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Abstract(

Beyond law and order 
The starting point of this paper is the subject of narcotics which have been widely 

discussed recent years. The politics regarding narcotics are facing changes around 

the world but Sweden is still advocates of a zero tolerance policy towards narcotics. 

Thus is the use of illicit drugs criminalized since 1988. As a result, the police have 

gotten an important role in the realization of a society, free from narcotics. The aim 

of this study is to, through a discursive perspective, describe, analyze and build an 

understanding of the police’s communication regarding narcotics. Theories about 

discourse, power and ideology will be central through this study. This paper further 

intends to contribute knowledge about how discourse influence the field of strategic 

communication. The authors hope to shed new light on the police’s communication 

through Foucauldian theories about discourse alongside the critical discourse anal-

ysis. The analyze of the empiric material resulted in three themes: the ideal, the 

antagonism and the system. The speech of narcotics was not as much about legal 

and illegal, as of right and wrong. Something the authors interpret as a normative 

speech rather than juridicial. This normative speech further produces Truths that 

should be spread in society. Through the Truths of narcotics different identities are 

produced which at current circumstances are ‘right’ or ‘wrong’ to different degrees. 

The authors finally question the possibility to, through a discursive perspective, 

foresee the results of communicative action and further the strategic planning of it. 
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Sammanfattning(

Bortom lag och ordning 
Utgångspunkten i föreliggande studie är narkotikafrågan som blivit alltmer synlig 

på agendan de senaste åren. Runtom i världen är narkotikapolitiken under föränd-

ring men i Sverige råder fortfarande nolltolerans, och således är bruket kriminali-

serat sedan 1988. Som en följd har polisen fått en central roll i att förverkliga det 

narkotikafria samhället. Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och för-

söka förstå polisens kommunikation rörande narkotika ur ett diskursivt perspektiv. 

Centralt för arbetet är teorier kring diskurs, makt och ideologi. Vidare ämnar stu-

dien bidra med kunskap kring diskursens påverkan på fältet strategisk kommuni-

kation. Med avstamp i Foucaults teorier kring diskurs tillsammans med kritisk dis-

kursanalys belyser författarna polisens kommunikation med nytt ljus. Analysen av 

det empiriska materialet resulterar i tre diskursiva teman: Idealet, Antagonismen 

och Systemet. Talet visade sig präglas av ett tal, inte om lagligt och olagligt, utan 

rätt och fel, vilket författarna tolkar som ett normativt, snarare än juridiskt tal. Det 

normativa talet skapar Sanningar som ska spridas i samhället. Utifrån Sanningen 

om narkotika skapas olika identiteter vilka under rådande förhållanden anses ‘rätt’ 

eller ‘fel’ i olika grad. Författarna problematiserar slutligen att det ur ett diskursivt 

perspektiv verkar omöjligt att kunna avgöra kommunikationsinsatsers verkan i för-

väg och planera dessa strategiskt. 
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1.(Problembakgrund(

”Dumt och sorgligt. Min första motion i ungdomsförbundet hette Krossa knarket! I 

den frågan har jag inte ändrat uppfattning alls.”  

- Beatrice Ask, Sveriges Justitieminister 2006-2014.  

 

Detta twittrade Beatrice Ask i januari 2014 efter att ha tagit del av en artikel från 

sajten The Daily Currant. I samma tweet länkade också Ask till artikeln med titeln: 

Marijuana Overdoses Kill 37 in Colorado On First Day of Legalization, där man 

kunde läsa att 37 människor i Colorado dog av marijuanaöverdos redan första dagen 

med legaliserat bruk. Detta stämde inte, artikeln var satir (The Daily Currant, 2014). 

Men Ask hade låtit sig luras av sin tro på vad marijuana är och vad ett legaliserat 

marijuanabruk riskerar leda till. Att luras av satirartiklar är i sig inte så anmärk-

ningsvärt, om det inte varit för det att Ask vid tillfället suttit som Justitieminister i 

åtta år.  

I samband med legaliseringar runtom i världen har narkotikafrågan kommit upp 

på agendan och debatten är idag kanske mer levande än på länge. I april 2016 möttes 

världens länder i New York för ett extrainsatt FN-toppmöte, där agendan var ut-

formning av framtidens narkotikapolitik. I Sverige råder nolltolerans mot narkotika, 

vilket innebär ett arbete för ett samhälle fritt från narkotika. Därför är sedan 1988 

även bruket av narkotikaklassade substanser kriminaliserat. FN, som tidigare hyllat 

Sveriges repressiva narkotikapolitik, kritiserade 2015 samma politik för att enligt 

organisationen inte leva upp till mänskliga rättigheter (Bergstedt & Wicklén, 2015). 

Allt fler länder väljer att lämna den nolltoleranspolitik som råder i Sverige, en po-

litik som ibland jämförs med länder som Ryssland och Kina (Wicklén, 2016). Län-

der som Portugal och Kanada har valt att skifta fokus från kontroll och straff till 

folkhälsa och vård genom bland annat legalisering av bruket (Wicklén, 2016). Men 

trots kritiken från FN och den pågående debatten står Sverige fast vid visionen om 

ett narkotikafritt samhälle (Wicklén, 2016).  

Sedan bruket kriminaliserades i Sverige har polisen haft en central roll i att för-

verkliga det narkotikafria samhället (Socialdepartementet, 2016). Som en del av det 
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förebyggande arbetet har polisen i Helsingborg valt att upprätta en Facebooksida 

de kallar Polisen Helsingborg - Narkotika. Syftet är att informera om polisens ar-

bete mot narkotika samt sprida drogförebyggande information. Strategisk kommu-

nikation - organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål 

(Heide & Falkheimer, 2011) - har således blivit del av polisens arbete mot narko-

tika. Med kommunikation söker polisen påverka och förebygga befattning med dro-

ger. Vi ämnar därför undersöka hur polisen talar och vidare kommunicerar rörande 

narkotika, samt hur kommunikationen kan verka för det narkotikafria samhället. 

För att göra detta kommer vi anlägga ett diskursivt perspektiv. Detta problematise-

rar inte bara hur man talar och kommunicerar, utan också hur man påverkar.  

Centralt för hur vi talar om narkotika och vidare söker påverka är dels den ide-

ologi som förespråkas i talet, dels den makt vi söker utöva genom vår påverkan. 

Således kommer ideologi och makt ha en central roll i detta arbete. Vidare är även 

diskursen central i egenskap av ideologiskt och maktutövande verktyg.  I tider när 

det sakpolitiska diskuteras och omvärderas finner vi det också relevant att under-

söka makten som omgärdar talet om narkotika, vilket förändrad sakpolitik till trots 

kan komma att bestå. Att analysera och blottlägga diskursens verkan är en förut-

sättning för rättvisare kommunikation, men också en förutsättning för förståelse 

kring diskursens verkan, inte bara på narkotikafrågan, utan allt vi söker kommuni-

cera kring. Narkotikafrågan i sig är som tidigare nämnt mer aktuell än på länge, och 

talet om narkotika syns därav också allt oftare. Således tror vi att det kommer bli 

än mer aktuellt med förståelse för hur vi talar om narkotika, och på vilka sätt vi 

söker påverka. 

Med hjälp av det diskursiva perspektivet hoppas vi kunna bidra med ny förstå-

else kring diskursens verkan på fältet strategisk kommunikation. Men arbetet kom-

mer handla om mycket mer. Narkotikafrågan är för oss inte bara intressant i en 

kommunikativ mening, utan det kanske än viktigare är de eventuella effekter talet 

om narkotika har på de individer det berör. Vi hoppas därför också kunna lyfta 

frågan för debatt och diskussion, inte bara ur ett kommunikativt perspektiv, men 

det är ett sätt att göra det på.  

 !
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1.1!Syfte!och!frågeställningar!

Syftet är att genom kritisk diskursanalys beskriva, analysera och försöka förstå po-

lisens tal rörande narkotika, och vidare med hjälp av teoretiska bidrag skapa ny 

förståelse för talet i förhållande till makt och ideologi. Vidare söker vi även skapa 

förståelse för den strategiska kommunikationen ur ett diskursivt perspektiv. Detta 

resulterar i följande frågeställningar:  

 

•( Vilka diskursiva teman ger polisens tal om narkotika uttryck för? 
 
•( Vilken roll spelar polisens strategiska kommunikation ur ett diskursivt perspek-

tiv i arbetet för det narkotikafria samhället?  
 
•( Vilka potentiella maktförhållanden skapar polisens kommunikation om narko-

tika?  
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2.(Tidigare(forskning(

Utifrån det perspektiv vi önskar anlägga i vårt arbete har vi främst fokuserat på två 

teman inom den tidigare forskningen. Dels kommer vi beröra forskning kring nar-

kotikafrågan ur olika perspektiv, dels forskning kring polisens kommunikation. Ut-

ifrån detta har vi hämtat inspiration till den undersökning vi ämnar göra. Efter 

presenterad tidigare forskning avslutas avsnittet med en vidare precision av vår 

studies syfte. 

 

Inledningsvis har vi alltså undersökt narkotikafrågan i förhållande till några av de 

perspektiv vi önskar anlägga på vårat arbete. Eva Herschinger, doktor i politik och 

internationella relationer vid University of Aberdeen, använder teorier kring den 

andre, hegemoni och ideologi i relation till diskurser i sin artikel ‘Hell Is the Other’: 

Conceptualising Hegemony and Identity through Discourse Theory (2012). I arti-

keln diskuterar författaren konstruktionen av den andre som ett hot mot samhället. 

Hon berör hur två etablerade ‘hot’ mot det västerländska samhället: drogerna i form 

av the war on drugs, samt terrorn i form av the war on terror, hjälper konstruktionen 

av samhällets identitet som ett kollektivt jag. Detta kollektiva jag består inte av en 

homogen grupp vilken delar egenskaper, utan uppstår i det att de har en gemensam 

fiende, en fiende vilken jaget använder i egenskap av den andre för att konstruera 

sin egen identitet. Denna andre kan enligt Herschinger vidare vara något som block-

erar det kollektiva jaget från att uppnå sitt jag- eller sahällsideal, och således är det 

essentiellt för det kollektiva jaget att utrota den andre i sin väg att realisera sig själv. 

Denna process består i två delar. Först, konstruktionen av en homogen antagonistisk 

andre vilken är jagets fiende, vidare konstruktionen av en vision delad av det sam-

hälleliga jaget, en vision vilken ska förverkliga jagets ideal. Herschinger diskuterar 

i sin artikel många av de aspekter vi ämnar applicera på vår empiriska kontext. 

Samma författare diskuterar i en annan artikel, The drug dispositif: Ambivalent 

materiality and the addiction of the global drug prohibition regime (2015), drogens 

dubbla natur i det att den dels hjälper människor att bota sjukdomar och leva ett 

bättre liv, samtidigt som den orsakar missbruk och degenerering. Vilka droger som 
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kommit att anses medicinala och vilka som kommit att anses illegala skapar ett 

‘rätt’ samt ett ‘fel’ sätt att använda droger på. Just på grund av denna dubbla natur 

är drogen objekt för kontroll i form av det Herschinger kallar för drogregimen. 

Drogregimen ämnar kontrollera både det rätta och det felaktiga sättet att använda 

droger. Det felaktiga sättet, bruk av illegala droger inte för medicinska syften, kon-

strueras genom denna distinktion som onda. Att konstruera den illegala drogen som 

ond menar Herschinger syftar till att skydda den ‘normala’, ‘sunda’ befolkningen. 

Denna kontroll är nödvändig då drogerna riskerar samhällsindividernas och vidare 

samhällets fungerande. I denna kamp blir brukarens kropp materialiserad i form av 

ett hot mot samhället. Den som fallit under drogens kontroll är inte själv benägen 

att ta sig tillbaks till ett ‘normalt’, ‘sunt’ liv, så denna uppgift faller istället på de 

‘rena’ individerna. Hon konkluderar att kroppen därav i relation till drogerna kom-

mit att bli en spelplan för maktkamp (Herschinger, 2015).  

I samma linje diskuterar författaren till artikeln Drugs as an existential threat: 

An analysis of the international securitization of drugs (Crick, 2012) internationell 

kontroll mot droger. Sedan drogen under tidigt 1900-tal blev fall för kontroll har en 

diskurs varit konstant: drogen som ett hot mot mänskligheten som måste kontroll-

eras eller förbjudas. Diskursen har genom åren konstruerat drogen som ett hot mot; 

mänskligheten, där drogen ses som ett moraliskt ont vilket står i kontrast till det 

moraliskt goda; staten, vilket proklamerar drogen som ett hot mot de ekonomiska, 

kulturella och politiska grunderna i samhället; global fred och säkerhet, där drogen 

kommer att ses som en viktig inkomstkälla för Al-Qaeda och Talibanerna i Afgha-

nistan.  

Det finns också tidigare forskning om hur vi talar om narkotikan online. I arti-

keln 'PMA Sounds Fun': Negotiating Drug Discourses Online (Barrat, Allen & 

Lenton, 2014) diskuterar författarna de diskurser vilka präglar talet kring narkoti-

kan på olika onlineforum i samband med en kvinnas narkotikarelaterade dödsfall. 

Författarna menade att två diskurser vanligtvis dominerar talet om narkotikan. En 

patologisk diskurs samt en diskurs med fokus på skademinimering. Den först-

nämnda utgår från att all narkotika är farlig och därför bör undvikas i alla samman-

hang. Den sistnämnda diskursen menar att drogen inte kan undvikas, och betonar 

istället en minimering av drogens potentiella skadeverkningar. Författarna identifi-

erade online en tredje diskurs vilken stod i kontrast till de tidigare två. Denna dis-

kurs utgick ifrån ett perspektiv där droger sågs som något spännande och roligt. 
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Författarna påpekar även att onlineforum är beroende av sociala processer, så som 

menings- och identitetsskapande, och därför syntes de dominerande diskurserna 

fortfarande mer än underlydande diskurser. Således var debatten trots den tredje 

diskursen inte helt olik debatten utanför onlineforumen. 

Vad det gäller polisens kommunikation på sociala medier har vi funnit ett antal 

kandidatuppsatser och valt att hämta inspiration från dessa till möjliga infallsvin-

klar i vårt arbete. Ett återkommande tema i uppsatserna är maktfördelning mellan 

polisen och allmänheten (Lundeberg, 2013; Ljungkvist, 2013; Wallskär, 2015). 

