgrund, religion, ålder m.m. Därav använde vi oss av könsneutrala namn i 

analysen. Valet av gymnasieskola begränsade vi till Stockholmsområdet därefter tog vi 

kontakt med ett par skolor med olika inriktningar. Det slutgiltiga valet föll på den skola som 

vi fick kontakt med snabbt och som hade möjlighet att ta emot oss.  

 

När vi tagit kontakt med skolans rektor valde vi tillsammans ut ett antal skolklasser där 

eleverna var i lämplig ålder. I samråd med berörda lärare fick vi möjligheten att presentera 

studien för klassen. Vid dessa presentationer informerade vi om studiens syfte och 

tillvägagångssättet, vi gav också eleverna möjlighet att fråga såväl om studien som om 

högskolestudier i allmänhet. Efter presentationen uppehöll vi oss i skolans fik där elever som 

var intresserade av att delta kunde kontakta oss. Vi tog inte aktivt kontakt med enskilda elever 

då vi ville att eleverna skulle medverka av egen fri vilja, befriade från påtryckningar, däremot 

tog rektorn och vissa lärare initiativ att prata med elever å våra vägnar. Vi gav även eleverna 

möjlighet att ta med en kompis till intervjun om det fanns plats.  

 

Det råder skilda meningar kring hur många deltagare som bör ingå i en fokusgrupp, allt ifrån 

3 till 12 deltagare per grupp nämns i litteraturen (Bloor et al, 2001:26, Bryman, 2011:451, 

Dahlin-Ivanoff, 2013:78-79, Wibeck, 2010:61-62). Vid första fokusgruppsintervjun testade vi 

med att använda oss av en större grupp då intresse fanns. Efter att ha utvärderat intervjun så 
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valde vi att begränsa antalet till max 8 deltagare med en nedre gräns på 3 deltagare då vi 

uppfattade att samtalet påverkades negativt av ett för högt antal deltagare. Vår erfarenhet från 

den större gruppen var att deltagarna fick svårare att göra sina röster hörda. Det fanns 

tendenser till bildning av subgrupper där konkurrerande samtal vid sidan av gruppen uppstod 

samt att inspelningen skulle bli svår att tyda. Detta gjorde att vi inte kunde använda oss av 

första intervjun i någon större utsträckning vad gäller citat utan fick förlita oss på de andra 

intervjuerna. De flesta citat kom från grupp två då vi upplevde att gruppdynamiken fungerade 

bäst där då ståndpunkterna beskrevs mest ingående vid det tillfället. Samtliga grupper bidrog 

med kunskap men det var svårt att använda vissa delar.  

 

Huruvida deltagarna kände varandra eller ej kontrollerade vi inte däremot så gick de i samma 

skola och flera av dem hade undervisning tillsammans. Detta påverkade gruppdynamiken då 

vissa åsikter konkurrerades ut av interna formationer inom gruppen, d.v.s. små grupperingar 

som kände varandra hade möjlighet att konkurrera ut andra i gruppen. En mindre grupp än 3 

deltagare hade enligt vår bedömning inte genererat den typ av gruppinteraktion som vi 

eftersträvade. 

  

Vid samtliga tillfällen fick vi tillgång till ett klassrum där vi kunde genomföra intervjun. 

Dessa klassrum kunde inte erbjuda total anonymitet för deltagarna då det gick att se in genom 

glasrutor. Vi möblerade om i klassrummet och skapade genom det ett bord där deltagarna 

kunde samlas och se varandra under samtalet. Innan vi började inspelningen så informerade vi 

mer djupgående kring studiens tillvägagångssätt, syfte och våra etiska riktlinjer (se Etik). Här 

hade deltagarna också tillfälle att fråga om det var något som de uppfattade som oklart. Vi var 

väldigt måna om att poängtera att motivet bakom samtalen var att ta del av deras åsikter och 

att vi inte hade för avsikt att lägga någon värdering i dem.  

 

Samtliga intervjuer inleddes med att vi lät deltagarna definiera begreppet berusning. Vi ville 

att detta skulle fungera som en introduktion till ämnet i fråga där berusning är ett centralt 

begrepp. Vi valde även att introducera begreppet cigaretter vid andra och tredje intervjun 

eftersom det diskuterades vid första intervjutillfället. Vi uppfattade cigaretter som en relevant 

del i diskursen då det är ett legalt preparat samtidigt som det är hälsofarligt samt 

beroendeframkallande. Vid intervjutillfällena var vi två moderatorer, där den ena ledde 

samtalet medan den andra förde anteckningar. Vi kompletterade varandra i våra olika roller 

och arbetsdelningen var inte absolut. Det tillhörde vår roll att styra samtalen så att deltagarna 
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höll sig inom ramarna för studiens syfte och stävja uppkomna maktassymetrier vilket vi 

gjorde i samtliga grupper genom att plocka fram utkonkurrerade åsikter. Vår målsättning var 

att inta en så passiv roll som möjligt för att minimera påverkan på de interaktionerna som 

pågick mellan deltagarna (Wibeck, 2010:83-85). Det är med det sagt inte omöjligt att vårt 

eget beteende kan ha påverkat ungdomarna genom t.ex. ordval, ton eller kroppsspråk. 

Ungdomarna kan också ha anpassat sina svar efter vad de tror att vi vill höra.   

 

Vid några tillfällen ställde deltagarna frågor under intervjun varpå vi antecknade dessa och sa 

att vi kunde återkomma till dem efter intervjun, detta för att undvika att introducera nya 

begrepp och leda samtalet. Intervjuerna avslutades med att vi frågade deltagarna om de hade 

något mer att tillägga innan vi stängde av inspelningsutrustningen. Efter intervjun frågade vi 

gruppen hur de upplevt situationen för att de skulle få tillfälle att fråga och komma med 

synpunkter. Vi använde även den här tiden till att ge svar på de frågor som uppkommit under 

intervjuerna samt informera om risker, både kroppsliga och juridiska. 

Etik 

Vi bygger vårt förhållningssätt på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (2002). De består i huvudsak av fyra olika 

krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Vi informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt kontinuerligt under 

rekryteringsprocessen samt mer djupgående vid själva intervjutillfällena. Det vi informerade 

om var att deltagandet var frivilligt, hur intervjun skulle gå tillväga och hur vi skulle använda 

materialet. Vi var noga med att poängtera att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 

och att allt som sades under intervjun var konfidentiellt. Vi förklarade också att vi skulle 

använda oss utav figurerade könsneutrala namn i studien för att skydda deltagarnas 

anonymitet. Det fanns ett problem så till vida att vi som forskare kunde garantera 

anonymiteten för de som deltog men vi kunde inte garantera anonymiteten för deltagarna 

gentemot varandra vilket är ett genomgående problem med fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 

2010: 139-140). 
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Vi valde att ha en nedre åldersgräns på 18 år i studien då vi hade för avsikt att avhandla 

ämnen som kan uppfattas känsliga. Det faktum att åldersgränsen för att dricka alkohol och 

köpa cigaretter är 18 år spelade också roll för vårt ställningstagande då det underlättade för 

deltagarna att tala om detta. För att underlätta rekryteringen erbjöd vi de som deltog en 

biobiljett som uppgick till ett värde av 110 kr. Biobiljetten var tänkt att fungera både som ett 

incitament för att få deltagare till studien samt ett tack för deras bidrag. Nackdelen med denna 

typ av incitament är att det finns en risk för att deltagare ställer upp enbart på grund av 

incitamentet och inte är intresserade av själva studien. Tillsammans med biobiljetten delade vi 

även ut våra kontaktuppgifter så att deltagarna kunde kontakta oss om ytterligare frågor 

uppstod. Det medföljde även information om vart de kunde vända sig för rådgivning om de 

uppfattade att de själva eller någon i deras omgivning var i behov av vård (se bilaga
2
).  