Dels diskuteras det hur polisen kan påverka opinioner, dels om ett “vi och de”-tänk 

och om vilka som styr debatterna på Facebook. Lundeberg (2013) problematiserar 

att Facebook som plattform ibland kan ge skenet av en maktutjämning, fast det i 

själva verket, i polisens fall, handlar om en myndighet som får möjlighet att påverka 

och nå ut till ett större antal personer snarare än ett tillfälle för meningsutbyte. En 

slutsats som blir intressant i förhållande till polisens möjlighet att påverka följarens 

uppfattning genom deras kommunikation. Grimsby & Melkersson (2015) analyse-

rade med hjälp av diskursanalys polisens närvaro i sociala medier. En av deras slut-

satser var att polisen utövar makt dels genom förlöjligande, sarkasm och bestraff-

ning för att medvetandegöra beteenden som anses vara fel hos medborgarna och 

dels genom övervakningsmekanismer. Ytterligare en slutsats var att det inte fanns 

någon enhetlig roll för polisen, utan att de ibland framstod som auktoritära, medan 

de ibland framställdes som känsliga och personliga.  

Den tidigare forskning vi tittar på berör som sagt olika områden. Forskningen 

kring narkotikafrågan ur ett större perspektiv har agerat inspiration till det perspek-

tiv vi ämnar anlägga i detta arbete. Dock anser vi att dessa diskussioner behöver 

översättas till en empirisk kontext vilken förtäljer hur dessa mekanismer kommer 

till uttryck i text, tal och kommunikation. Samtidigt ämnar vi till skillnad från den 

tidigare forskningen anlägga det kommunikativa perspektivet och förhoppningsvis 

kunna bidra med nya perspektiv för fältet strategisk kommunikation.  

Detta för oss in på polisens tal och vidare kommunikation rörande narkotika. 

Andra kandidatuppsatser diskuterar ofta specifikt polisen som organisation. I denna 

uppsats är snarare diskursen i centrum där polisens funktion är ett exempel på denna 

diskurs verkan.  
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3.(Teori((

Vi kommer nu att gå igenom vårt teoretiska ramverk vilket till stor del präglas av 

den franske filosofen Michel Foucault (1926-1984). Utifrån det perspektiv vi ämnar 

undersöka polisens tal rörande narkotika är Foucaults tankar en bra utgångspunkt 

för vårt empiriska material. Detta eftersom han bidrar med förståelse för diskur-

sernas konstitutiva natur och maktverkan på individ och samhälle. Kanske hade 

Foucault själv skrivit om narkotikan om han levat under vår tid?  

Nedan följer, med utgångspunkt i Foucault, en genomgång av de teoretiska per-

spektiv vi anser relevanta för detta arbete. Vi vill redan nu påpeka vad vi menar 

med tal kontra kommunikation. När vi skriver om ‘talet’ syftar vi på ett tal som 

omgärdar narkotikafrågan och är ett resultat av diskursens verkan. När vi istället 

skriver om kommunikation eller strategisk kommunikation menar vi polisens kom-

munikativa insatser som sprider och präglas av detta tal. Vi har lämnat underru-

briker därhän för att göra avsnittet mer läsvänligt och sammanhängande. 

 

3.1!Diskurs,!makt!och!samhälle!

Diskursbegreppet har kommit att bli starkt förknippat med den franske filosofen 

Michel Foucault. Han använder diskursbegreppet för att analysera under vilka reg-

ler ett visst påstående gjorts, och vidare under vilka regler liknande påståenden 

hade varit möjliga. En diskurs är då de regler som avgör vilka påståenden som är 

möjliga samt omöjliga. Det är inte uttalanden i sig, utan det som formar uttalanden. 

Centralt för Foucaults analys av diskursen är begreppet makt, vilket på grund av sin 

unicitet är svårt att precisera. Filosofen Hannah Arendt (1906-1975) ställer sig i 

boken Om våld (2008) frågande till maktbegreppet och menar att det används täm-

ligen godtyckligt i dagens språkbruk. Arendt strävar efter att koppla loss begreppet 

makt från styrka, kraft, auktoritet och framförallt våld, vilket av många anses vara 

den yttersta maktutövningen. Omvänt är enligt Arendt våld motsatsen till makt. 

Makt är en fråga om vem som behärskar vem utan styrka, kraft, auktoritet och våld. 



 

8 

Makten är menar Arendt (2008) något människor tillsammans skapar och upprätt-

håller genom sina relationer. I samma anda innebär makt för Foucault inte något en 

individ eller grupp på ett statiskt sätt kan inneha, snarare är makten beroende av ett 

ständigt utövande genom komplexa relationer i samhället. Makt utövas från oräk-

neliga håll i ett växelspel av asymmetriska och rörliga relationer, relationer vilka 

inte är differentierade från makten och dess utövning, utan har makten inbyggda i 

sin själva existens (Danaher & Schirato, 2000; Foucault, 1989).  

Hur dessa maktrelationer vidmakthålls, utvecklas och transformeras är sam-

manvävt med samhällets syn på sanning och kunskap. Foucault lägger stor vikt vid 

utvecklingen av det han kallar för vetenskapen kring människan, vilken producerar 

kunskap och sanningar om människan. Det är viktigt att påpeka att Foucault menar 

att viss kunskap produceras snarare än erhålls. Denna produktion av kunskap och 

vidare sanningar kallar Foucault för spelet om sanningen, sanningar vilka institut-

ioner så som rättsväsende, skola och sjukvård använder för att legitimera sina hand-

lingar. Dessa sanningar är producerade och distribuerade under kontrollen av ett 

fåtal ekonomiska och politiska apparater, så som universitet och media. (Danaher 

& Schirato, 2000) 

I Sexualitetens historia ger Foucault en genomgång av hur talet om könet från 

1700-talet och framåt bidragit till att producera, sortera och vidare kontrollera olika 

identiteter rörande sexualitet. Dessa bidrar till kontroll av befolkningen och vidare 

maktutövning i strävan efter ett mål, en ideologisk kamp (Foucault, 2002). I Vetan-

dets arkeologi strävar Foucault efter att gräva fram och synliggöra hur formandet 

av dessa kunskaper och sanningar går till. Diskursen är för Foucault det som formar 

omständigheterna och kontexten inom vilket en viss kunskap och vidare sanning 

blir möjlig (Danaher & Schirato, 2000; Foucault, 1989; 2002).  

Denna maktutövning över människans kropp talar Foucault om i termer av bio-

makt och biopolitik. Biopolitik och vidare makt innebär institutionernas försök att 

utveckla kunskap kring befolkningen och dess kroppar, detta för att utöva kontroll 

och se till att befolkningen agerar medborgare i samhället på bästa möjliga sätt. 

Denna disciplinära utveckling konstruerar diskursiva normer i samhället vilka vi-

dare konstruerar det sunda förnuftet rörande människokroppen. Foucault diskuterar 

biomakten genom tal om institutionernas konstruktion av galenskapen. I Madness 

and Civilization (1988) går Foucault igenom vad galenskapen betytt från renässan-

sen till idag, och hur konstruktionen av dessa betydelser varit beroende av tidens 
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maktstrukturer. Gemensamt för alla tider är dock att de subjekt biomakten konstru-

erar ska skiljas från massan, det ‘normala’ och ‘vanliga’ folket. Detta görs genom 

en klassificering och namngivning av den andre. Galningen, neurotikern, hysteri-

kern eller knarkaren, alla termer vilka ska skilja på befolkningen, med sitt sunda 

förnuft, och den andre. Foucault beskriver här den homosexuelle på 1800-talet: 

 
Den homosexuelle på 1800-talet har blivit en personlighet med ett förflutet, en historia och 

en barndom, en karaktär, en livsform… Hans sexualitet genomsyrar hela hans person: den 

märks bakom alla hans beteenden, därför att den utgör deras försåtliga och obegränsat 

verksamma princip...  (Foucault, 2002 s. 64) 

 

Talet kom att omgärda könet. Utpekanden, särskiljanden och varningar kom att 

konstruera en fara, en fara vilken skapar ett än större behov av att tala (Foucault, 

2002). De människor som föll in under den andres kategorier blev ett fall för gransk-

ning och analys, vilket till slut gjorde dem till föremål för läkekonst och lärdom, 

straff och disciplin.  

Vi vill här blicka tillbaks på Eva Herschingers artikel ‘Hell Is the Other’: Con-

ceptualising Hegemony and Identity through Discourse Theory (2012). Hersching-

ers diskussion om den andre som essentiell för samhällets identitet är i vår mening 

en Foucauldiansk tolkning av terror- och narkotikafrågan. På samma sätt som 

Foucaults homosexuella hjälpte den ‘sunda sexualiteten’ konstruera sin identitet 

hjälper idag ‘knarkaren’ samhället att konstruera den ‘sunda’ och framförallt ‘opå-

verkade’ individen. Knarket blir då enligt Herschinger ett hot mot samhällets hel-

het, samhället har en sjuk del som måste botas eller göras av med. I samma anda 

blev den homosexuelle på grund av de processer Foucault blottlägger fall för bot-

ning. Detta för att denna sjuka del i samhällskroppen blockerar samhällsidealet, och 

således är det essentiellt att bota eller utrota den andre i sin väg att realisera sig 

själv. Denna process bestod som tidigare sagt i två delar. Först konstruktionen av 

en homogen antagonism och vidare konstruktionen av en vision delad av det sam-

hälleliga jaget. Konstruktionen av den andre i frågan om den homosexuelle, dro-

gerna och terrorn visar hur kommunikation kan möjliggöra etableringar av grupper 

och vidare karaktärisera relationerna mellan dessa grupper.   

Herschinger argumenterar vidare i Foucaults anda för att drogerna aldrig var ett 

internationellt problem, de blev ett. Den antagonistiska konstruktionen av den andre 
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har gjort missbrukare och brukare till kriminella vilka blir beroende av kriminali-

teten för att upprätthålla sitt bruk eller missbruk (Herschinger, 2012). Människan 

lär sig av samhället vad det innebär att vara levande; att ha en kropp, individuell 

och kollektiv hälsa. Biologin har blivit politik. Samhällskroppen har tagit form 

(Foucault, 2002). Denna maktutövning över den sociala kroppen kallar Foucault för 

dispositif (1991). Foucault beskrev begreppet dispositif i en intervju 1977 (1980, s. 

194-5): 

 
Vad jag försöker urskilja med denna term är, för det första, en heterogen ensemble diskur-

ser, institutioner, arkitektoniska former, regulativa beslut, lagar, administrativa åtgärder, 

vetenskapliga påståenden, filosofiska, moraliska och filantropiska teser... för det andra de 

kopplingar som kan existera mellan dessa element… och för det tredje de formationer mel-

lan dessa element som vid en viss historisk punkt fyller funktionen att svara på ett behov. 

 

Alltså, hur element som de Foucault tar upp kan samverka vid en viss tidpunkt för 

en viss sak. I förhållande till narkotikan är det då på det sätt vilket dessa element 

samverkar, i vår tid, för det narkotikafria samhället.  

Den maktmekanism som jagar dessa människor ger dem en permanent närvaro 

i form av begrepp vilka förtäljer vad som skiljer sig från massan, befolkningen, 

normen. Från oss. Men vem eller vad är det som avgör vilken kunskap som utveck-

las till sanning, vilken sanning som utvecklas till diskursiva normer och vidare hur 

dessa normer har en faktisk verkan på samhället? Den brittiske professorn Norman 

Fairclough utvecklar i sin bok Discourse and Social change (1992) Foucaults teori-

bildning, samtidigt som han presenterar teorier kring samspelet mellan diskurs och 

ideologi. Likt Foucault menar Fairclough att diskursiva aktioner bidrar till att pro-

ducera system för kunskap och tro, samt system rörande sociala identiteter och so-

ciala relationer. Han påpekar nödvändigheten i att se på relationen mellan diskurs 

och den sociala sfären som en dialektisk relation, där diskursen både har effekten 

av att upprätthålla som att förändra, samt påverka och bli påverkad av den sociala 

sfären (Fairclough, 1992).  

Fairclough lägger, också likt Foucault, emfas vid diskursen som politiskt och 

ideologiskt verktyg. Han menar att diskurser kan vara politiskt och ideologiskt in-

vesterade i, vilket innebär att diskursen i fråga används i politiska och ideologiska 
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syften. Huruvida diskurserna är politiskt och ideologiskt investerade i är nödvän-

digtvis inte något de som praktiserar diskursen vet om, vidare är dem oftast - hävdar 

Fairclough - också omedvetna om de sociala strukturer och maktrelationer vilka 

diskursen verkar inom (Fairclough, 1992). Fairclough tar i sin diskussion kring ide-

ologi avstamp i den franske filosofen Louis Althussers (1918-1990) skrifter. Fair-

clough ser ideologi som signifikationer eller konstruktioner av verkligheten vilka 

är inbyggda i diskursiva praktiker och vidare bidrar till att producera, reproducera 

och transformera maktrelationer. Althusser själv talar om ideologi som subjektets 

imaginära relation till verkligheten, ett slags glasögon vilka skapar en viss tolkning. 

Denna imaginära relation till verkligheten är vidare konstituerande för subjektet, 

ideologin skapar subjekt utifrån individer. Du är individ i egenskap av den kropp 

och de egenskaper du besitter. Subjektet å andra sidan befinner sig i ett nätverk av 

andra subjekt vilka alla konstitueras av den plats de besitter i det ideologiska nät-

verket. Denna funktion kallar Althusser för interpellation. Ideologin interpellerar 

subjekten. Detta ligger i ordet subjekts natur - Sub-jekt. Att stå under något. I kärn-

familjsideologin är platserna för far, mor och barn förutbestämda. Förutbestämda 

är också de roller de olika subjekten förväntas uppfylla (Althusser, 2008). Fadern 

då, exempelvis, interpelleras till subjekt av egenskap familjefar i en kärnfamilj. Dis-

kurserna är vidare enligt Fairclough ett slags verktyg för ideologins verkan vilket 

hjälper dess spridning, upprätthållning och utveckling. Ideologin når sin högsta 

styrka när diskursen som livnär ideologin blir ‘sunt förnuft’ (Fairclough, 1992).  

Foucaults arkeologiska arbete visar just hur detta sunda förnuft skapas. Något 

vilket anses vara en angelägenhet för myndigheterna kan alltså genom institution-

ernas verkan utvecklas till sunt förnuft. Men Foucault är här mån om att påpeka att 

den diskursiva kampen om sanningen och vidare makten inte utövas av en agents 

vilja, utan att makten är “...en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle.” 

(Foucault, 2002 s. 104). Dessa strategier karaktäriseras av sin implicita och outta-

lade karaktär. Diskursen kan alltså verka utan ett tänkande subjekt, subjektet fyller 

en plats som finns där att fylla. Allt i ideologins anda. När platsen fylls blir indivi-

den subjekt (Foucault, 1989).  

Alltså verkar hela samhället i en mån kunna verka för en och samma makt och 

vidare mål. Detta diskuterar både Foucault och Fairclough i termer av hegemoni. 

Hegemoni innebär att även det subjekt med mindre makt i en maktrelation har kom-
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mit att acceptera relationen och anse den vara det bästa för alla inblandade. Hege-

moni innebär alltså att själva maktrelationen har utvecklats till ‘sunt förnuft’, ett 

förnuft vilket tillsammans arbetar för den ideologi som gynnas av de aktuella relat-

ionerna. Subjekten inblandade kan alltså vara helt omedvetna om den makt de utö-

var, och vidare den makt som utövas på dem. Detta är maktens slingriga karaktär. 

Diskursiv praktik - produktion, distribution och konsumtion av texter - är alltså en 

hegemonisk kamp vilken bidrar till reproduktion av, inte bara diskurserna, utan 

även existerande sociala- och maktrelationer (Fairclough, 1992).  

Foucaults kritiska analys av den slingriga makten - en makt vi kanske aldrig 

kommer åt - bidrar med intressanta infallsvinklar till vårt empiriska material. Dis-

kurserna verkar ur Foucaults perspektiv kunna handla strategiskt och utöva makt på 

egen hand, således kommer makten och ideologin alltid slippa undan vår kontroll. 

Språket, kommunikationen och vidare diskurserna tillåter, eller tvingar oss att utöva 

makt. Vare sig vi vill eller inte. Foucault menar dock att det ständiga motstånd 

maktspelet producerar är nödvändigt för ett samhälles fortlevnad. Institutionernas 

maktutövning bör vara under ständig lupp, och även om vi inte kan neutralisera 

makten bör vi i varje fall blottlägga den. Foucault framhöll i en debatt med filosofen 

Noam Chomsky 1971 att blottlägga diskursens och maktens verkan är vägen mot 

ett ett rättvisare samhälle (“Debate Noam Chomsky & Michel Foucault - On human 

nature”, 2013).  

Det ska dock påpekas att det riktats kritik mot Foucaults syn på makten och dess 

ständiga verkan på människan. Fairclough menar att delar av kritiken kan bero på 

Foucaults abstrakta och ensidiga teoribildning och förhållningssätt gentemot dis-

kurserna, något som Fairclough tror beror på textens frånvaro i Foucaults arbete, 

vilken aldrig var fokus i hans arbete. Fairclough menar vidare, till skillnad från 

Foucault, att diskursen trots allt är begränsad av en materiell och social verklighet 

vilken finns att finna utanför diskursen (Fairclough, 1992). Detta kommer vi tala 

mer om under metod. 
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4.(Metod(

Eftersom detta arbete ämnar anlägga ett diskursivt perspektiv på polisens tal och 

vidare kommunikation rörande narkotika blev valet av den kritiska diskursanalysen 

som metod självklart. Den diskursanalytiska metoden ämnar att plocka isär de upp-

fattningar och föreställningar vilka tillsammans formar vår tolkning av omvärlden 

(Eksell & Thelander, 2014; Fairclough, 1992; 1995). I förhållande till vårt empi-

riska material söker vi plocka isär polisens kommunikation och vidare tal rörande 

narkotika och blottlägga de föreställningar vilka formar talet.  

Vi kommer nedan först diskutera diskursanalysen som metod med tillhörande 

kritik, följt av avgränsning, urval samt etiska hänsynstaganden.  

4.1 Diskursanalysen som metod  

Den diskursanalytiska metoden syftar till att analysera språkets och talets roll i ett 

empiriskt material. Vid användandet av denna metod utgår forskaren från att talet 

inte bara speglar en social verklighet så som den de facto är, utan att det är del i att 

forma sociala verkligheten och de uppfattningar som präglar denna. Metoden syftar 

då till att plocka isär dessa föreställningar och uppfattningar och tar sikte på att 

upptäcka hur den sociala verkligheten blir till. Särskilt intressant för analysen är de 

föreställningar som anses självklara inom en social sfär (Eksell & Thelander, 2014). 

Den diskursanalytiska metoden är till stor del inspirerad av Michel Foucaults skrif-

ter, däribland Vetandets arkeologi (1969), Diskursernas kamp (1973) och Sexuali-

tetens historia (1976). Diskursanalysen som metod är starkt sammanflätad med 

dess teoribildning, och således är det viktigt att presentera metod vilken faller inom 

ramen för vårt teoretiska ramverk. Detta för oss återigen in på Michel Foucault och 

Norman Fairclough.  

Som metodologiskt ramverk har vi främst valt att använda oss av Faircloughs 

bok Diskurs och social förändring (1992). Fairclough tar avstamp ur Foucaults ar-

bete i utformningen av sin diskursiva metod. Författaren tar dock avstånd från 

Foucaults mer abstrakta angreppssätt vilket han skiljer från hans textorienterade 
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diskursanalys (TODA). Hos Foucault var inte det skrivna eller talade ordet centralt 

för analysen, och med tanke på vårt empiriska materials natur finner vi det mer 

lämpligt att utgå ifrån Faircloughs TODA-metod (Fairclough, 1992). Dock delar 

TODA-metoden Foucaults syn på diskursen som konstituerande för kunskap, sub-

jekt, identitet samt sociala relationer, och vidare diskursernas ömsesidiga beroende 

med samhälle och institution. Vidare ger Fairclough, som diskuterat ovan, makten 

stort utrymme även i sin diskursanalys.  

Fairclough definierar tre dimensioner hos diskursen vilka hans metod utgår 

ifrån: text, diskursiv praktik och social praktik. (1) Texten är den textnära analysen 

som karaktäriseras av lingvistik. Fairclough menar att en text är öppen för flera 

tolkningar och kan således betyda många olika saker. En central del av den textnära 

analysen är således att beskriva texten för att senare kunna tolka textens potentiella 

mening (Fairclough, 1992). (2) Den diskursiva praktiken behandlar processerna 

textproduktion, distribution och konsumtion, alla vilka är beroende av den kontext 

inom vilka de sker. Fairclough exemplifierar med att en tidningsartikel är produce-

rad inom en kontext vilken har sitt arbetssätt, sina normer, sin kultur och så vidare. 

På samma sätt är konsumtionen och vidare tolkningen av en text beroende av kon-

texten inom vilken den konsumeras. (3) Den sociala praktiken behandlar de två 

tidigare praktikerna i ett större perspektiv. Här diskuteras hur institutionella och 

samhälleliga omständigheter är del i att forma de diskursiva praktikerna. Det är den 

diskursiva praktiken som knyter samman text och icke-textuella sociala praktiker. 

En social praktik översätts till textuell form (Fairclough, 1995). Texterna ser därför 

ut som de gör av en anledning. Den delen av analysen som behandlar texten beskri-

ver Fairclough som deskriptiv, medan den vidare analys som behandlar den diskur-

siva samt sociala praktiken är tolkande.  

Fairclough (1995) menar att diskursanalysen innebär ett intresse i sociala prak-

tikers verkan genom institutioner och deras relation till makt och hegemoniska pro-

jekt på samhällelig nivå. Han diskuterar vidare skillnaden mellan ‘vanlig’ och kri-

tisk diskursanalys, även om diskursanalysen kan anses kritisk i sig. Fairclough me-

nar att den kritiska diskursanalysen är ett ställningstagande gentemot rådande makt-

förhållanden, och i det kritiska perspektivet blir ideologi ett centralt begrepp för 

analysen. Vilken ideologi som gynnas av dessa diskursiva praktiker, och vidare 

vilka grupper eller människor som gynnas av ideologin, rådande strukturer och 
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maktförhållanden är båda centrala frågor för den kritiska diskursanalysen. Fair-

clough påpekar dock att den kritiska diskursanalysens förhållande till ideologisk 

praktik inte per definition betyder att det som analysen avtäcker är fel, utan ämnar 

främst till att visa hur den bidrar till att reproducera rådande maktförhållanden.  

Fairclough (1992) ger processen att genomföra en kritisk diskursanalys tre hu-

vuddelar: data, analys och resultat. Vilken data, eller empiri, som används bör be-

stämmas genom en preliminär undersökning av materialet i vilken forskarna bör ta 

råd av personer med insyn i ämnet som analyseras. I linje med detta har vi försökt 

erhålla så mycket kunskap om narkotikafrågan och dess historiska aspekter som 

möjligt innan vi valt vår data. Detta för att kunna identifiera de teman som frågan 

präglats av genom åren Analysen av det empiriska materialet karaktäriseras av det 

teoretiska ramverket. I analysen rör sig forskaren mellan de olika nivåerna i materi-

alet. Från de diskursiva praktikerna på makronivå, ner till texten på mikronivå och 

vidare till den sociala praktik vilken diskursen är en del av. Denna rörelse har ingen 

start- och målpunkt, utan präglas snarare av en ständig, överlappande rörelse runt 

de olika nivåerna av materialet. På samma sätt pendlar forskaren mellan tolkning 

och beskrivning av materialet. Från tolkning av de diskursiva praktikerna, vidare 

till beskrivning av texter och till sist tolkningen av båda dessa i ljuset av den sociala 

praktik vilken diskursen är en del av. Vi har försökt följa denna ständiga rörelse 

genom vår analys då det ger ett flyt till texten och håller diskussionerna levande. 

Datan tillsammans med analysen ska då till sist landa i ett resultat. Faircloughs 

tre dimensioner av den kritiska diskursanalysen ger en bra grund för att sätta en 

diskursanalys i ett större socialt perspektiv. Det är också viktigt i vårt användande 

av den diskursanalytiska metoden att ta hänsyn till den kritik som riktats mot me-

toden. En av de vanligaste kritikerna är att diskursanalysen tenderar att genomsyras 

totalt av Michel Foucaults väl etablerade maktbegrepp. I ljuset av detta tenderar 

metoden att bli något av en deterministisk metod. Vidare kritik berör svårigheterna 

i att visa diskursens faktiska påverkan på samhälle och individ, alltså ett optimist-

iskt förhållningssätt till vad analysen kan åstadkomma. Medvetenhet om kritiken 

tillsammans med ett öppet förhållningssätt till sitt eget arbete är nödvändigt för att 

kunna genomföra ett trovärdigt arbete (Eksell & Thelander, 2014).  

Vår diskursanalys kommer till största delen präglas av textens relation till de 

sociala praktikerna. Således kommer den textnära analysen inte fokusera på saker 

som grammatik, intertextualitet och så vidare. Detta är framförallt en fråga om plats 
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i relation till mängden empiri vi valt att analysera. Vi har valt att presentera så 

mycket empiri som är möjligt utan att låta textens flyt samt reflektionerna och dis-

kussionerna ta skada, för att ge läsaren en bred inblick i empirin. Avslutningsvis 

vill vi poängtera att analysen är vår kritiska tolkning av materialet och inte en defi-

nitiv sanning, läsaren bör förhålla sig till detta. 

4.2 Avgränsning och urval 

Vi har valt att avgränsa vår uppsats till kommunikation som berör polisen i Helsing-

borg. Denna kommunikation består av två Facebooksidor, Polisen i Helsingborg - 

Narkotika och Polisen Nordvästra Skåne. För en ökad förståelse för kommunikat-

ionen på Facebooksidorna har vi även analyserat polisens nationella strategi i arbe-

tet mot narkotika. 

Materialet för denna uppsats vill vi vidare dela in i två kategorier: bakgrund och 

empiri. Bakgrundsmaterialet kommer inte att analyseras, utan används för att ge 

ökad förståelse för  empirin under analysen. Det baseras till stor del på boken 

Knark: en svensk historia (2015), av journalisten Magnus Linton, en bok som er-

bjuder en redogörelse för den sakliga historien kring svensk narkotikapolitik. Lin-

ton baserar stora delar av sin bok på forskaren Nils Bejerots avhandling Narkotika-

missbruk och narkotikapolitik från 1974. Denna har använts i samma anda. 

Dokumentinsamlingar anses vara ett självklart inslag i diskursanalysen och har 

således en central roll i vår analys (Eksell & Thelander, 2014). Vår empiri består 

dels av polisens kommunikation skapad för och distribuerad via Facebook, dels po-

lisens strategi i arbetet mot narkotika: Polisens arbete mot narkotika (Holgersson 

& Knutsson, 2011). Som tidigare nämnt har vi innan vi bekantat oss med det empi-

riska materialet försökt erhålla så mycket kunskap om narkotikafrågan och dess 

historik som möjligt. Detta menar Fairclough (1992) hjälper forskaren identifiera 

relevans i det empiriska materialet. Urvalet på Facebook har avgränsats till kom-

munikation vilken på ett eller annat sätt berör narkotikafrågan. Här har Facebook-

sidan Polisen Helsingborg - Narkotika fungerat som en bra avgränsning eftersom 

den största delen av kommunikationen på sidan berör just narkotika. På Polisen 

Nordvästra Skåne är kommunikationen av annan karaktär och således är inte lika 

stor del av inläggen relaterade till narkotikafrågan.  
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Det empiriska material vi hämtat från Facebook har producerats från 27 mars 

2012 fram till 18 maj 2016. Vi har analyserat sammanlagt 153 inlägg med tillhö-

rande kommentarer. Dokumentet Polisens arbete mot narkotika (Holgersson & 

Knutsson, 2011) består av 111 sidor. Utifrån de teman vi identifierat i det empiriska 

materialet har vi genom analysen valt att presentera en del av den empiri som går 

in under dessa teman. I mån av plats kan vi således inte presentera all den empiri vi 

analyserat, utan försöker presentera så utförliga och givande exempel som möjligt. 

Insamlingen av kommunikation på Facebook har gjorts med hjälp av skärmklipp. 

Dokumentet har hämtats för analys.  