Attityder och gränsdragningar i 

samtalet med gymnasieungdomar 

Utifrån studiens syfte kunde vi uttolka tre teman som vi valde att döpa till alkoholens 

särställning, samhällsansvar kontra individansvar och statens roll. Citaten vi använt oss av 

representerar enligt vår mening den diskursiva praktiken som analysen av intervjuerna gav 

upphov till. Vi lägger ingen värdering i huruvida ungdomarnas uttalanden stämmer eller ej 

utan vår målsättning har varit att återge samtalet på ett transparant sätt.  

Alkoholens särställning 

Det vi kan uttolka ur dessa samtal är att alkohol har en särställning gentemot andra 

berusningspreparat då det både är lagligt (med förbehåll) och konstrueras som ett socialt 

accepterat bruk. De symboliska gränsdragningarna som konstruerades i samtalen hade sin 

utgångspunkt i social kontext, kontroll, ålder och motiv. Dessa gränsdragningar skiljer icke 

problematiskt bruk från problematiskt bruk. Det som ger alkoholbrukaren en särställning är att 

                                                 

2 Bilagan bifogas i komprimerad form och våra telefonnummer är anonymiserade.  
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hen kan uppfattas som allt i från brukare till missbrukare och har även ett eget begrepp 

alkoholist. Vi tolkar användandet av begreppet alkoholist som en konsumering av en redan 

existerande diskurs där alkoholisten utgör en stereotypisk identitet och roll i samhället. 

Alkoholens särställning i samtalen gör att den fungerar som referenspunkt för de resterande 

preparaten i diskursen. D.v.s. språkbruket kring övriga preparat bygger på kunskap om 

alkohol och dess konsekvenser vilket visar på en intertextuell kedja.  

Social kontext 

I intervjuerna konstrueras alkohol som något naturligt, både som biologiskt preparat gjort på 

råvaror från naturen och utifrån sin kulturella status där det tolkas som en tradition att bruka 

alkohol. Alkohol uppfattas som det i särklass mest accepterade berusningspreparatet i det 

sociala umgänget i jämförelse med andra preparat. Citatet under är ett exempel på ett 

återkommande argument som konstrueras i samtalen där alkohol framställs som en naturlig 

del i det sociala livet.   

 

Charlie: Det här är väl ett firande känner jag, man äter kräftor tillsammans][Ja och man har öl och 

ja inget märkvärdigt tror jag, jag ser inte det som något negativt faktiskt.  

Tony: Jag håller med. 

Alex: Ja, jag håller faktiskt också med. 

Charlie: Det är mer okej i den här miljön om man säger så. 

Alex: Men om man skulle sudda bort kräftorna och bara ha det så, då tror jag att allt det här skulle 

vara något negativt tror jag. 

Charlie: Ja. 

Alex: Men nu när man får till det här på sidan om så. 

Tony: Det kanske är barn som är med också. 

Alex: Ja precis.      (Grupp3) 

 

Transivitet beskriver hur deltagaren framställer en särskild utsaga utifrån hur relationen 

mellan objekt och subjekt upplevs, i detta fall hur alkohol (objekt) tolkas utifrån denna 

specifika kontext vilket påverkar skapandet av brukaren (subjektet). I samtalet beskrivs 

alkohol som något vanligt och positivt då deltagarna tar del av den tredje stimulibilden. 

Brukaren kopplas samman med andra mattraditioner, högtider, social gemenskap som fester, 

firande och familjesammankomster. Modalitet beskriver styrkan i deltagarens påståenden 

huruvida de själva överensstämmer med sitt eget påstående, det kan även ta sig uttryck i 

pauser och tvekan. Vi uppfattar denna sekvens som att deltagarna i sitt samtal når konsensus 

kring ämnet däremot så uttrycks en viss osäkerhet där de inväntar varandras bekräftelse. Detta 
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tar sitt utryck i yttranden som: tror jag, väl, om man säger så och kanske. När vi tolkar detta i 

form av gränsdragningar så beskrivs bruket av alkohol olika beroende på den specifika 

kontexten vilket Sato (2004) också argumenterar för. När barn, mat och socialt umgänge ingår 

uppfattas alkohol som ett normalt och accepterat inslag. Däremot så skapar en avsaknad av 

dessa inslag en negativ attityd jämtemot alkohol då det inte upplevs lika socialt accepterat.  

 

Deniz: Jämför alltså kolla för det första ja rent fysiskt ja psykiskt också men rent fysiskt hur ser en 

alkoholist ut? Han ser ju helt förstörd ut, han ligger på en bänk och har värsta magen. Ibland kan de 

inte ens bete sig, de sitter och gör så här de är helt förstörda liksom men cannabis missbrukare han 

kan leva ett helt vanligt liv. Han kan ju ha ett jobb, jobba som vanlig byggarbetare eller någonting 

sådant liksom. De kan ju fortfarande ha ett stadigt liv förutom att han kanske på fredagskvällen i 

stället för att ta en öl så tar han en joint och sitter hemma liksom så jag tycker ja det är en stor 

skillnad faktiskt. 

Gaby: Alla som röker på skadar ju mest sig själva och medans den som dricker han förstör alltså... 

Deniz: Ja alltså hela sin familj. 

Gaby: Ja, han ser helt förstörd ut alltså jag tycker det är fett fult att se så här fulla människor ligga 

på trottoaren överallt alltså de (Deniz avbryter). 

Deniz: Det förstör liv.       (Grupp2) 

      

Transiviteten i ovanstående sekvens beskriver hur ett problematiskt alkoholbruk skapar en 

stigmatiserande identitet som sätts i relation till dålig hälsa, provocerande beteende, 

arbetslöshet, självdestruktivitet och skada för omgivningen. Modaliteten i sekvensen är 

svårtolkad då Deniz utgör en dominant part, detta kan vara en del av anledningen till varför 

det skapas en konsensus kring subjektets identitet. Nominalisering är om deltagaren ersätter 

adjektiv mot substantiv vilket beskriver ett mer distanserat och vedertaget förhållningssätt. 

Det kan även ge uttryck för en osäkerhet att deltagaren inte vill ta personligt ansvar för 

påståendet. Nominaliseringen i denna sekvensen fokuseras kring den manliga alkoholisten 

vilket vi uppfattar som skapandet av en stereotypisk bild av en problematisk alkoholbrukare. 

Alkoholisten jämförs sedan med cannabismissbrukare där cannabismissbrukaren beskrivs som 

mindre skadlig.  