4.3 Etiska hänsynstaganden 

Vårt främsta etiska övervägande berör de individer som i form av kommentarer på 

Facebook medverkar i detta arbete. Självklart är att de individer som på ett eller 

annat sätt medverkar i forskning ska skyddas från skada och kränkning, dock får en 

obetydlig skada inte hindra viktig forskning. Vad som kan anses vara en obetydlig 

skada och vidare vilka positiva följder forskningen kan ha på samhälle blir därför 

ett forskningsetiskt övervägande för forskaren (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har där-

för övervägt de etiska implikationerna av att använda allmänhetens kommentarer 

på polisens Facebooksida i vår forskning. Eftersom vi anser dessa högst relevanta 

för kvalitén på arbetet men samtidigt inte vill exponera människors åsikter och tan-

kar i en kontext över vilken de inte har kontroll, har vi valt att inte synliggöra per-

soners namn i denna studie. Detta trots att det som publiceras på polisens Facebook-

sida blir offentliga handlingar.  

Vidare etiska överväganden berör det faktum att vi tar ett kritiskt perspektiv på 

polisens arbete mot narkotika. För läsaren kan därför arbetet verka vara en kritik 

mot polisen som myndighet och deras arbete. Därför är det viktigt att förstå vad 

diskurserna är och hur de verkar. Vi ifrågasätter inte polisen i sig, utan det vi un-

dersöker är endast ett exempel på en diskurs verkan. Vi hoppas kunna lyfta en fråga 

för debatt och diskussion som vi anser relevant både för Sverige ur ett samhällsper-

spektiv, och Polisen ur ett organisationsperspektiv.  
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5.(Analys(

Nu följer vårt analytiska arbete. Inledningsvis kommer vi kort gå igenom huvud-

dragen i narkotikafrågans historik i det svenska samhället och utvecklingen av po-

lisens roll i frågan. Detta för att ge läsaren bättre förståelse för den kontext som 

präglar det vi analyserar. Efter detta kommer vi röra oss in på tre diskursiva teman 

som vi identifierat i det empiriska materialet. Här ämnar vi utifrån teorier kring 

diskurs, makt och ideologi diskutera talet om narkotikan. Denna del kommer i linje 

med Faircloughs metod präglas av textens förhållande till de sociala praktikerna. 

Till sist kommer vi diskutera behovet av att kommunicera narkotikafrågan. Här 

diskuteras under vilka förutsättningar texterna produceras, distribueras och kon-

sumeras.  

5.1 Narkotikafrågan i tiden  

Människan har genom historien brukat substanser av olika slag i olika syften. Det 

kan handla om ren njutning, medicinering eller kanske i hopp om att förändra sitt 

medvetandetillstånd (Herchinger, 2015). I Sverige är många bekanta med alkohol, 

koffein och nikotin. I Bolivia är det vanligt att tugga kokablad, medan det på Fiji 

dricks kava. Substanser av olika slag är självklara inslag i många kulturer. Det är 

först under tidigt 1900-tal vissa substanser ansågs vara ett samhällsproblem, då 

framförallt i USA, vilket så småningom ledde till kriminalisering av många av de 

substanser vi idag i Sverige känner till som knark (Herschinger, 2015). Alkoholen 

anses idag vara ett självklart inslag i den svenska kulturen, men även denna substans 

har varit starkt ifrågasatt. 1922 röstar det svenska folket i frågan om rusdrycksför-

bud, alkoholens vara eller icke-vara i Sverige. Med knapp majoritet klarade sig al-

koholen från kriminalisering. Narkotikan gör enligt forskaren Nils Bejerot (1921-

1988) intåg i Sverige under 1940-talets senare del i form av amfetamin och hasch, 

senare, under 1970-talet, kommer heroinet till Sverige (Linton, 2015). Bejerot har 
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kommit att spela en nyckelroll i utformningen av svensk narkotikapolitik. Hans ar-

bete under sent 1960- och tidigt 1970-tal blev en viktig förutsättning för utform-

ningen av den restriktiva inriktningen. 

Bejerot (1974) konstaterade i sin avhandling Narkotikamissbruk och narkotika-

politik att drogmissbruket i Sverige kunde likställas med en epidemi. Han pekar på 

narkotikan som ett samhällsproblem vilket riskerar hota den svenska kulturen och 

välfärden. Den sociala smitta den epidemiska narkotikan sprider måste stoppas. En-

ligt Bejerot är det bästa sättet att hindra denna spridning att gå hårt åt individerna 

som brukar narkotika, detta genom en restriktiv narkotikapolitik. Förhoppningen är 

att detta ska koncentrera bruket till de redan etablerade missbrukarna, vilka drogens 

kriminalisering till trots inte kan eller vill sluta bruka. Hypotesen var att nya narko-

maner rekryteras av de redan etablerade och att vi därför bör isolera dessa grupper 

från varandra. Bejerots arbete låg senare till grund för kriminaliseringen av bruket 

1988, en kriminalisering vilket gav polisen en större roll i arbetet mot narkotika. 

Dock var det nästan omöjligt att arrestera någon för bruk, eftersom kroppsvisitering 

inte var möjligt enligt rådande lagstiftning. Kriminaliseringen 1988 sågs mer som 

en symbolisk markering för att visa Sveriges ståndpunkt i frågan om narkotika. För 

att ge polisen större förmåga att påverka infördes 1993 fängelse på straffskalan för 

bruk av narkotikaklassade substanser (BRÅ, 2000; Holgersson & Knutsson, 2011). 

Lagförändringen gav polisen möjligheten att kontrollera kroppen hos misstänkta 

brukare för att ta reda på ifall den bar på illegala substanser, detta genom rätten att 

kräva urin- eller blodprov av personer misstänkta för narkotikabruk. Även om straf-

fet fick en central roll i Bejerots teorier var det slutgiltiga målet att bota narkomanen 

genom vård och behandling (Bejerot, 1969). Polisens roll blev således att identifiera 

och lagföra narkomanen för att denne senare skulle bli frisk från den sociala smittan 

och därmed inte sprida den vidare.  

Sedan 2004 har polisaktiviteten i arbetet mot narkotika varit på den högsta nivån 

någonsin (Holgersson & Knutsson, 2011). Arbetet anses ha positiva effekter på an-

talet ungdomar som väljer att bruka de illegala substanserna, men trots detta har 

överdoseringen i Sverige fördubblats på tio år, och 2015 visar landet näst högst 

narkotikadödlighet i hela EU (Sverin, 2015). 

Så ser alltså historien kring narkotika i Sverige ut i korta drag. Nils Bejerots tal 

om narkotikan som ett hot mot den svenska kulturen och välfärden lyckades få in-

flytande och skapade med tiden en politik formad av dessa tolkningar. Det tal vi 
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analyserar i det som följer, som härstammar från den Bejerotska rörelsen, har vi 

valt att kalla för narkotikadiskursen. Denna diskurs är det som dikterar reglerna för 

och avgör vilka uttalanden som är möjliga och vilka som är omöjliga i förhållande 

till narkotika. Nedan följer de tre teman vi identifierat i polisens tal rörande narko-

tika: Idealet, Antagonismen och Systemet. Dispositionen är gjord utifrån dessa te-

man. 

5.2 Idealet 

I polisens narkotikastrategi finner vi, med hänvisning till Bejerot, att narkotikan 

sedan 60-talet är ett “[...]omfattande samhällsproblem.” och tidigare Rikspolischef 

Bengt Svenson säger att: “Narkotikan är orsaken till många problem.” (Holgersson 

& Knutsson, 2011 s. 9). Utifrån polisens tal om problemet har vi också identifierat 

ett tal om det som står i kontrast till och är lösningen på problemet, talet om idealet. 

Ett ideal vilket narkotikan riskerar stå i vägen för. Talet om idealet innefattar inte 

bara strävan efter det narkotikafria samhället, utan ett bredare tal som innefattar allt 

från individens bör, till samhällets bör.  

Dessa bör talar polisen om i termer om att undvika fel väg och istället ta den 

rätta vägen. Polisen skriver om det önskade syftet med att omhänderta personer 

som brukat narkotika: “Förhoppningsvis kan vi få den som vi omhändertar på an-

nan väg i livet än knark och doping.” (Facebook, 2016, 23 februari). I samma anda 

finner vi i en annan kommentar tal om vad den felaktiga vägen i slutändan leder till. 

När polisen kritiseras för sitt arbete där kritikern menar att polisen är mer för straff 

än rehabilitering i frågan om narkotika skriver polisen: “Det handlar om personliga 

val i livet. Väljer man kriminalitet så är det alltid en återvändsgränd. [...]” (Fa-

cebook, 2016, 28 februari). För det första menar polisen att hamna på fel väg i livet 

endast beror på personliga val. Väljer man denna vägen kommer man alltid så små-

ningom fram till en återvändsgränd där ditt enda alternativ är att vända om. Perso-

nen i fråga har alltså inte något annat väl än att vända, och istället välja den rätta 

vägen. Vidare kan valet skyllas på individen eftersom det är självvalt. Talet om att 

få människor på ny väg i livet och vidare återvändsgränden som något negativt kan 

tolkas som att den rätta vägen är den där du kan ta dig framåt, obehindrat och utan 

att någonsin behöva nå en återvändsgränd. I så fall skulle den vägen polisen vill få 

in människor på vara ett slags framsteg, bortom återvändsgränder. Men denna rätta 
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väg handlar inte bara om att följa lagen och hålla sig borta från det kriminella, utan 

mycket mer.  

Exempel på vad som kan tolkas som den rätta vägen i polisens tal finner vi i ett 

inlägg rörande en man gripen efter att ha brukat kokain på krogen. Polisen skriver: 

“Vad får en 30-årig man med jobb o familj att ta kokain när han går på krogen?” 

(Facebook, 2013, 3 november). Polisen ställer sig i inlägget frågande till av vilken 

anledning en man med jobb och familj väljer att göra fel val och ta fel väg. Vi tolkar 

det som att polisen anser mannen vara på ‘rätt väg’, men ändå lyckas göra fel val. 

Mannen anses verka inom en idealisk kontext bestående av jobb och familj inom 

vilken han erhåller förmågan att göra rätt val. Att jobb och familj är del av ‘rätt väg’ 

kan vi se ytterligare exempel på när polisen frågar följarna hur de föreställer sig 

personerna som åkt fast för narkotikabrott en natt på krogen. Följt av den retoriska 

frågan skriver de: “Fem av dem var vanliga ostraffade killar i 30-års åldern med 

vanliga jobb. [...] En annan var en småbarnsmamma med vanligt jobb. [...] Vit om 

näsan var även en medelålders man med fint jobb.” (Facebook, 2014, 26 januari). 

Det är således jobbet och familjen vilket är nyckeln till vad Foucault kanske skulle 

kallat det ‘sunda förnuftet’. Jobb och familj fungerar då som de disciplinerande 

institutioner vilka är ett medium för biomaktens verkan. Foucault menar att disci-

plinens verkan inte bara härrör från specifika institutioner, utan att denna verkan 

utövas av andra element på olika nivåer i samhället, vilka familjen och jobbet kan 

anses tillhöra (Foucault, 1995).  

Polisen skriver i sin narkotikastrategi Polisens arbete mot narkotika att de före-

byggande strategierna mot narkotika förutsätter att “[...]vi är rationella varelser 

och att vi på det hela taget gör våra val efter förväntade konsekvenser” (Holgersson 

& Knutsson, 2011 s. 23). Så polisen förutsätter att vi är rationella varelser. I ljuset 

av mannen som greps för bruk av narkotika verkar ändå rationaliteten vara något 

individen kan gå miste om. Rationaliteten, eller det ‘sunda förnuftet’ är i så fall 

beroende av den kontext inom vilken individen verkar. Det handlar om en social 

situation i vilken individen erhåller det förnuft vilket ska leda till rätt val, och rätt 

väg i livet. Tillfälligt hade denna man, som verkar inom den ‘rationella kontexten’, 

förlorat sitt rationella tänkande och glömt, eller struntat i de eventuella konsekven-

ser hans narkotikabruk kunde leda till.  

I ett annat mer utförligt exempel beskriver polisen vad fel val i förhållande till 

narkotika riskerar leda till. Innan vi går in på exemplet ska vi klargöra att polisen 
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definierar missbruk som “...konsumtionen av en illegal substans eller konsumtion 

av en substans på ett sätt den inte är avsedd att konsumeras.” (Facebook, 2015, 3 

februari).  

 
Vad leder ett missbruk till? Alla droger är beroendeframkallande och påverkar hjärnans 

belöningssystem - lite som när man blir förälskad men på ett dåligt sätt. Hjärnan vänjer sig 

snabbt och det blir snabbt ett sug efter mer droger… Ett tecken på att man har eller börjar 

få problem med droger är att känslorna förändras och man känner sig rastlös, irriterad, 

nedstämd eller ångest. Sedan följer problem med maten, sömnen, andningen eller balan-

sen… Man vill inte heller riktigt erkänna för sig själv att man håller på med något olagligt, 

och vill inte prata med andra om det. Ens relationer till andra påverkas alltid på något sätt 

av droger… Missbruk kan bland annat leda till hälsoproblem, ekonomiska bekymmer, bo-

stadslöshet och kriminalitet. (Facebook, 2014, 25 april). 

 

Så här ser alltså livet på fel väg ut. Drogerna påverkar hjärnans belöningssystem 

och därför utvecklas snabbt ett sug efter mer droger. Just av den anledningen är det 

essentiellt att aldrig göra fel val i livet då det snabbt kan leda till alla de konsekven-

ser polisen beskriver här ovan. Vägen verkar oundviklig ifall du inte väljer rätt väg. 

Vägen individen slår in på är deterministisk i sin verkan vilket leder till att individen 

förlorar kontroll- och handlingsförmåga. Hen är inte själv benägen att identifiera 

sitt osunda beteende, detta eftersom hen förlorat sitt sunda förnuft. Polisen skriver 

i ett annat inlägg en direkt uppmaning till att behålla det sunda förnuftet: “Du blir 

dum av droger - stay smart!” (Facebook, 2016, 15 januari). De beskriver drogernas 

verkan som drastiskt och något individen inte kan stoppa. Individen vill inte heller 

erkänna för sig själv att den håller på med något kriminellt. På grund av detta spelar 

polisen och andra människor med sunt förnuft en viktig roll i att identifiera och 

rädda dig från att fortsätta på fel väg. 

Exempel på detta finner vi när en kvinna från Bjuv valt att kontakta polisen för 

att tacka dem för att ha fått henne på rätt väg i livet. Kvinnan, som då varit drogfri 

i 18 år vill tacka polisen för alla gånger de kollat henne och vidare försvårat hennes 

bruk av droger. Polisen skriver vidare att kvinnans drogvanor hade: “[...] föranlett 

mycket mänskligt lidande för henne och anhöriga och även en mycket stor kostnad 

för samhället i form av vård mm.” (Facebook, 2016, 6 april). Ackompanjerat till 

texten är en bild på en kvinna vid en strand som öppnar sina armar mot en solupp-

gång. Här har vi alltså en kvinna på fel väg i livet men som med polisens hjälp 
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lyckas ta sig in på rätt väg. Med tanke på bilden publicerad med inlägget tolkar vi 

det som att denna resa liknas med att se ljuset och vidare nå upplysning. Att lämna 

missbruket innebär att se ett liv fullt av möjligheter, lika oändliga som det hav kvin-

nan på bilden omfamnar. Å andra sidan, är ett liv på fel väg fyllt av svårnavigerat 

mörker, ovisshet och olycka. Foucault (2002) skriver bland annat i Historiens sex-

ualitet om självets etik, genom vilket individen uppnår perfektion, lycka och renhet. 

Idéerna som leder till detta etiska leverne kallar Foucault för självets teknologier, 

genom vilka människan försöker leva sanningen, dela sanningen och förändras av 

sanningen (Danaher & Schirato, 2000). Sanningen i relation till narkotika är den 

idealistiska vägen i livet. Återigen det sunda förnuftets väg. Kvinnan från Bjuv är i 

våra ögon ett exempel på en person som blev förändrad av sanningen, lever san-

ningen och väljer att dela med sig av sanningen.  

En annan intressant aspekt med kvinnan från Bjuv är det faktum att hennes 

missbruk resulterat i: “...en mycket stor kostnad för samhället i form av vård mm.” 

(Facebook, 2016, 6 april). Det finns alltså ett tal om vad kvinnans väg i livet kostat 

samhället och inte bara henne själv. Det faktum att talet påpekar detta faktum kan 

tolkas som att kvinnan borde gjort det motsatta. Istället för att kosta borde då kvin-

nan i fråga inbringa. Detta skulle vi vilja relatera till Foucaults teorier kring den 

fogliga kroppen. Enligt Foucault ämnar disciplinen i samhället skapa fogliga krop-

par vilka ställer sig i ledet som en produktiv samhällsmedborgare, ideal för rådande 

ekonomiska och politiska förhållanden (Foucault, 1995). Så, i ljuset av detta är i så 

fall den fogliga kroppen i Sverige någon som (delvis) inbringar kapital till sam-

hället. Denna starka tro på samhällets kontroll över kapital känner vi i Sverige till 

som välfärdsstaten. Och det var just välfärdsstaten Bejerot ansåg riskeras i svallvå-

gorna av den sociala epidemi vi känner till som narkotika. Välfärdsstatens fortlev-

nad är därför beroende av fogliga kroppar vilka väljer rätt väg i livet.  

Med det sagt finner vi polisens definition av missbruk som vi talade om tidigare 

än mer intressant (se s. 24). Enligt Statens Folkhälsoinstituts (idag Folkhälsomyn-

digheten) rapport Narkotikan i Sverige (2008) kan ordet missbruk ha dels juridiska, 

dels medicinska kopplingar. Med tanke på att polisens definierar missbruket dels 

som konsumtionen av en illegal substans, får definitionen anses ha en juridisk 

koppling. Enligt denna definition är du alltså i ett missbruk så snart du brukar en 

narkotikaklassad substans. Vi anser vidare att missbruket måste vara ett missbruk 

mot något. Ett missbruk i medicinsk mening är ett missbruk mot din kropp på grund 
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av den negativa verkan substanserna kan innebära. Centralt för missbruket är då 

missbrukaren själv och de problem denne orsakar sig själv. Just därför anser vi den 

juridiska definitionen av missbruket som polisen använder problematisk. Vad är det 

man missbrukar gentemot då? Missbruket är dels ett missbruk gentemot lagen, och 

det centrala för missbruket är inte individen som missbrukar, utan lagen. Men vi 

skulle vilja ta detta lite längre, och i ljuset av vad vi talat om tidigare tolkar vi poli-

sens definition som ett missbruk gentemot inte bara lagen, utan samhället. Miss-

bruket innebär då att personen i fråga brukar de möjligheter samhället erbjuder på 

fel sätt. Missbrukaren skiljs då inte bara i medicinsk eller juridisk mening åt från 

mängden, utan även ur ett vad vi kan kalla samhällsetiskt perspektiv. Inte missbruk 

i förhållande till hälsosamt och ohälsosamt, lagligt och olagligt, utan rätt och fel. 

Missbrukaren är ett svek mot samhället och det vi tillsammans strävar efter. Istället 

för att se missbruket som ett svek mot ens egen person och dess eventuella konse-

kvenser på kroppen läggs emfas vid sveket mot lagen och sveket mot oss andra. 

Aspekten av att kosta samhället snarare än inbringa ses som en del av detta svek. I 

samma tema talar polisen i ett annat inlägg om vad en kriminell individ kostar sam-

hället: “En typisk gängmedlem som har varit aktiv i 15 år kostar samhället 23 mil-

joner kronor (Fryshuset, CIDES)” (Facebook, 2013, 8 oktober). Inte nog med att 

den kriminelle bryter mot lagen, hens handlingar verkar även på en annan nivå där 

hen hämmar samhället.  

De pengar som inbringas till samhället används sedan, i välfärdens tecken, för 

det allmänna bästa. I ett inlägg kritiseras polisen återigen för sitt arbete. Personen 

som kritiserar undrar om polisen inte har något bättre för sig än att sätta dit och 

förstöra unga människors liv. Polisen svarar då: “Än att se till att lagarna efterlevs? 

Det är faktiskt det vi ska göra för dina skattepengar.” (Facebook, 2016, 23 febru-

ari). Frågan implicerar att kritikern bör vara nöjd med det arbete polisen utför med 

hjälp av hens pengar, samhällets gemensamma kapital. I ett annat exempel talar 

polisen om hur också de kan inbringa kapital till statskassan genom att lagföra in-

divider som brukat narkotika. Efter att en dom levererats till en man gripen för in-

nehav av kokain skriver polisen: “Det ska kosta att knarka i Helsingborg! 34.000 

kr i böter för 0,5 gram kokain.” (Facebook, 2015, 2 augusti). Polisen påpekar i en 

annan kommentar att “...böterna går faktiskt inte till polisen utan direkt till stats-

kassan” (Facebook, 2016, 21 mars). Även de individer som valt ‘fel väg’ i livet 

riskerar alltså att få inbringa kapital till statskassan och det system som arbetar mot 
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dem. Foucault menar i Disciplin och straff att institutionernas försök till kontroll 

över individ och vidare samhälle är en kommodifiering av individen och vidare ett 

försök till att skapa fogliga kroppar som ska maximera det kapitalistiska samhällets 

potential (Danaher & Schirato, 2000). En person som då har valt fel väg är inte 

benägen att bidra till (det kapitalistiska) samhällets framsteg. I Foucauldiansk anda 

finner vi ett tal inte så mycket om ett kapitalistiskt framsteg, utan mer ett tal om en 

stark välfärdsstat.  

Vi har nu gått igenom det första temat som vi valde att kalla för idealet. Ett ideal 

om individens och samhällets bör. Vi ska nu röra oss in på nästa tema i analysen. 

Ett tema vi valt att kalla för Antagonismen. 

5.3 Antagonismen  

Nästa tema vi identifierat i talet om narkotika är talet om problemet vilket står i 

kontrast till det ‘rätta’ och ‘sunda’. Det som följer skulle kunna summeras som ett 

tal om den andre, detta eftersom polisen anser sig stå på ‘rätt sida’. Denna andra 

sida symboliseras som vi ska se av ordet knark. Ett ord som likt lagom saknar en 

värdig motsvarighet hos många andra språk. Knarket blir viktigt i det att det inte 

bara representerar en substans, utan en symbolisk kedja vilken skiljer vi från dom, 

rätt från fel. Utifrån detta ‘vi och dom’ som narkotikafrågan skapar formas en ant-

agonism. Antagonismen kommer i polisens kommunikation till uttryck på olika sätt 

vilka vi ska gå igenom nu.  

Det vi tolkar som den plats vilken den andre befinner sig i kallar polisen för 

knarkträsket. I en fortsättning på kommentaren om vad polisen kan göra för med-

borgarnas skattepengar skriver polisen följande: “Kan vi rädda folk från knarkträs-

ket så gör vi det. Förhoppningsvis kan vi få den som vi omhändertar på annan väg 

i livet än knark och doping.” (Facebook, 2016, 23 februari). Att benämna platsen 

vilken en individ som brukar narkotika befinner sig på som ett ‘träsk’ implicerar att 

individen i fråga inte kan röra sig obehindrat, den sitter fast. I linje med talet om en 

återvändsgränd står också talet om knarkträsket i stark motsats till den framåtanda 

vilken verkar vara det rätta att eftersträva. Vidare är det polisens uppgift att ‘rädda’ 

individen från den plats hen befinner sig på.  
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Knarkträsket är alltså något individen ska räddas ifrån, men det är också något 

som ska neutraliseras. Sedan president Richard Nixon proklamerade krig mot dro-

gerna 1971 har talet om en kamp som ska utkämpas och vidare vinnas varit vanligt 

förekommande i talet om narkotika. Många av oss känner till slogans som “The war 

on drugs” och “Krossa knarket!”. Det tal vi analyserat är inget undantag. I ett inlägg 

där polisen informerar om två nya arbetsgrupper mot narkotika i nordvästra Skåne 

använder sig polisen av följande rubrik: “N-V Skåne: Två grupper blir spjutspets 

mot knark” (Facebook, 2015, 17 september). Kriget mot narkotikan är ett krig vil-

ket, i alla fall symboliskt, ska bekämpas med hjälp av vapen, i detta fall en spjut-

spets. Senare i samma inlägg kommenterar en polis att förändringen kommer göra 

att “[...]vi blir slagkraftiga…” (Facebook, 2015, 17 september). Ett annat exempel 

på samma typ av antagonisering ser vi i rubriker som: “Kampen mot knarket forts-

ätter” (Facebook, 2015, 8 februari). Men vem är det egentligen kampen utkämpas 

mot? Denna andre, vilken likaså består av människor, symboliseras i polisens tal av 

knarket. Således dehumaniseras den andre genom att polisen benämner denne som 

“knark” och “knarket”. Kampen verkar således inte utkämpas mot personer eller 

idéer, utan en passiv agent symboliserad av benämningen knark. Samma typ av 

dehumaniserande retorik finns det otaliga exempel på under 1900-talet. Nazisterna 

pekade under 30-talet ut juden som en homogen grupp vilken stod i motsats till 

idealet. Detta skapade ett slags apriorisk uppfattning om vad detta namngivna är 

och hur det bör hanteras. Homogenisering- och stereotypiseringsmekanismerna i 

talet togs till sin spets i nazismens tal om juden. Även det kapitalistiska USA och 

det kommunistiska Sovjet talade om varandra i samma form under Kalla krigets 

dagar. I dagens Europa talas det mycket om muslimen och framförallt islam som 

hot mot det fria Europa. Vi vill här belysa likheterna i att tala om den andre i termer 

av ett begrepp vilket kommit att symbolisera så mycket. Gemensamt för dessa fe-

nomen är dock att de alla har en ‘fiende’ vilken står i vägen för deras idealsam-

hällen. Deras ideologi.  

En del av polisens uppgift är alltså att identifiera den andre och initiera den 

process vilken ska rätta till dennes beteende. Men denna uppgift visar sig inte bara 

falla på polisen. Några av de inlägg vi analyserat ämnar lära allmänheten hur man 

identifierar ett beteende som avviker från normen. Föräldrar ska exempelvis “[...] 

lita på sin magkänsla…” (Facebook, 2014, 20 november) när de misstänker att sina 

barn brukar drogen Spice. I Facebookgruppen finns även bilder på olika narkotika 
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för att hjälpa allmänheten att identifiera och misstänkliggöra andra människor. Po-

lisen har producerat ett album där läsaren kan se hur olika substanser, och vidare 

verktyg för att bruka dessa substanser ser ut. Bildtexten till en bild på tobakspapper 

lyder: “Hittar ni det här hos er tonåring så finns det stor anledning till oro för att 

de missbrukar narkotika.” (Facebook, 2015, 2 februari). Är du på rätt sida i narko-

tikafrågan kan du alltså hjälpa polisen i arbetet för ett narkotikafritt Sverige. Famil-

jen fungerar här som en del av den disciplinerande makten vilken hjälper i arbetet 

mot narkotika. Detta ser vi vidare i ett inlägg från mars 2013 då en informations-

kampanj rörande narkotika riktad till studentmiljöerna i Lund och Helsingborg ini-

tierades. När polisen skriver om kampanjen på Facebook använder de en bild på en 

hand som håller i tre påsar med vad som verkar vara marijuana. Bilden har en rubrik 

som lyder: “Vi bryr oss. Gör du?”, och efter rubriken följer texten: “Hjälp oss i 

arbetet mot narkotika!” (Facebook, 2013, 19 mars). Frågan implicerar att om du 

inte hjälper polisen i arbetet mot narkotika så bryr du dig inte. Exakt vad eller vem 

det är man bryr sig om förtäljer inte texten. Man kan för det första tolka det som att 

man ska bry sig om de individer som råkar illa ut på grund av narkotika. Att bry sig 

om frågan vore då att rädda dessa individer från att råka illa ut i framtiden. Man kan 

också tolka frågan ur ett större samhällsperspektiv. Då skulle i så fall att bry sig 

innebära att hjälpa polisen lösa det samhällsproblem narkotikan kommit att bli. Den 

senare tolkningen faller bättre in under polisens arbetsuppgift att upprätthålla lag 

och ordning i samhället. Mer av denna typen av ‘upplärning’ ser vi i ytterligare ett 

exempel: “Knark, doping och vapen. Vi ser ett ganska tydligt samband; gör ni?” 

(Facebook, 2016, 14 april). Frågan är av rent retorisk karaktär, men implicerar 

också att polisen lär upp allmänheten i att se det samband polisen ser.  

Polisens och vidare allmänhetens identifiering av den andre ska leda till miss-

tanke om narkotikabrott. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har publicerat en rapport 

som förtäljer att andelen narkotikatester utförda av polisen som visar positivt mins-

kat från 90 procent 1993 till 75 procent 2014. Bland de under 17 år är andelen po-

sitiva tester cirka 56 procent (BRÅ, 2016). Rapporten visar att samtidigt som poli-

sen genomför fler tester än någonsin har andelen misstankar som stämmer aldrig 

varit lägre. Misstanken har aldrig varit högre. 