Kontroll 

Den dominerande diskursen kring normativt bruk av alkohol beskrevs utifrån hur deltagarna 

uppfattade individens kontroll av sitt eget bruk. Eftersom alkohol är ett lagligt 

berusningspreparat (med restriktioner som ålder, plats och berusningstillstånd i förbehåll) så 

konstrueras ansvaret hos den enskilda individen och hur väl personen i fråga kan kontrollera 
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sitt bruk, d.v.s. inte frångår sitt nyktra beteende och uppfattas som onykter på ett 

problematiskt sätt. Det går att vara onykter på ett accepterat sätt där individen bibehåller 

kontrollen i enlighet med sin omgivning. Det stämmer väl överens med Meashams (2002) 

diskussion om ’kontrollerad kontrollförlust’. I detta fall görs gränsdragningarna i relation till 

det som uppfattas vara en accepterad kontrollförlust, d.v.s. där individen är berusad på ett 

kontrollerat och av omgivningen accepterat sätt.  

 

Daniel: Vad tänker ni när ni hör berusning?][  

Dominique: Positivt. 

Daniel: Hur tänker du positivt? 

Eli: Nej men jag tycker jag förknippar berusningskänsla med något positivt i alla fall ofta så när man 

tar, jag tänker till exempel alkohol, är det första som jag tänker på när det gäller berusning och det 

liksom brukar man ofta göra när det är socialt och för att umgås och det är oftast roligt liksom det är 

någonting som används för att ha roligt. Roligare i alla fall. 

Joy: Alltså man blir väl mera avkopplad om man är ute på krogen med några polare man blir så här 

lite mer avkopplade tror jag så dom pratar mer så skulle jag säga. 

Amine: Man får igång den här sociala känslan lite mer man stimuleras till det man kommer in i en 

konversation ja antingen blir det någonting som blir positivt eller så leder det till något negativt men 

det beror på personen och kontroll...  

Daniel: Vad kan vara negativt? 

Kaj: Nej men alltså man förlorar kontroll vet inte vad man gör, sätter sig i situationer som man inte 

kan reda ut själv.  

Kimberley: Nej det kan ju spåra. 

Amine: Man kan ju bli beroende men fan.     (Grupp1) 

 

Transiviteten i sekvensen tolkar vi utifrån att kontrollen fungerar som en mätpunkt där 

subjektet antingen uppfattas positivt eller negativt av sin omgivning. Sekvensens modalitet 

tolkar vi som självsäker då deltagarna uttrycker sig på ett bestämt sätt även om det 

förekommer försvagande begrepp som men fan, ofta(st), i alla fall, väl, lite mer och skulle jag 

säga. Det kan förekomma en maktasymmetri ur sekvensen då Dominque säger positivt och får 

övriga att följa vilket kan tyda på att hen delvis styr samtalet. I sekvensen beskrivs berusning 

både som något positivt och negativt vilket har sin utgångspunkt i vilka omständigheter den 

brukande individen bibehåller kontrollen eller ej. Detta överensstämmer med Skårner & 

Månssons (2008) dualistiska perspektiv, att det sker en risktagning då det finns både positiva 

och negativa aspekter oavsett om individen väljer att avstå eller bruka. Den dominerande 

diskursen kring alkoholens positiva effekter konstrueras som ett hjälpmedel i det sociala 

samspelet då det fungerar avslappnande och bidrar till att individen vågar ta kontakt med 
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andra individer. En tydlig gränsdragning uppstår då individen tappar kontrollen och då tolkas 

berusningen som något uteslutande negativt. 

Ålder och motiv 

Det finns en större tolerans kring ungdomsbruket då det beskrivs som en tid i livet då 

individen har större spelrum att testa och till större utsträckning blir påverkad av grupptryck 

än vuxna (Bergmark, 2011:382-383). Problematiskt alkoholbruk hos vuxna förklaras inte av 

grupptryck utan upplevs som den enskildes beslut. Vi tolkar detta isärhållande mellan yngre 

och äldre som en gränsdragning i samtalet kring alkohol där ålder upplevs som en relevant 

faktor.  

 

Gaby: Det är oftast grupptryck som påverkar oss unga. I alla fall blir vi typ manipulerade av 

gruppen utan att vi märker det så blir vi så här: åhh vi testar också, det är kanske kul och så där.  

(Grupp2) 

 

Så här beskriver Gaby (ovan) skillnaden mellan hur vuxnas och ungdomars situation ser ut. 

Ungdomar blir påverkade av andra i större utsträckning och är fortfarande i en del av livet där 

det är accepterat att testa till skillnad från vuxna där beslut tagits och val är gjorda. Detta 

stämmer överens med Sato (2004) studie att identitetsskapande är sammankopplat med var i 

livet individen befinner sig. Vi tolkar satsens transivitet utifrån hur grupptryck (objekt) och 

unga (subjekt) kopplas samman. Den gränsdragning som sker är att vuxna exkluderas 

objektet. Gaby uttrycker en viss osäkerhet i satsen där hen använder begrepp som oftast och 

typ. Detta påverkar satsens modalitet och får en något försvagande effekt, dock uppfattar vi 

ändå att deltagaren står för sin åsikt.     

 

Robin: Alltså vissa det är ja alkoholister typ vissa tycker att det är roligt att ta typ en drink eller två 

drinkar med sina kompisar. Dom kan ju tävla om vem som ska shotta vem ska vinna vem är bäst vem 

vågar göra si och så men om man är ensam då kanske typ om man är så här ledsen eller känner sig 

ensam då kan man typ dricka själv. 

Gaby: Ja det finns ju dom som dricker med måtta om man säger så. Dom tar typ ett vinglas till 

middagen eller vad man ska säga [Robin: Ja] också finns det dom som inte vet vart gränsen går 

alltså dom kan ju dricka och dricka och dricka alltså hur länge som helst och det är så hära. 

Robin: Tills de slocknar. 

Gaby: Det är som vatten tror de behöver två liter om dagen eller någonting men alltså.  (Grupp2) 
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I konversationen mellan Robin och Gaby så kan vi se att transiviteten mellan bruket och 

brukarens identitet är komplex och särskiljs inte med några tydliga gränsdragningar utan 

relationen kan komma i många olika former. Modaliteten i sekvensen beskriver en viss 

osäkerhet genom användandet av dessa begrepp: vissa, typ, kanske och eller någonting men 

alltså. Nominaliseringen i sekvensen tolkar vi utifrån användandet av begreppet alkoholist, då 

det ger uttryck för en vedertagen kunskap i samtalet. Motivet bakom hur individen dricker 

alkohol är nära sammankopplad till den identitet hen senare kan tillskrivas. Om motivet för 

drickandet är det sociala umgänget kopplas det samman med en positiv brukaridentitet medan 

motsatsen att individen som dricker ensam kopplas samman med en sorgsen sinnesstämning 

då bruket uppfattas som något negativt. Detta stämmer överens med Satos (2004) perspektiv 

att motivet fungerar som en social markör i identitetsskapandet. Måttlighet konstrueras här 

som en positiv egenskap vilket bottnar i att brukaren kan bibehålla kontrollen över sitt eget 

beteende vilket går stämmer överens med Meashams (2002) studie.       

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån intervjuerna se att ungdomarna diskuterar alkoholen 

utifrån dess särställning då det är accepterat på sätt som narkotika inte är. Huruvida 

alkoholbruk uppfattas som problematisk eller icke problematisk grundar sig i vilken social 

kontext bruket förekommer inom där bl.a. ålder och miljö spelar en relevant roll. Hur 

alkoholbrukarens kontroll uppfattas av omgivningen styr vilken identitet individen kan 

komma att tillskrivas. Utifrån våra samtal kan vi se att det är större acceptans mellan 

ungdomar och att grupptryck beskrivs spela en relevant roll vid alkoholkonsumtion.    

Samhällsansvar kontra individansvar 

I samtalet konstruerades två konkurrerande diskurser kring hur berusningspreparat ska 

hanteras i samhället vilka båda refererade till alkoholens särställning. Legaliseringsdiskursen 

syftade främst till att tillåta cannabis under samma villkor som systembolagets 

alkoholförsäljningsmonopol, d.v.s. att staten reglerar försäljningen och då indirekt bruket av 

alkohol. Totalförbudsdiskursen konstruerades som en motpol där bruket av 

berusningspreparat upplevdes uteslutande som negativt både för individen och för samhället. 

Totalförbudsdiskursen brottades dock med en problematik gällande individens fria val, d.v.s. 

ska individen bestämma över sitt eget bruk eller ska samhället bestämma över individens 

bruk. Det som skiljer dessa två diskurser åt är ansvarsfördelningen. De som förespråkade 

individansvar menade att individen bar ansvar för bruk av alkohol och liknande preparat men 



  22 

inte tyngre preparat som heroin. Totalförbudsdiskursen menade däremot att samhället bar 

ansvar för bruket av samtliga berusningspreparat inkluderat alkohol.  

Individansvar 

Deniz: Men ja jag själv jag tycker att asså jag tycker cannabis det gynnar ingenting det är inte 

positivt på nästan något sätt faktiskt. Men jag anser ändå att asså jag vet inte hur jag ska säga, hela 

världen men jag tycker att det borde legaliseras på många ställen. Men om man ska legalisera det så 

ska man bygga upp ett eller bestämma ett system som man gjort i Uruguay...enda nackdelen med det 

här det är att om staten odlar ganska dåligt gräs liksom. De tycker att staten odlar dåligt gräs då 

kommer dom söka till andra asså illegala utanför staten som kanske har bättre. Och då asså grejen 

med hela det här är att dom vill stoppa narkotikatrafiken inom cannabis i alla fall och jag tror på det 

faktiskt men enda nackdelen är att staten måste ju liksom slå bort alla konkurrenter och va den enda. 

Ha monopol som i systembolaget.     (Grupp2) 

 

Deniz uttrycker i citatet ovan att om cannabis skulle legaliseras så borde det kontrolleras av 

staten och drar då en parallell till systembolagets monopol, vilket vi tolkar som en 

referenspunkt i yttrandet. Transiviteten i citatet tolkar vi som att en legalisering av cannabis 

skapar en mer legitim status hos de som önskar bruka det, då de får samma status som 

alkoholbrukaren som handlar på systembolaget. Modaliteten i Deniz yttrande bör förstås 

utifrån den tidigare argumentationen, att andra deltagare i gruppen satte sig emot att cannabis 

överhuvudtaget förde med sig något positivt. Detta var ett argument hen inte förnekade. Trots 

detta håller Deniz fast vid sin övertygelse att cannabis bör vara legalt men uttrycker ändå 

försvagande begrepp som nästan, faktiskt, liksom och kanske.  

 

Vi kan se att detta resonemang har gemensamma beröringspunkter med den 

legaliseringsdiskurs som Ekendahl och Månsson (2013) beskriver i sin studie om 

internetforum. Det Deniz ger uttryck för bottnar i en negativ inställning kring den effekt 

kriminaliseringen av cannabisbruket medför individen. Att den som lagförs för bruk av 

narkotika får begränsade möjligheter att utvecklas i samhället vilket är en argumentationslinje 

som återkommer i de olika intervjuerna. Kriminaliseringens negativa konsekvenser uppfattas 

som problematiska både hos de deltagare som är för legalisering och de som är för ett 

totalförbud. Deniz uttrycker här att hen inte tror att cannabis gynnar någon men att det alltid 

kommer att finnas och därför bör samhället legalisera det.  
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Totalförbudsdiskursen 

Gaby: Men jag tycker att dem ska ta bort helt och hållet alkohol, sedan knark, sedan droger.  

Deniz: Det kommer alltid att finnas det är det som är grejen.   (Grupp2) 

 

Transiviteten i sekvensen tolkar vi utifrån att Gaby uttrycker möjligheten att eliminera 

existensen av samtliga berusningspreparat och då indirekt tillintetgöra problematiken kring 

subjektet, d.v.s. brukaren. Deniz menar då att det inte är möjligt att eliminera 

berusningspreparat utan förespråkar, likt föregående sekvens, en legalisering där staten 

reglerar bruket och brukaren inte tillskrivs en stigmatiserande identitet vilket begränsar 

individens framtida möjligheter. Modaliteten tolkar vi som att båda överensstämmer med sina 

övertygelser trots att det råder konflikt mellan dem.            

 

Denna argumentationslinje återkommer även i diskussionen om Spice borde vara lagligt eller 

olagligt vilket det rådde stor enighet i samtliga grupper om att det borde vara olagligt. 

Däremot tolkar vi kriminaliseringens negativa konsekvenser som en gemensam ståndpunkt 

oavsett om deltagaren var för ett totalförbud eller för en legalisering av cannabis.  

 

Anders: Vad tycker du kring laglighet då? 

Isa: Alltså jag ser skillnad på det här och Spice så..jag vet inte, jag är någonstans mitt i mellan jag 

tror jag skulle vilja ha det här legaliserat. Jag skulle inte ta det här själv men jag skulle inte ha några 

problem om det legaliserades. Som sagt jag tycker bara det är onödigt att bli kriminaliserad för 

någonting som är som cannabis.  

Charlie: Men det här kan också leda till alltså att du blir kriminell, att du tar droger.  

Isa: Du menar alltså inkörsport till? 

Charlie: Alltså till exempel droger, har ju mycket med kriminalitet att göra. Man kanske inte ska 

kriminalisera alla men..  

Isa: Men för att man tagit det här en, två eller tre gånger så blir man liksom uthängd av alltså man 

blir värsta kriminell. Det är lite överdrivet kanske kan man tycka, jag tycka.  (Grupp3) 

 

Isa uttrycker (ovan) en negativ attityd mot statens juridiska gränsdragning utifrån de 

konsekvenser som kriminaliseringen medför den straffade individen. Charlie konsumerar en 

existerande diskurs som motpol till Isas argumentation att cannabis fungerar som en 

inkörsport till tyngre narkotika och av den anledningen bör vara förbjudet.  

 

Transiviteten i sekvensen tolkar vi utifrån att kriminaliseringen av cannabisbruk medför en 

stigmatiserande identitet, att individer som blir lagförda också tillskrivs en enligt samhället 
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negativ identitet. Modaliteten i det som Isa uttrycker i sekvensen tolkar vi som starkt då hen 

håller fast vid sin ståndpunkt trots motargument. Däremot så sker en längre paus följt av jag 

vet inte vilket tyder på en viss tvekan eller att Isa tog sig tid att överväga sitt nästkommande 

yttrande. Charlie uttrycker viss tvekan och är inte övertygande i sitt resonemang då hen 

använder försvagande begrepp som kanske och men. Isa använder begrepp som tror och som 

sagt vilket förstärker hens ståndpunkt i argumentationen med Charlie.  