De som tillsammans arbetar mot narkotikan tillhör en stark gemenskap. Detta 

visar polisen exempel på i ett inlägg från september 2012 efter ett tillslag av Kust-
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bevakningen: “Vi sänder också ett stort grattis till våra bröder och systrar på Kust-

bevakningen. I helgen ingrep de mot en fritidsbåt som försökte smuggla 3kg can-

nabis in i Sverige.” (Facebook, 2012, 24 september). Talet om bröder och systrar 

visar prov på en stark gemenskap vilken tillsammans arbetar mot narkotikan. Denna 

gemenskap beskrivs av polisen som en familj i det att dess medlemmar benämns 

som bröder och systrar. Familjen är vidare - vågar vi påstå - den starkaste gemen-

skapen. Att polisen väljer att använda denna familjeliknande metafor väcker frågan 

vad denna gemenskap har för funktion. Familjen som institution är den gemenskap 

där vi tar hand om och uppfostrar nästa generation samt där vi lär oss normer och 

erhåller värderingar. Familjen, eller blodsbandet, är också något som består tills 

döden. Talet om bröder och systrar kan då antas fylla samma homogeniserande 

funktion som den biologiska familjen, och vidare agera som en metafor för denna 

och dess funktion. Funktioner så som samlevnad, uppfostran och normbyggande är 

då funktioner vi kan anta att denna metaforiska familj också hoppas fylla på en 

samhällelig nivå.  

I talet om kampen får även den svenska tullen beröm för sina insatser: “Stort 

grattis till Tullen! 20 milj kr mindre till den organiserade brottsligheten. Säkert 

några som har ont i magen nu…” (Facebook, 2012, 24 september). Att rikta ett 

grattis visar återigen att kriget eller tävlingen är något som ska vinnas. Samtidigt 

verkar tillslaget ha skapat ett positivt ont hos de som åkte dit. Detta onda verkar inte 

ha med brott och straff att göra, utan snarare ett moraliskt straff och vidare ont. 

Makten verkar därför inte bara genom straffet, utan också det dåliga samvetet. 

Foucault skriver om det dåliga samvetets funktion hos den dömde i Disciplin och 

straff (1995 s. 238): “Det är inte, därför, endast en extern respekt för lagen eller 

rädsla för straff som verkar på den dömde utan samvetets verkningar i sig.”.  

Talet om den andre hjälper polisen i arbetet mot det narkotikafria samhället. 

Samtidigt som polisen är en viktig faktor i att identifiera den andre och initiera 

förändringsprocessen lär de också resten av samhället att kunna göra samma iden-

tifikation. Identifiering av problemet är essentiellt ifall det ska kunna lösas. Hur 

problemet ska lösas i förhållande till den andre diskuterar polisen i sin narkotika-

strategi. I följande exempel talar polisen om strategin bakom att avhysa missbrukare 

från en parkbänk (Holgersson & Knutsson, 2011 s. 25): 
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En välkänd missbrukare påträffas på̊ en parkbänk tillsammans med några andra för polisen 

bekanta personer. Poliserna uppfattar honom som påverkad och han tas med för kontroll. 

Om den omhändertagne även säljer narkotika tas han ur ruljansen för ett tag. Den 

omhändertagne får i påverkat tillstånd vara i en för honom oattraktiv miljö under kontroll-

tagningen. Det efterföljande strafföreläggandet kommer knappast att bekomma honom 

något. De övriga som är på platsen för ingripandet uppfattar det som riskabelt att vara 

påverkade på denna plats, särskilt om inte polisen av en tillfällighet besöker deras up-

pehållsplats. De väljer att vistas på annan mer diskret plats vilket kan innebära att det blir 

svårare för nybörjare och de som vill prova narkotika att skapa kontakter och få tillgång 

till droger. 

 

De önskade effekterna bakom ingripandet är att avhysa missbrukaren vilket vidare 

ska förhindra nyrekrytering av brukare. Målet är således att missbrukaren ska vara 

verksam i periferin. Viktigt är att missbrukaren inte verkar inom det öppna sam-

hället. Vilka implikationer detta får för missbrukarnas fortsatta liv diskuteras inte, 

utan missbrukaren reduceras till ett verktyg i kampen för det narkotikafria sam-

hället. I någon mån verkar missbrukaren kunna “offras” till förmån för det ännu inte 

drabbade folket och allmänhetens bästa. Talet om missbrukaren liknar mycket de 

teser som utvecklades i Bejerots avhandling Narkotikamissbruk och narkotikapoli-

tik (1974) i form av strävan att koncentrera narkotikaanvändandet till de redan miss-

brukande kretsarna och isolera dessa från samhället. 

Under samma avsnitt i strategidokumentet diskuterar polisen även de önskade 

effekterna av att ingripa vid narkotikabruk på en ravefest (Holgersson & Knutsson, 

2011 s. 25): 

 
Polis som gör kontroll på en ravefest upptäcker en misstänkt påverkad festdeltagare som 

de tar med sig. Polisbesöket i sig och medtagandet gör riskerna för övriga ungdomar tydliga 

med att bruka narkotika i detta sammanhang. Den kontrollerade får påverkad tillbringa ett 

tag i en oönskad miljö. Eftersom det var första gången blir reaktionen en åtalsunderlåtelse. 

Föräldrar och socialarbetare underrättas med olika uppföljande samtal som konsekvens. I 

kamratkretsen kan det bli känt vad som hände vid kontrollen och vilka konsekvenser som 

sedan följer. 

 

I detta exempel ser vi brukets konsekvenser i en annan kontext. Vi ser en tydlig 

skillnad på hur en ung brukare på en ravefest hanteras mot hur en missbrukare han-

teras. Personen på ravefesten hanteras inte bara som verktyg, utan polisen påpekar 
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de följder tillslaget helst ska leda till. Här ska inte någon utanför tillslaget hjälpas, 

utan personen vilket tillslaget gjordes mot tillsammans med dennes kamratkrets.  

Polisen lägger stor vikt vid just den så kallade debuten, alltså första gången man 

brukar narkotika. I sin narkotikastrategi skriver polisen att intensivare polisinsatser 

gör att “[...] färre nya missbrukare rekryteras och narkotikadebuten förskjuts upp i 

åldrarna.” (Holgersson & Knutsson, 2011 s. 18). Debuten anses alltså vara en vik-

tig punkt eller händelse i förhållandet till narkotika. Vidare menar polisen att inter-

net förenklar steget till att bruka narkotika: “Manga ungdomar som tidigare bara 

var nyfikna tar steget ut och debuterar. “ (Holgersson & Knutsson, 2011 s. 86). 

Ungdomen och den eventuella debuten är en brytpunkt i livet. Efter ett tillslag mot 

narkotikalangare skriver polisen på Facebook: “Bra kap en fredagskväll. Kanske 

leder det till att någon som annars skulle ha kommit i kontakt med dessa droger 

inte gör sin debut denna helg.” (Facebook, 2014, 6 september). Detta fokus på de-

buten hänger givetvis samman med polisens emfas vid att hålla ungdomar borta 

från narkotika. Men debuten är inte bara en viktig brytpunkt i förhållande till nar-

kotika, vi vill hävda att det också är en brytpunkt i en socialiseringsprocess. Polisen 

skriver själva om anledningen till att ungdomar är en dels så känslig, dels så viktigt 

grupp i arbetet mot arbete: “I ett levnadsperspektiv är ungdomar på väg att orien-

tera sig in i vuxenvärlden med allt vad det innebär av krav om självständighet och 

att etablera vuxenvanor.” (Holgersson & Knutsson, 2011 s. 17). Det är alltså inte 

enbart den ökade påverkan drogerna orsakar hjärnan som spelar roll för ungdomar. 

Ur ett ideologiskt perspektiv är det essentiellt att ta vara på denna chans att produ-

cera ‘självständiga’ individer vilka ‘orienterar’ sig på rätt sätt. Således kan man 

tolka ungdomens socialiseringsprocess som en process vilken ämnar producera de 

fogliga kroppar vi talade om tidigare. Polisen dramatiserar vidare de eventuella ef-

fekter bruk av narkotika kan ha på en ung individ: “Röker du cannabis, snortar du 

kokain eller drogar dig med alkohol så riskerar du som ung att hamna i riskzonen 

för att bli [brotts-] offer eller gärningsman.” (Facebook, 2016, 15 januari). Narko-

tikan och alkoholen har således den potentiella effekten att både göra brottsoffer 

och gärningsman av den som brukar. De riskerar alltså att störa den orientering i 

livet vilken är att önska av våra unga. Drogerna alternerar inte bara brukarens med-

vetandetillstånd, utan hela dennes person. Drogen genomsyrar individens person 

och riskerar bli dennes verksamma princip.  
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5.4 Systemet 

Det sista diskursiva temat handlar om maktens slingriga verkan. Det berör det sätt 

på vilket polisen söker legitimering av sitt arbete mot narkotika, och mycket av 

kommunikationen är således svar på allmänhetens kritik. Som inspiration till detta 

diskursiva tema vill vi kort berätta om Franz Kafkas roman Slottet (1926), en roman 

vilken Foucault berör i sina skrifter. Slottet handlar om lantmätaren K som kommer 

till en liten by där han tar in på ett värdshus. Den lilla byn styrs med järnhand av ett 

intilliggande slott. Förgäves försöker K närma sig slottet och komma i kontakt med 

de människor som styr. Istället hamnar han i en mardrömslik limbo där makten hela 

tiden lyckas komma undan. På ett sätt vet alla vem som styr i form av slottet, men 

vem är slottet egentligen? Foucault talar om Slottet som en byråkratisk mardröm 

där makten alltid slipper undan vår kontroll. Vi kommer fortsättningsvis tala om 

systemet i en något mindre dramatisk tappning, men än dock ett system som på 

något sätt slipper undan. Systemet skapas genom samverkan mellan olika institut-

ioner som i slutändan bildar ett typ av samhälleligt kontrakt som ska följas av eller 

styra över allmänheten. Senare kommer vi med utgångspunkt i detta diskursiva 

tema problematisera polisens egentliga position i narkotikapolitiken, och de impli-

kationer denna har på kommunikationens utformning och möjligheter. 

Systemet är i korta drag det som håller samhällsmedborgarna i schack på vägen 

mot det idealistiska samhället. Vi kommer inledningsvis prata om var systemet ver-

kar. Polisens uppenbara roll i systemet är en funktion av upprätthållare av lag och 

ordning, och genom organisationens kommunikation på Facebook skapas en upp-

fattning om de platser där polisen kan befinna sig. Eftersom polisen är en del av 

systemet kan vi använda denna kommunikation som en implikation på var det större 

systemet kan upptäcka medborgaren. Tydliga exempel på detta finner vi i form av 

arkivbilder som ofta kompletterar polisens inlägg. Ett exempel är en bild på två 

poliser som befinner sig inne i en lägenhet, där den ena polisen har brottat ner vad 

som ska föreställa en kokainlangare på golvet. Polisen påpekar att bilden är tagen 

vid en polisövning. Ovanför bilden kan vi läsa följande text: “Två kokainlangare 

gripna. När narkotikapolisen från Helsingborg stoppade en bil för kontroll hittades 

mindre mängd narkotika. Vid husrannsakan hos en av personerna i bilen hittades 

ytterligare narkotika, bl.a. Kokain.” (Facebook, 2016, 6 september). Bilden drama-

tiserar förmodligen det verkliga förloppet. Men än dock ger den en känsla av att 



 

32 

systemet kan upptäcka dig i ditt egna hem. Trots att de gripna männen först påträf-

fades i en bil indikerar bilden att de greps i lägenheten. Exempel i samma tema, 

platserna där systemet verkar, är bilder på bland annat en krogtoalett, stadsmiljö 

och en ravelokal (Facebook, 2015, 18 april; 2014, 8 juni; 2016, 15 april) . Gemen-

samt för många av bilderna är att de är tagna i andra samband än ingripandet som 

beskrivs. Trots tillagda ordet arkivbild så skapas kopplingar som tyder på att polisen 

har ingripit på den plats som presenteras.  

Polisens roll i systemet kan anses vara att identifiera och lagföra narkotikabrukare. 

Du riskerar att identifieras var du än befinner dig. Polisen skriver själva om denna 

känsla av systemet som verkar i skuggorna: “Har redan idéer om var vi ska hänga 

nästa helg...” (Facebook, 2013, 3 november). Individen är således alltid synlig för 

institutionernas övervakning. Denna mekanism talade Foucault om i Disciplin och 

straff (1995). Han kallade mekanismen för panopticism. Individen tror sig alltså 

vara konstant övervakad, vilket gör att denne agerar som om hen vore det. Detta 

maximerar institutionernas potential, och på grund av att vi aldrig vet säkert om vi 

är övervakade utövas makt även när den inte utövas av en individ. Systemet självt 

agerar maktutövande.  

Att systemet i sig självt har en verkan ser vi i ett inlägg där polisen gripit två 

ungdomar på tåget från Danmark: “Trodde att de lurat systemet genom röka på i 

Christiania(Chris) och inte ha något olagligt med sig hem” (Facebook, 2013, 30 

november). Systemet är något man behöver lura. Detta förtäljer att systemet inte är 

något passivt, utan ett komplicerat system vilket verkar aktivt för att upptäcka de 

personer som försöker lura det. Det avslöjar också att ungdomarna i fråga arbetar 

mot systemet. De hade inte försökt lura sitt egna system. Detta är något som skulle 

kunna bidra till den antagonism vi tidigare skrivit om, där individerna som försöker 

lura systemet placeras utanför snarare än inom det. Det här är ett tydligt exempel 

på en olaglig kropp som polisen identifierat, där misstanke mot kroppen lett till 

ingripande. 

Vi vill fortsätta diskutera vilken roll polisen kan tänkas ha i systemet. De skriver 

själva att:  

 
Polisen arbetar efter de lagar politikerna genom lagstiftning skapar […] vi antar att du inte 

skyller på brevbäraren när du får räkningar…Vi fortsätter att jobba efter den lagstiftning 
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kring narkotika som råder i det här landet och som det verkar råda en mycket stor politisk 

enighet kring (Facebook, 2016, 24 februari).  