 

Totalförbudsdiskursen konkurrerade med legaliseringsdiskursen i samtliga intervjuer även om 

den brottades med en problematik kring individens frihet och kriminaliseringens effekter på 

tillgången av berusningspreparat.  

 

Nikita: Ja det skulle va det känns ändå tryggare att veta att det är olagligt asså vana att hålla sig 

borta men jag kan ju inte säga åt typ mitt barn att det är dåligt när staten har gjort det lagligt och 

alla går runt med det. Då är det svårt att övertyga att den ska hålla sig borta ifrån det när det är 

enkelt att få tag på det. 

Deniz: Men det är som alkohol ju. 

Nikita: Ja men jag står inte för att alkohol borde vara lagigt heller jag tycker inte att det borde vara. 

Deniz: Men kring det asså det skulle vara mycket bättre om det försvann allting men tyvärr så är det 

sanningen är att vad heter det det kommer alltid att finnas alkohol, droger asså det kommer alltid att 

finnas. 

Nikita: Ja men asså det gör det inte bättre att göra det lagligt asså det är inte som att bara det finns 

ju våldtäktsmän och dom kommer alltid att finnas vi låter dom bara göra det.  

Deniz: Men det där stämmer inte alls asså vi ska skilja på grejer cannabis och våldtäkt.. 

Nikita: Ja men asså man kan inte bara acceptera någonting för att människor vill ha det eller för att 

det alltid kommer att finnas. Det kan ju inte bli lagligt bara för det.   (Grupp2) 

 

I sekvensen (ovan) ifrågasätts användandet av alkohol som referenspunkt då argumentationen 

dras till sin spets. Deniz håller i detta läge fast vid sin ståndpunkt då hen möter motstånd från 

två andra gruppdeltagare varav en för deras talan medan den andra visar medhåll genom 

instämmande yttringar. Detta i sin tur gör att vi tolkar deltagarnas modalitet i sekvensen som 

förstärkt då de håller fast vid sin ståndpunkt trots motargument. Transiviteten tolkar vi utifrån 

konstruktionen av subjektet barn som skyddsvärda. Nikitas argumentation utgår från att 

samhället bör ha en lagstiftning som överensstämmer med hens etiska förhållningssätt vad 

gäller berusningspreparat. Detta positionerar barn som skyddsvärda i samtalet kring 

berusningspreparat. När det råder konflikt mellan detta förhållningssätt och lagstiftningen blir 
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det enligt Nikita svårt för föräldrar att argumentera mot en tillåten konsumtion av 

berusningspreparat.  

 

Det konstrueras här en gränsdragning som har sin utgångspunkt i hur deltagarna uppfattar 

ansvarsfördelningen gällande berusningspreparat. Legaliseringsdiskursen bottnar i individens 

ansvar att själv besluta om det egna bruket av både alkohol och cannabis. Existensen av 

berusningspreparat är inget som staten kan förändra utan enbart förhålla sig till genom 

kontroll likt det svenska alkoholmonopolet. Kriminaliseringen av individer som blir lagförda 

för cannabis beskrivs som en kontraproduktiv handling då staten kränker individens egen rätt 

att välja och begränsar framtida möjligheter. I totalförbudsdiskursen konstrueras ansvaret 

kring individens plikt att följa lagen och på så vis undvika de sanktioner som följer vid 

lagbrott. Denna diskurs bottnar i en föreställning om att berusningspreparat bör vara förbjudna 

då det bidrar till lidande både för individen och samhället. Förlusten av det fria valet uppfattas 

enligt detta resonemang som irrelevant då väldigt få eller inga positiva egenskaper kan 

tillskrivas berusningspreparat eller dess konsekvenser. Kriminaliseringens negativa effekter 

konstrueras därav som en icke-fråga då individen själv gör sina egna val och indirekt styr över 

de eventuella sanktioner som följer vid ett lagbrott.    

 

Sammanfattningsvis användes alkohol som referenspunkt i samtalet om cannabis. Det skedde 

en polarisering hos deltagarna där de valde sida vilka vi namngett totalförbudsdiskursen och 

legaliseringsdiskursen. Det var en uppdelning i två läger där det var en avsaknad av åsikter 

som kan beskrivas som mitt emellan dessa två läger. Det råder skild ansvarsfördelningen i 

dessa två diskurser, d.v.s. vem som bär ansvaret för bruket och dess konsekvenser. 

Legaliseringsdiskursen förespråkar ett mer individuellt ansvar medan totalförbudsdiskursen 

förespråkar ett mer gemensamt samhällsansvar.  

Statens roll  

Staten konstruerades som en aktiv och handlande aktör när narkotikalagstiftningen 

avhandlades i intervjuerna. Staten upplevdes ha två motiv när det kom till frågan om 

narkotikalagstiftningen i samhället. Dels att det fanns en skyldighet mot medborgarna i 

form av vård och skydd vilket var en direkt följd av bruket, kriminaliseringen och dess 

konsekvenser. Dels att staten hade ett motiv att tjäna pengar på medborgarnas bruk och 

att det därav fanns en dold agenda att inte förbjuda bruket av alkohol och även cigaretter 
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då staten tjänade pengar på det. I sekvensen (nedan) diskuterar deltagarna problematiken 

kring cigaretter och varför det inte är olagligt. 

 

Nikita: Ja men jag tycker inte att det (cigaretter) klassas som alkohol eller knark asså. 

Robin: Ja. 

Deniz: Asså enda skillnaden tycker jag eller okej, ja det finns ju andra skillnader men en stor skillnad 

är ju det här som Gaby säger om man röker cigg då är man ju sig själv ändå men det har ju 

fortfarande inte så jättebra konsekvenser precis.  

Robin: Fysiska. 

Deniz: Ja..även fast det kan vara hur lugnande som helst och ja det kan vara trevligt att ta en cigg på 

morgonen liksom, det är inge bra ändå. 

Daniel: Men om det inte är bra borde det inte vara olagligt då? 

Deniz: Det är som alkohol. 

Nikita: Exakt men jag tycker. 

Gaby: Pengar.  

Nikita: Det är pengar. 

Deniz: Ja där är det faktiskt pengar alltså.  

Nikita: Omöjligt asså att cigaretter är kultur. 

Gaby: Snus är kultur. 

Nikita: Asså det är mer kultur, men rökning tror jag är mer pengar.   (Grupp2) 

 

Cigarettbrukaren som subjekt särskiljs från alkohol- och cannabisbrukaren vilka här fungerar 

som referenspunkter när det kommer till relationen mellan cigaretter (objekt) och brukaren 

(subjekt). Deniz använder frasen eller okej vilket vi tolkar som något försvagande i denna 

kontext däremot så uttrycks ett ironiserande i slutet av yttrandet. Detta tolkar vi som att 

åsikten upplevs så självklar för användaren att hen känner sig trygg i att uttrycka det i ironisk 

form. Nikita använder frasen tror jag i slutet av sekvensen vilket vi tolkar som försvagande då 

hen visar på en osäkerhet i uttalandet. Nikita och Deniz tar mest plats i sekvensen medan 

Gaby och Robin har en mindre framträdande roll.   

 

Statens vinstintresse konstruerades som en väsentlig del i den övergripande debatten om 

statens roll i hanteringen av berusningspreparat. Statens agerande uppfattades som moraliskt 

tvivelaktig hos deltagarna då vinstintresset konstruerades som ett avgörande motiv framför 

individens hälsa. Även förbudet mot cannabis uppfattades som tvivelaktig. Kunskapen om 

cannabis och dess effekter sattes i relation till alkoholen och konstruerades som lika eller 

mindre hälsofarligt. Detta överensstämmer med Skårner och Månssons (2008) resonemang att 
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kunskapen navigerar valet. Vidare ledde detta in på diskussioner som avhandlade statens 

motiv bakom de juridiska gränsdragningarna som uppfattades motsägelsefulla av deltagarna.  

 

Att alkohol fungerade som en referenspunkt i samtalen ledde till en normalisering av 

berusningspreparat som kunde jämställas med alkoholen. Det mest framstående i dessa samtal 

var debatten kring cannabis då det konstruerades i relation till alkohol och dess effekter.  

  

Isa: Jag har sett folk bli jättekonstiga av alkohol och jag har sett folk bli konstiga av det här också 

(cannabis) men inte om man måste jämföra då tycker jag alkohol påverkar mycket mer negativt. Om 

man tänker för de andra människorna runt omkring så är nog alkohol värre ändå tror jag. Sedan är 

det från person till person hur mycket man kan kontrollera sig om man dricker mycket alkohol. 

(Grupp3) 

 

Här jämför Isa (ovan) de bägge preparatens effekter mot varandra vilket baseras på hens 

erfarenhet och kunskap. Transiviteten i sekvensen tolkar vi utifrån hur Isa jämför de två 

olika objekten alkohol och cannabis. Hen redogör för hur de olika preparaten står i 

relation till subjektet, d.v.s. brukaren. Den som brukar alkohol konstrueras som en mer 

negativ aktör för sin omgivning i jämförelse med cannabisbrukaren. Däremot konstrueras 

bägge bruken som eventuellt problematiska för den som använder. Modaliteten tolkar vi 

som att Isa tror på sitt påstående och förstärker det genom begrepp som jätte(konstiga). 

Det sker en viss tvekan i slutet av sekvensen då Isa garderar sig genom att använda 

begrepp som nog och tror jag, vilket vi tolkar som att hens kunskap är förbehållet sin 

egen erfarenhet.  

 

Att bruket av alkohol kan uppfattas både som legitimt och icke-legitimt påverkar diskurserna 

som berör cannabislagstiftningen. Lagstiftningen upplevs som svårmotiverad då det juridiskt 

sätt är narkotika samtidigt som det i samtalen konstrueras som ett mindre farligt och mildare 

berusningspreparat än alkohol. Cannabis konstrueras i sekvensen (nedan) som lätthanterligt, 

naturligt, ofarligt och har få negativa konsekvenser då det sätts i relation till alkohol. Detta 

resonemang var nära sammankopplat med legaliseringsdiskursen och avhandlades inte i 

totalförbudsdiskursen.  

   

Deniz: Det är skillnad så här liksom om man dricker sig full då är ju chansen mycket större att man 

får lust att gå och bråka. Liksom om man är full än om man har rökt på för då blir ja då blir man 

avslappnad. Det är ju få det är ju väldigt sällan man blir liksom sugen på slagsmål när man har rökt 
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på liksom för man blir ju avslappnad liksom. Det beror på person till person också men jag tror det 

är väldigt sällan som.. 

Nikita: Det är så ironiskt varför hasch är olagligt. Jag säger inte att det ska bli lagligt men varför 

ska hasch vara olagligt men alkohol kan man ju dricka var som helst och vem som helst bara du är 

över 18 år. 

Deniz: Mm 

Nikita: Det är ganska orimligt. 

Deniz: Men det är kultur och allt det liksom.     (Grupp2) 

 

Transiviteten i sekvensen beskrivs utifrån lagstiftningens effekt (objektet) vilket 

konstruerar de två subjekten som jämförs, alkoholbrukaren och cannabisbrukaren. 

Modaliteten hos deltagarna tolkar vi som stark då de uttrycker en åsikt som det råder 

konsensus om i gruppen. Det finns dock försvagande tendenser i sekvensen. Dels tar 

Deniz en längre paus och dels använder Nikita begreppet tror vilket tyder på en viss 

osäkerhet i uttalandena. Det fysiska beroendet utgjorde en central del i argumentationen 

kring hur farliga berusningspreparaten upplevdes. I samtalet uteslöts inte att både 

cannabis och alkohol kunde missbrukas. Men beroende av cannabis konstruerades enbart 

som ett psykiskt beroende d.v.s. brukaren var beroende av den känsla preparatet 

frambringade. Detta konstruerades som en dominerande ståndpunkt hos deltagarna som 

förespråkade legalisering. Hos deltagarna som förespråkade totalförbud så rådde tystnad 

när frågan togs upp. Vad denna tystnad beror på uppfattar vi som svårtolkad och kan bero 

på en mängd olika skäl. De kan t.ex. råda dolda maktstrukturer, saknas intresse, saknas 

kunskap m.m. I sekvensen nedan exemplifieras detta.  

 

Gaby: Ja att man blir glad på eget man blir glad utan att röka på. 

Robin: Ja. 

Gaby: Och därför så är det asså du är beroende det är beroendeframkallande du är beroende av 

känslan men inte av själva haschet. 

Deniz: Emm. 

Gaby: Så därför så är det asså det är ändå rätt skadligt men man tänker ju inte man tänker inte att 

det för det finns ju fakta på att man inte blir beroende av själva haschet. Så alla tror att dom kan 

sluta när dom vill men att dom väljer att inte sluta men egentligen så kan dom inte sluta.  

Deniz: Emm. 

Gaby: För att det är själva känslan som dom hela tiden strävar efter.  (Grupp2) 

 

Transiviteten i sekvensen tolkar vi som att cannabisbrukaren (subjektet) konstrueras 

utifrån sitt psykologiska beroende till substansen (objektet). Vi tolkar upprepandet av 
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begreppet beroende som en förstärkande form av modalitet där deltagaren väljer att 

förtydliga sin argumentation. Gaby använder frasen alla tror vilket i motsats till jag tror 

fungerar som en förstärkning då hen ger uttryck för att samtliga delar hens åsikt. 

Användandet av du fungerar enligt vår tolkning som ett förstärkande av ståndpunkten. 

Gaby försöker därefter avpersonifiera åsikten genom att återgå till man och dom för att 

användandet av du inte ska tolkas som en provokation mot den specifika åhöraren.  

 

Sammanfattningsvis så beskrevs staten ha två motiv gällande främst alkohol- och 

cigarettförsäljning. Dels fanns motivet att skydda och vårda medborgarna och dels fanns 

motivet att tjäna pengar. D.v.s. staten tjänar pengar på produkter som bidrar till att skada 

medborgare samtidigt som de har till uppgift att vårda medborgarna. När sedan cannabis 

jämfördes med alkohol och konstruerades som ett likvärdigt preparat upplevdes 

lagstiftningen återigen som svårmotiverad då staten tjänade pengar på det ena som var 

tillåtet men inte det andra som var förbjudet.  