 

Att poliserna arbetar för de lagar som råder är uppenbarligen del av myndighetens 

arbete. Vad som intresserar oss är nästa mening. Polisen jämför sin roll i arbetet 

mot narkotika med en brevbärares. De ‘levererar’ helt enkelt de lagar som politi-

kerna då ‘skickar’. Men är inte detta den ultimata byråkratin? Är polisen maktlös 

inför systemet? Brevbäraren får inte ha någon som helst kunskap om de brev hen 

levererar förutom den information som behövs för att föra brevet från punkt A till 

B. Brevbäraren har alltså ingen som helst kontroll över innehållet i de brev hen 

levererar. På samma sätt har polisen ingen kontroll över de lagar de är obligerade 

att arbeta efter. Men brevbäraren har ju kontroll över det sätt på vilket breven leve-

reras. På samma sätt har även polisen kontroll över det sätt på vilket man väljer att 

upprätthålla lag och ordning.  

I en intervju med SVT i maj 2016 sa Sveriges Folkhälsominister Gabriel Wik-

ström att polisen själva ansvarar för de metoder de väljer i arbetet mot narkotika 

(Wikström, 2016). Så ja, i viss mån är polisen maktlös i frågan om narkotika, men 

det sätt vilket organisationen arbetar efter har de makt över. Vi anser denna makt-

förskjutning problematisk av många anledningar. Arendt (2008) menade att den 

byråkratiska, eller till synes byråkratiska, makten är den värsta för där finns inga 

som kan ställas till svars. Polisen försöker då i någon mån komma undan ansvar. 

Det är också problematiskt i det att rollen tar över privatpersonen. Även om den 

enskilde polisen skulle vara skeptisk mot brevens innehåll får hen inte ifrågasätta 

på grund av sin större och viktigare roll i systemet. 

Vi ser prov på samma typ av maktförskjutning i fler kommentarer på polisens 

Facebooksida. Ett återkommande exempel i olika former är: ”...vill man förändra 

så ska man påverka sin politiker” (Facebook, 2016, 22 februari). Dessa kommen-

tarer kommer ofta som svar på kritik från allmänheten, och genom att hänvisa till 

politiker blir det omöjligt att föra någon som helst diskussion. Detta eftersom poli-

sen intar en maktlös position. Polisen problematiserar gärna andra saker än sitt eget 

ansvar. En Facebookanvändare som är missnöjd med vad som syns på Facebooksi-

dan får svaret: “Vad trist att ni är missnöjda med våra uppdateringar. Det är ju 

frivilligt att följa oss på vår egen sida.” (Facebook, 2016, 24 mars). Trots att per-

sonen i fråga förmodligen är missnöjd med polisens arbete mot narkotika vänds 
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problematiken tillbaka mot personen, för vem det är frivilligt att följa polisens ar-

bete. Alla möjligheter till argumentation stängs här ned. Antingen gillar du det du 

ser, eller så väljer du att lämna. Argumentationen lämnar också här polisens arbete 

och kommer istället att handla om något annat. Något som polisen inte är ansvariga 

för. Dessa uppdateringar kan tolkas som något deras roll i systemet kräver, något 

som de måste publicera och därmed inte kan ändra på. 

Ett annat exempel stänger ned argumentationen i samma anda: “För din inform-

ation: Det är inte polisen som skriver lagarna. Vill du ha en lagändring så kontak-

tar du din politiker och “gapar” där. Hittills verkar det vara svalt intresse för nå-

gon form av liberalisering kring narkotikaanvändandet [...] OK?” (Facebook, 

2016, 23 februari). I det här inlägget finns flertalet intressanta aspekter av hur poli-

sen ser på den rådande lagen och en eventuell förändring av den. Till att börja med 

har vi ordet gapar. Första personen som använde ordet i konversationen var följaren 

som svarade på en annan persons replik, där det kan anses vara ironiskt uttryckt. 

Polisen tar sedan vara på ordvalet och fortsätter dess användande. Att någon gapar 

kan antingen betyda att personen har en vidöppen mun, eller att personen skriker ut 

någonting. Med tanke på kontexten får vi anta att de syftar till den senare definit-

ionen, som kan liknas vid att skräna eller föra oväsen. En person som gapar är en 

person som ofta uttrycker vanvettiga åsikter. Genom användandet av ordet gapar 

skapar polisen ett stigma över personens åsikter och lämnar möjligheterna till öm-

sesidig debatt. Snarare skapas ett avstånd mellan polisen och följaren när argumen-

tationen lämnas därhän. Att vidare gå till en politiker och gapa implicerar att per-

sonen i fråga ändå inte kommer bli lyssnad till. Polisen skriver själva att det verkar 

vara svalt intresse till någon form av förändring i narkotikapolitiken och gapandet 

bör då anses vara förgäves. Personen i fråga gapar alltså ut i det tomma där intet 

gehör finns. Detta implicerar än vidare att personen i fråga tillhör en åsiktsminoritet 

i samhället, och är således skild från normen och på samma vis som tidigare exem-

pel arbetar personen mot systemet. Genom att stänga ned forum för debatt och stig-

matisera åsiktsminoriteter intar polisen med hjälp av systemet en maktposition vil-

ken hjälper rådande lagstiftning att berättigas ytterligare. Extra tydligt blir detta i 

kommentarens avslutning: “OK?”. Den avslutande retoriska frågan implicerar att 

följarna av Facebooksidan bör hålla med och acceptera det polisen säger.  

Det kanske mest tydliga exemplet på att ‘fel’ åsikter stigmatiseras och att forum 

för debatt stängs ned finner vi i Facebooksidans syfte: 
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Syftet med sidan är att informera om polisens arbete och att sprida information som mins-

kar och försvårar användandet av narkotika. Inlägg, kommentarer eller annat externt 

material som motverkar detta syfte kommer att döljas eller tas bort. (Polisen Helsingborg 

- Narkotika, 2016).  

 

Polisen ger sig själva full makt att censurera de tankar som strider mot den rådande 

lagstiftningen och vidare polisens och systemets arbete. Det ‘osunda’ ska inte få ta 

plats. Likt missbrukaren ska ‘fel’ åsikter verka i periferin där de inte riskerar spridas 

som den del av den sociala smittan de är. Polisens censur menar vi är åsiktsvers-

ionen av Bejerots kamp mot de smittbärande missbrukarna. På samma sätt som Be-

jerot ville isolera missbrukaren kan polisen här anses vilja isolera åsikten så att den 

inte sprider sig vidare. Åsikterna riskerar alltså precis som den fysiska narkotikan 

att spridas likt en epidemi och störa samhällets fungerande. Censuren skapar då en 

förskjutning i hur den faktiska debatten ser ut, något som än förstärker uppfatt-

ningen om vilka normer och värderingar som råder i samhället. Facebooksidan 

speglar då inte på ett demokratiskt sätt de åsikter som florerar på sidan. Vi ser i en 

annan kommentar prov på samma tema: “Kommentarer med innehåll som kan tol-

kas som att en narkotikaklassad drog inte är farlig, eller på annat sätt förringar 

riskerna, faller under regeln “förhärligande av droger” och tas bort. Oavsett 

källa.” (Facebook, 2014, 8 juni).  Denna gång tillägger polisen att åsikten inte vär-

deras och kommer censureras, oavsett källa. Således utesluts till exempel forskning 

och potentiellt värdefull information som skulle peka på nackdelar av vårt nuva-

rande system. Detta oavsett dess relevans för den demokratiska debatten. Det ut-

trycker att polisens mål är att sprida systemets positiva effekter och censurera even-

tuella brister. 

Övertygelsen om den rådande lagstiftningen och vidare systemet ser vi när po-

lisen berör det ‘drogliberala ställningstagandet’: “... Vi kommer också fortsätta 

jobba med att få människor i vårt samhälle att förstå att det drogliberala ställnings-

tagandet är fel sätt att försöka lösa problemet” (Facebook, 2013, 27 april). Polisen 

drar slutsatsen att Sverige har valt rätt väg i arbetet mot narkotika. De påpekar också 

att de ska fortsätta arbeta för att övertyga återstoden av de människor vilka inte 

delar deras uppfattning. Alternativa vägar är fel. Återigen stigmatiseras sakpolitiska 

ställningstaganden. Polisen måste å sin sida följa lagen och upprätthålla lag och 
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ordning. Detta limiterar möjligheterna till konsensus med den polisiära makten då 

enda möjliga konsensus är att allmänheten anammar polisens åsikter. Talet om nar-

kotika blir ensidigt och eftersom polisen dikterar villkoren hamnar vi således allt 

som oftast i ett berättigande av systemets valda väg. Samma typ av övertygelse 

finner vi i inledningen till strategin för polisens arbete mot narkotika. Tidigare Riks-

polischef Bengt Svenson uttrycker sig: “[...]men är personligen övertygad om att 

vi gjort rätt när vi slagit in på den restriktiva vägen” (Holgersson & Knutsson, 

2011). Han påpekar före detta att det är svårt att avgöra de förebyggande effekterna 

av polisens arbete, men är ändå övertygad om att vi slagit in på rätt väg. Svenson 

menar att detta är hans personliga åsikt, men han var i egenskap av Rikspolischef 

en person med stort inflytande i frågan och kanske säger citatet något om narkoti-

kadiskursens spridning av en dogmatisk inställning rörande allt med narkotika. 

Svenson talar alltså om den ‘rätta vägen’ som systemet slagit in på. Om du som 

individ vill göra rätt för dig gäller det att följa denna väg. Bruket av narkotika är 

inom detta system ‘fel väg’ att gå, på långt fler sätt än i förhållande till lagen. Bruket 

leder under rådande former endast till den återvändsgränd vi tidigare pratade om. 

Att det är en återvändsgränd beror på att den inte ligger i linje med den väg systemet 

anser rätt på väg mot samhällsidealet.  

Även om polisen mestadels stödjer sitt arbete med hjälp av den rådande lagstift-

ningen så används också andra argument för att berättiga arbetet. Polisen väljer 

emellanåt att luta sig tillbaka på vård och behandling. Genom att dels luta sig till-

baka på vård och dels lagen i sin argumentation försätts följaren i en nästan omöjlig 

sits. Detta ser vi exempel på i en konversation med följarna. När Melodifestivals-

artisten Linus Svenning besökte Helsingborg i april 2015 greps artisten för att ha 

brukat cannabis. Polisen hamnar i samband med detta i en diskussion med Fa-

cebookanvändare vilka riktar kritik mot polisens lagförande av brukare. En följare 

frågar om polisen tycker det är rätt att straffa en redan drabbad individ och hävdar 

att polisen ger missvisande information, varpå polisen svarar: “Vad är det som är 

missvisande med att bruk av cannabis är olagligt och att man kan bli beroende av 

det?” (Facebook, 2015, 16, april).  

Argumentet är en kombination av vård och lagstiftning där polisen först betonar 

den rättsliga aspekten följt av ett hälsoargument. Facebookanvändaren svarar då 

polisen med att straffet gör: “... ett redan utsatt ämne ännu mer tillbakadraget.”. 

Och vidare att polisen måste förstå att “... det är NI som kan vara med och påverka. 
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Straff i samband med det här är inte rätt väg att gå.”. Mot detta svarar polisen med 

följande argument, där de istället betonar hälsoaspekten: “Man kan också se det 

som att om Linus nu inte blivit påkommen av polisen så hade han inte sökt vård för 

sitt beroende” (Facebook, 2015, 16 april). När argumentet att lagföra individer för 

bruk tryter så väljer polisen att istället luta sig tillbaka på vården som också är en 

del av systemet. Den polisiära insatsen blir då att identifiera Linus, som är på ‘fel 

väg’, och få honom på ‘rätt väg’ genom att vara den som initierar övergångsproces-

sen. Polisen berör denna aspekt av sitt arbete också i sin strategi. Systemet sitter 

både på uppgiften att identifiera, och vidare få in dig på ‘rätt väg’. Trots att polisen 

tidigare påpekat att det handlar om att välja rätt väg i livet, så försvinner det fria 

valet om du hamnat på fel väg och tas upp i systemets limbo. Ett limbo vilket poli-

sen fyller vissa funktioner inom. Detta systemets gemensamma verkan leder till att 

det blir svårt att ställa någon till svars eftersom det är hela systemet som ansvarar 

för hur arbetet mot narkotika spelas ut i verkligheten. Således ser vi att när Fa-

cebookanvändaren kritiserar straffets effekt i arbetet mot narkotika väljer polisen 

att fokusera på vårdargumentet. Arbetet söker bli försvarbart utan hänvisning till 

lagarna. Men detta möter Facebookanvändaren med följande kommentar: “Jag har 

läst Linus helt egna ord på sin sida och det stämmer inte överens med ditt uttalande. 

Detta i samband med gripandet har fått media att smutskasta honom ordentligt som 

en vidrig knarkare...”. Polisen väljer nu att försöka avsluta diskussionen genom 

följande kommentar: “Vi har skrivit det tidigare och får nog skriva det igen. Can-

nabis är olagligt i Sverige enligt narkotikastrafflagen. Polisen ska jobba efter att 

lagarna efterföljs [och] kan inte välja bort att jobba mot brott bara för att vissa 

inte tycker om det.” (Facebook, 2015, 16, april) 

Argumentationen pendlar mellan straff och vård för att till sist ändå landa i att 

narkotika är olagligt, något polisen inte har möjlighet att påverka. Man kan således 

se det som att bollen till sist ändå hamnar hos politikerna vilka man enligt polisen 

ska påverka ifall man inte stödjer organisationens arbete mot narkotika. Polisens 

roll i systemet blir till en viss grad maktlös, men som tidigare nämnt är inte polisen 

totalt maktlös över det sätt på vilket man utför sitt arbete. Huruvida polisen spelar 

ned sin roll i narkotikafrågan eller inte kanske inte är lika intressant som det faktiska 

system de är en del av. Det är systemets verkningar i samhället som är intressanta 

ur det narkotikadiskursiva perspektivet. Polisen skriver att samverkan med andra 

myndigheter är en viktig del i arbetet: “Samverkan med olika myndigheter och 
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andra organisationer kan ha olika syften – från att misstänkta narkotikadistri-

butörer skall få det svårare att agera till att missbrukare skall få vård.” (Holgers-

son & Knutsson, 2011, s. 86). Detta samarbete mellan institutionerna var viktigt för 

Foucaults tankar kring institutionernas makt.  I Disciplin och straff (1995) skriver 

Foucault om just institutionernas disciplinära verkningar. Disciplinen syftar enligt 

Foucault till att skapa fogliga kroppar och medborgare, ideella för rådande ekono-

miska och politiska förhållanden. Men denna kontroll kan inte endast utföras av de 

faktiska institutionerna, utan av medborgarna själva. Genom panopticismens funkt-

ion, som vi talade om tidigare, internaliseras denna process i medborgarna själva, 

eftersom de hela tiden riskerar att bli påkomna med sitt osunda beteende. 