Diskussion 

Här kommer vi föra en diskussion huruvida våra frågeställningar kunnat besvaras i relation till 

den analys vi gjort. Vi kommer även problematisera metoden och reflektera över studiens 

överförbarhet. Syftet med studiens första frågeställning var att undersöka hur alkohol 

diskursivt konstrueras i samtalet om andra berusningspreparat. Samtalen i intervjuerna 

fokuserade till stor del på alkohol och cannabis vilket då inte var det ursprungliga syftet och 

gav oss därmed inte tillräcklig empiri för att uttala oss om andra berusningspreparat. Vi fick 

heller inte möjlighet att använda oss mer av Demants (2008) perspektiv som vi hade för avsikt 

att applicera på andra berusningspreparat än alkohol. 

 

Utifrån ett metodkritiskt perspektiv så kan vi efterhand se att den ostrukturerade 

intervjuformen tillät deltagarna i större utsträckning ta samtalet dit de själva önskade. 

Stimulibilderna kan ha varit en för svag inramning då det inte bidrog med så mycket empiri 

utöver alkohol och cannabis som vi hade önskat. Bilden som visade alkohol i ett socialt 

sammanhang bidrog till positiva associationer vilket i många fall beskrevs i socialt 
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accepterande ordalag. Bilden som visade individen som inhalerade en lättflyktig gas gav 

däremot enbart negativa associationer. Där kan vi se att vi som forskare påverkade samtalet 

utifrån vår förförståelse om att alkohol är något socialt accepterat medan sniffning inte är en 

socialt accepterat berusningsmetod. En möjlig faktor till varför samtalet fokuserades kring 

alkohol och cannabis kan vara att kunskapen om alkohol och cannabis är större bland 

ungdomarna jämfört med kunskapen om resterande preparat. Att det fanns en liknande 

legaliseringsdiskurs av ungdomar på internetforum kan tyda på att det kan finnas ett intresse 

att diskutera detta bland dagens ungdomar (Ekendahl & Månsson, 2013).  

 

Urvalet bör även det problematiseras då de som ingick i studien inte ska ses som en homogen 

grupp. Det som dessa ungdomar hade gemensamt var att de gick i samma gymnasieskola, att 

det var myndiga och att de var med i vår fokusgruppsintervju. Vår avsikt var att rikta in oss på 

den mest gemensamma beröringspunkten nämligen att de var myndiga gymnasieungdomar. 

Därav tar vi inte hänsyn till faktorer som genus, familjesituation, etnicitet, bakgrund, 

erfarenhet, kunskap m.m. Dessa är relevanta faktorer även utifrån denna studies syfte och det 

hade blivit en allt för omfattande studie om vi valt att ta med dem. Fördelningen av citat i 

analysen är ojämn, vi ser detta som en begränsning i studien och det hade varit till fördel med 

fler intervjuer.  

 

Det vi kunde uttolka ur analysen var att alkohol hade en särställning då det beskrevs som det 

enda lagliga och socialt accepterade berusningspreparatet i samhället. Alkoholbruk delades 

sedan upp i problematiskt bruk respektive icke problematiskt. Vi tolkade detta som en 

gränsdragning då det i samtalen skilde på när det var accepterat att bruka jämfört med när det 

ej var accepterat att bruka. Följden av att bruka på problematiskt sätt var att det gav upphov 

till en stigmatiserande effekt av ens identitet. I förlängningen kunde det ta över identiteten i 

form av att bli stämplad som alkoholist. Detta gällde i vis mån cannabis fast då beskrevs 

individen som missbrukare, vilket var samma identitetsstämpling som användes för resterande 

narkotikabruk som uppfattades problematiskt.  

 

Att bruka alkohol var en komplex handling som kunde påverka brukarens identitet på flera 

olika sätt. Det faktorer som var framträdande i våra samtal tolkade vi som social kontext, 

ålder och miljö. Den sociala kontexten överlappade även de andra faktorerna och beskrevs i 

många fall som avgörande. Att t.ex. dricka ensam i hemmet uppfattades mer problematiskt än 

att dricka med familjen i samband med en måltid. Ungdomars ålder beskrevs utifrån den 
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särställning som ungdomar har gentemot andra åldersgrupper i samhället. Det är under den 

här tiden som det är accepterat att experimentera med alkohol och det ses även som social 

markör för mognad (Bergmark 2011:382-383 & Demant, 2008). Miljön spelade även det en 

relevant roll, att t.ex. dricka hemma ensam uppfattades som problematiskt men att sitta ensam 

på en bänk i parken uppfattades ännu mer problematiskt.    

 

Alkohol konstruerades diskursivt som en referenspunkt i relation till huruvida cannabis borde 

eller inte borde vara lagliga. Ena sidan (se legaliseringsdiskursen) beskrev cannabis som ett 

mindre skadligt preparat än alkohol och uppfattade därav förbudet som omotiverat. 

Utgångspunkten var utifrån detta resonemang att individen skulle få göra valet om bruk själv 

vilket jämfördes med den svenska modellen av systembolaget. D.v.s. att staten även reglerar 

försäljningen av cannabis och på så vis utövar en liknande social kontroll som vi kan se i 

dagens alkoholpolitik. Genom det dualistiska perspektivet kan vi se att ruset här tolkas som 

mer eftertraktat trots kunskapen om brukets negativa effekter (Skårner & Månsson, 2008). I 

detta fall motiverades en legalisering av cannabis. 

 

Andra sidan (se totalförbudsdiskursen) beskrev alkohol som ett redan existerande problem 

både för samhället och för individen. Eftersom cannabis inte beskrevs medföra något positivt 

överhuvudtaget så fanns det heller inga skäl att legalisera det. Utgångspunkten i detta 

resonemang var att individen inte behövde välja då det enbart skulle bidra med mer lidande. 

Därav kunde samhället ta det beslutet då det fanns ett motiv att skydda medborgaren. Om vi 

även tolkar detta utifrån det dualistiska perspektivet (Skårner & Månsson, 2008) så kan vi se 

att ruset inte uppfattas som eftersträvansvärt och kan därför inte konkurrera med brukets 

negativa effekter. Detta gällde även alkohol, att ruset där inte kunde motiveras utan beskrevs 

utifrån de negativa konsekvenserna som bruket medförde. Det fanns därmed goda skäl att 

förbjuda samtliga berusningspreparat.  

 

Statens roll beskrevs som tvivelaktig då de gör intäkter på medborgarnas konsumtion av 

alkohol och tobak i form av skatt samtidigt som bruket bidrar med lidande både för den 

enskilda brukaren, hens omgivning och samhället i stort. Fokus för samtalen dominerades av 

resonemang kring vilka vinstintressen staten hade i individens enskilda bruk. Detta beskrevs 

även i relation till cannabis, att staten inte hade något vinstintresse i preparatet och därav 

fanns det inget motiv för en möjlig legalisering.  
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Enligt Fairclough (2010:61-67) syftar diskursanalysen till att synliggöra maktrelationer. De 

maktrelationer som gick att uttolka från intervjuerna var både utifrån ett samhällsperspektiv 

och ett grupperspektiv. Ur samhällsperspektivet beskrevs staten som en handlande 

maktutövare i relation till den enskilda medborgaren. M.a.o. staten bestämde vilka 

berusningspreparat som ska vara lagliga och förbjuder resterande. Staten valde även att tjäna 

pengar på det legala berusningspreparatet vilket uppfattades problematiskt. Dock var det en 

avsaknad kring resonemang hur mycket alkoholbruket och tobaksbruket faktiskt kostar 

samhället. Ur ett grupperspektiv gick det att synliggöra maktrelationer mellan ungdomarna. 

Faktorer som grupptryck, dominansrelationer, vilka som var i majoritet respektive minoritet 

påverkade i hög grad samtalen. Dessa faktorer kan ha funnits och påverkat deltagarna innan, 

under och efter intervjuerna vilket är viktigt att poängtera. Vad som sas under samtalen kan 

t.ex. ha fått konsekvenser efter intervjuerna då deltagarna gick i samma skola och kunde möta 

varandra efteråt.  

 

För vidare forskning skulle vi rekommendera mer djupgående studier huruvida alkohol har en 

normaliserande effekt på berusningspreparat som upplevs som likvärdigt eller mindre skadligt 

än alkohol. Det skulle också vara av intresse att se hur lagstiftningen påverkar ungdomar 

uppfattning av staten.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Transkriberingsschema  

A   Anders Olsson (Moderator) 

D   Daniel Nilsson (Moderator) 

Ohörbart     ??? 

Kort paus, 1-3 s.  .. 

Lång paus, 3< s.   (Lång paus) 

Hopp i texten  ][ 

Bortredigerad del  … 

En avbryter den talande  [ ] 
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3 News (2013) Report shows dangers of huffing.  
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2014 från 3 News hemsida: http://www.3news.c    

o.nz/nznews/report-shows-dangers-of-huffing2013082717  
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interdites despuis peu.Publicerad 20/11 – 2010. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-

divers/201011/19/01-4344581-frappe-policiere-chez-

echologik-substances-interdites-depuis-peu.php 

 

Morocco World News (2014) France says yes to marijuana- 

based medicine.  

Publicerad 10/1 – 2014. Nedladdat den 5/5 – 2014 från 

Marocco World News hemsida:  

http://www.moroccoworldnews.com/2014/01/119086/ france-

says-yes-to-marijuana-based-medicine/  
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Västerviks-Tidningen (2009) Kräftor kräva öl, sprit- och vin.  

Publicerad 5/8 – 2009.  

Nedladdat den 5/5 – 2014 från Västerviks-Tidningens 

hemsida: http://www.vt.se/nyheter/kraftor-krava-ol-sprit-och-

vin-5012590.aspx      

Bilaga 3. Komprimerat informationsmaterial  

Om CAN 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol 

och andra droger. Det gör vi genom publicera nationella rapporter och undersökningar, våra webbplatser för 

olika målgrupper, vår tidskrift Alkohol & Narkotika, kurser, konferenser och vårt bibliotek. CAN grundades 

1901. CAN är en ideell förening med 44 medlemsorganisationer. CAN tar inte ställning i alkohol- och 

narkotikapolitiska frågor 

 

Drugsmart.com 

Drugsmart.com vänder sig till ungdomar och vuxna som finns i ungdomars närhet. Här finns information om 

droger, möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionsforum. Vi har en särskild del på webbplatsen som vänder 

sig till barn och unga som växer upp i familjer med missbruk. Där erbjuder vi regelbundna individuella chattar. 

Drugsmart finns även på Facebook. 
 

Local Hero 

Local Hero startades i projektform 2004 med ambitionen att involvera unga i drogförebyggande arbete. 

Verksamheten syftar till att stärka skyddsfaktorerna genom att hjälpa unga att arrangera drogfria aktiviteter 

lokalt. Verksamheten vänder sig till tonåringar. Med stöd av processledare får de hjälp att planera för ett drogfritt 

lokalt projekt, som de också kan söka ett mindre ekonomiskt stöd för. 
Informationen ovan är tagen från CAN:s hemsida, www.can.se  
 

Söka vård i Stockholms län 

Hit kan du som är ung vända dig för hjälp och stöd kring frågor rörande missbruk. 

 Vårdguiden 1177 – kan ge svar på frågor samt vägleda vidare 

 Livsstilsmottagning för unga vuxna (18-25 år) 

 Ungdomsmottagningar 

 Din kommun, som också ger stöd i dessa frågor 

 Mini Maria 

Den som har ett konstaterat missbruk får hjälp och stöd på Maria Ungdom. Behöver du snabbt få vård tar Maria 

Ungdom Akut emot ungdomar upp till 20 år med riskbruk, missbruk och beroendetillstånd. Maria Ungdom 

Akuten har öppet dygnet runt. Informationen ovan är tagen från Vårdguidens hemsida, www.1177.se  

Sociologisk studie 

Vi skriver ett examensarbete vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet. I vår studie undersöker vi 

hur ungdomar konstruerar skillnaden mellan bruket av narkotikaklassade preparat och icke-narkotikaklassade 

preparat som används i berusningssyfte. För att ta reda på detta använder vi oss utav fokusgrupper med 

ungdomar från 18 år. Fokusgruppsintervjun är en gruppdiskussion med fokus på ett specifikt ämne. Våra grupper 

kommer att bestå av upp till åtta deltagare.   

Deltagandet är helt frivilligt och man kan när som helst avbryta sitt deltagande. Alla deltagare är anonyma i 

studien. Som tack för deltagandet får samtliga deltagare en biobiljett när fokusgruppsintervjun är avslutad. 

Fokusgruppsintervjun kommer att pågå ca 1,5 timme här i en av skolans lokaler efter lektionstid.  

Skulle ni ha funderingar eller frågor så får ni gärna kontakta oss: 

Anders Olsson 070-xxxxxxx / Daniel Nilsson 070-xxxxxxx  

http://www.vt.se/nyheter/kraftor-krava-ol-sprit-och-vin-5012590.aspx
http://www.vt.se/nyheter/kraftor-krava-ol-sprit-och-vin-5012590.aspx
http://www.facebook.com/pages/Drugsmart/112328905947
http://www.can.se/
http://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Livsstilsmottagningen-Ostermalm/
http://www.1177.se/Stockholm/PrioPsyk-kontakter/Stockholms-kontakter/Stod-och-hjalp-for-unga-i-Stockholm/Ungdomsmottagningar-psykisk-halsa/
http://www.1177.se/Stockholm/PrioPsyk-kontakter/Stockholms-kontakter/Stod-och-hjalp-for-unga-i-Stockholm/Kommunlankar-Missbrukbarn-och-unga/
http://www.1177.se/Stockholm/PrioPsyk-kontakter/Stockholms-kontakter/Stod-och-hjalp-for-unga-i-Stockholm/Vard-vid-konstaterat-missbruk/
http://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Maria-Ungdom-Akut-och-slutenvard-Kungsholmen/
http://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Maria-Ungdom-Akut-och-slutenvard-Kungsholmen/
http://www.1177.se/
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