5.5 Strategisk kommunikation i arbetet mot narkotika 

Vi har nu gått igenom de diskursiva teman vi identifierat i polisens tal rörande nar-

kotika. I denna avslutande del av analysen kommer vi diskutera polisens strategiska 

kommunikation på Facebook rörande narkotika ur ett diskursivt perspektiv. Vi 

kommer beröra under vilka förutsättningar denna kommunikation framförallt pro-

duceras, men också distribueras och konsumeras, och hur dessa processer kan för-

stås i förhållande till diskurs, makt och ideologi. 

Vi har alltså studerat två Facebooksidor i polisens regi: Polisen i Helsingborg - 

Narkotika och Polisen Nordvästra Skåne. Den sistnämnda lämnar inget syfte med 

sin Facebooksida mer än att den ämnar föra polisen närmare allmänheten. Den 

förstnämnda däremot beskriver explicit syftet med att kommunicera rörande narko-

tika på Facebook: “Sidan finns till för att sprida drogförebyggande information och 

för att informera om hur polisen i Helsingborg arbetar mot narkotika och doping.” 

(Polisen Helsingborg - Narkotika, 2016). Vad vi framförallt är intresserade av är 

hur denna så kallade drogförebyggande information kan förstås i förhållande till de 

diskursiva teman vi presenterat ovan. Denna förebyggande aspekt skulle kunna in-

nebära att hänvisa till narkotikalagstiftningen, och det incitamentet till att inte be-

fatta sig med narkotika skulle då vara att agera laglydigt. Kommunikationen på Fa-

cebook skulle i så fall innebära att endast hänvisa till lag och ordning, men som vi 

såg innehåller polisens kommunikation på Facebook mycket mer än så.  

Polisen söker alltså i sin kommunikation producera ett tal vilket fungerar drog-

förebyggande utan att nödvändigtvis hänvisa till lag och ordning. Och som vi såg i 
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de tre diskursiva teman vi diskuterat ovan fanns där ett tal vilket inte handlade lika 

mycket om lagligt och olagligt, som om rätt och fel. Detta placerar kommunikat-

ionen i en kontext vilken inte är juridisk eller polisiär, utan vad vi kan kalla norma-

tiv. Polisens kommunikation rörande narkotika innebär ur detta perspektiv att arbeta 

normativt för en kontext inom vilken bruk av narkotika anses normativt fel. Talet 

som kommuniceras syftar då till att behärska individers attityd gentemot narkotika 

och skapa önskade normer och värderingar hos allmänheten, vilket ska leda till en 

verkan utöver lagen. Det individen då står under är inte lagens makt, utan normer-

nas makt.  

Denna produktion och spridning av normer vill vi relatera till Foucaults tal om 

institutionernas produktion och spridning av olika ’sanningar’. Enligt Foucault syf-

tar dessa sanningar till att dels legitimera institutionernas handlingar, dels kontrol-

lera individen som en del av samhället. Utifrån institutionernas intressen skapas 

alltså olika sanningar, olika rätt och fel, vilka de kontrollerande apparaterna ämnar 

att sprida. Foucault diskuterar denna mekanism i förhållande till talet om könet un-

der 1700-talet. Könet omgärdades av rätt och fel. Det som ansågs fel i förhållande 

till könet kom att ses som en fara för samhället och föll därför under talets kontroll 

(Foucault, 2002). Vi tycker oss se att narkotikan också den fallit under talets kon-

troll och vidare omgärdats av rätt och fel. I de diskursiva teman vi presenterat ovan 

talar polisen i explicita termer om dessa rätt kontra fel i förhållande till narkotikan. 

Precis som Foucault menade att det under 1700-talet fanns ett behov av att tala om 

könet, finns det bevisligen idag ett behov av att tala om narkotika. Polisen i Helsing-

borg har dedikerat en hel Facebooksida åt ämnet. Och anses inte narkotikan också 

den, likt könet på 1700-talet, vara ett angeläget problem? Tidigare Rikspolischef 

Bengt Svenson skriver i förordet till polisens strategi i arbetet mot narkotika föl-

jande: ”Polisens arbete mot narkotika har hög prioritet. Narkotikan är orsaken till 

många problem.” (Holgersson & Knutsson, 2011 s. 5). Vi betvivlar inte att narko-

tikan kan vara orsak till problem, men det är viktigt att fråga sig hur stort och av 

vilken karaktär problemet anses vara.  

Talet om narkotika omgärdas alltså av rätt och fel. Men varför är det då av in-

tresse att sprida detta tal genom kommunikationen på Facebook? I den mån kom-

munikationen ämnar påverka människor bör vi tala om kommunikationen i förhål-

lande till makt. Diskursen har enligt Foucault och Fairclough förmågan att utöva 

makt, det ligger i dess natur. Den diskurs vi behandlat ovan valde vi att kalla för 
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narkotikadiskursen. Talet om narkotika leder ur Foucaults och Faircloughs perspek-

tiv oundvikligen till någon form av maktutövning i det att det upprätthåller och 

sprider diskursens verkan. Att se polisens kommunikation i ljuset av detta kan bidra 

med förståelse för varför polisen söker sprida talet om narkotika och de sanningar 

det förespråkar. Teorier kring diskurs och makt bidrar således med ny förståelse för 

det som polisen i Helsingborg kallar drogförebyggande information. Det är polisens 

roll i samhället att förebygga, förhindra och bekämpa brottsligheten i samhället. 

Talet och kommunikationen ämnar alltså assistera polisen i arbetet mot narkotika 

genom att sprida talet om rätt och fel i förhållande till narkotika. Ifall talet kan få 

allmänheten att anamma polisens rätt och fel i förhållande till narkotika har man 

med största sannolikhet lyckats förebygga befattning med narkotikan. Detta är vad 

vi kan kalla ett lager av narkotikadiskursens verkan genom kommunikation. 

Det andra lagret av diskursens verkan är relaterat till ideologi. Fairclough me-

nade att diskurser kan vara ideologiskt investerade i. I frågan om narkotikadiskur-

sen menar vi att den är genomsyrad av ideologi, som inte bara förespråkar ’rätt’ och 

’fel i förhållande till narkotika, utan något mer. I de diskursiva teman vi identifierat 

ovan finner vi förespråkande för ett antal ideologiska aspekter. Vi såg dels ett tal 

om framsteget, vilket stod i motsats till de återvändsgränder och knarkträsk narko-

tikan riskerar leda till. Att välja ’rätt väg’ i livet innebar att välja den väg där du kan 

ta dig obehindrat fram. Vi såg också hur familjen ansågs vara en kontext vilken bör 

hålla individen borta från narkotikan. Således är den som tillhör en familj på ’rätt’ 

väg och mer benägen att göra rätt val i livet. Polisens tal pekade vidare ut dem som 

kostar samhället pengar, i motsats till det som då verkar anses rätt: att inbringa.  

Narkotikapolitiken är baserad på en ideologi om ett samhälle där narkotikan 

inte har någon plats. Bejerots ideologiska tolkningar av narkotikan som ett sam-

hällsproblem under 60- och 70-talet kom att prägla politiken. Men Bejerots tal in-

nehöll inte heller den bara den bara ett tal om det narkotikafria samhället, utan in-

nehöll även ett tal om en bredare ideologi där välfärdsstaten hade en central roll. En 

stat vilken narkotikan som social smitta riskerade sätta ur spel. Och visst verkar det 

som att angelägenheten om välfärdsstaten lever kvar än idag. Än idag verkar nar-

kotikadiskursen angelägen om att inte bara producera individer vilka inte befattar 

sig med narkotika, utan också producera det Foucault kallar fogliga kroppar. Krop-

par vilka ställer sig i ledet för en stark välfärdsstat som arbetar för det allmänna 
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bästa. Och i detta gemensamma bästa har narkotikan ingen plats. Den fogliga krop-

pen ska inte bara lyda lagen, utan handla ’rätt’ snarare än ‘fel’. Narkotikafrågan blir 

i förhållande till Foucaults tal om samhällskroppen intressant 1988 när bruket av 

narkotika kriminaliseras. I och med denna lagstiftning blev det olagligt med narko-

tikaklassade substanser i kroppen, vilket i förlängningen skapade potentiellt olag-

liga kroppar. Detta såg vi exempel på då polisen skriver om lagförandet av två 

individer vilka rökt narkotika i Danmark och således trott att de ‘lurat’ systemet. 

Men som det skulle visa sig var också deras kroppar olagliga. I samband med lag-

stiftningen 1988 blir alltså individens kropp en plats för maktkamp i frågan om 

narkotika. Den mekanism Foucault väljer att kalla för biomakten blir här tydlig i 

sitt uttryck. 

Således sprider också talet om narkotika den ideologi vilken präglar narkotika-

diskursen. Men detta är som sagt inte endast ett medvetet sätt på vilket polisen ver-

kar maktutövande, utan ett sätt på vilket diskurserna på egen hand utövar makt, utan 

polisens medvetande. Polisen är likt alla som talar om narkotika också de ’offer’ 

för narkotikadiskursens verkan och dess ideologiska tolkningar av omvärlden.  

I ljuset av det vi talade om ovan hoppas vi ha bidragit med ny förståelse på de sätt 

polisens strategiska kommunikation rörande narkotika verkar. Strategisk kommu-

nikation innebär som vi talade om i inledningen till detta arbete organisationers 

medvetna kommunikationsinsatser vilka ska hjälpa dem nå ett övergripande mål 

(Heide & Falkheimer, 2011). Vad det diskursiva perspektivet gör är att problema-

tisera de strategiska kommunikationsinsatserna då kommunikationen oundvikligen 

förmedlar så mycket mer än det man ämnar.  
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6.(Slutsats(och(diskussion(

Syftet med detta arbete har varit att beskriva, analysera och försöka förstå polisens 

tal om narkotika, och vidare kommunikationen ur ett diskursivt perspektiv. Vi har 

med hjälp av teoretiska bidrag om diskurs, makt och ideologi försökt se kommuni-

kationen i nytt ljus. I det som följer ska vi försöka svara på de frågeställningar med 

vilka vi gick in i detta arbete. Vi kommer inledningsvis besvara vilka diskursiva 

teman som präglar polisens förebyggande arbete mot narkotika. Efter detta följer 

en avslutande diskussion kring polisens strategiska kommunikations roll ur ett dis-

kursivt perspektiv och vidare vilka potentiella maktförhållanden denna kommuni-

kationen skapar. Avslutningsvis kommer vi ge förslag till framtida forskning. 

6.1 Empirins diskursiva teman 

Narkotikadiskursen är alltså den diskurs som sätter tonen både för polisens arbete 

mot narkotika, och vidare kommunikation kring det. Polisens arbete och tal är bara 

ett exempel på hur denna diskurs sätter reglerna för både tal och handling rörande 

narkotika. I polisens arbete mot narkotika fann vi tre övergripande teman vilka vi 

ansåg tonsättande. Alla teman präglas av ett tal om brott och straff, men också 

mycket mer.  

Det första temat valde vi att kalla Idealet. Talet om idealet visade sig innehålla 

mer än hopp om lag och ordning. Vi fann tendenser till ett tal om vad som är rätt 

väg för individ och samhälle. Gemensamt för både samhälle och individ är en strä-

van framåt, en väg vilken narkotikan i form av ett samhällsproblem står i vägen för, 

något som syntes i talet om återvändsgränden. Narkotikan riskerar störa individens 

och vidare samhällets förmåga att tänka rätt och rationellt vilket i Bejerotsk anda 

riskerar samhällets välfärd. En del av denna välfärd är att individerna i samhället 

har förmågan att inbringa snarare än kosta pengar och den kriminelle som behöver 

hjälp stör således på vägen framåt. Polisen spelar en viktig roll i att identifiera in-

divider på fel väg, och få dem på rätt väg framåt där de i Foucauldiansk anda lever 

Sanningen som en foglig kropp.  
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Nästa tema valde vi att kalla Antagonismen. Utifrån samhällsproblemet narko-

tikan skapas en antagonism mellan de som är del av, och de som inte är del av 

problemet. Den del av samhället som är på ‘fel’ väg och således del av problemet 

symboliseras av ordet knark. Mot detta knark utförs en kamp vilken ska vinnas till 

förmån för den rätta vägen och vidare samhällsidealet. Som en del av kampen an-

vänder sig polisen av en dehumaniserande retorik i det att man talar om kampen 

mot knarket. Ett passivt ont som behöver isoleras eller neutraliseras. En viktig del 

i kampen är att identifiera den andre, något polisen själva gör och vidare uppmanar 

allmänheten till att göra. Vidare kunde vi se skillnader i synen på den etablerade 

missbrukaren och debutanten i polisens strategi där missbrukaren helst ska verka i 

periferin där hen inte riskerar störa samhällets fungerande och kan användas som 

verktyg i arbetet mot debutanten. Slutligen såg vi hur de som tillsammans arbetar 

mot narkotikan liknas vid en familj bestående av bröder och systrar, något som 

skapar en stark gemenskap. 

Det sista temat, Systemet, berör det system vilket tillsammans arbetar mot nar-

kotikan i samhället. Vi presenterade ett tal som visade på att institutionerna anses 

veta det allmänna, och individens bästa. Men detta samarbete verkar resultera i ett 

slingrigt system med ständigt flytande maktförhållanden. Polisen presenterade sig 

själva som en enkel brevbärare i detta system, ett system som gör makten svår att 

diskutera och i förlängningen ifrågasätta. Den ifrågasättande individens åsikt riske-

rade att tala till intet och försvinna till förmån för systemets till synes genomtänkta 

ideologi. Något som framförallt kunde synas i polisens censurering och stigmatise-

ring av oönskade åsikter. Vi märkte också en enstämmighet kring systemets valda 

väg, där polisen visade övertygelse och tog stöd av både vård och lagstiftning i sin 

argumentation. 

Narkotikadiskursen kan med all säkerhet visa på fler teman än de vi presenterat 

här ovan. Sammanfattningsvis är det onekligen så att talet om narkotika handlar om 

mer än vad som är lagligt och olagligt. Det handlar mer än något om rätt och fel. 

Kanske finner vi inget bättre exempel på narkotikadiskursens verkan på tanke och 

verklighetsuppfattning än Beatrice Asks tweet från 2014? Det ideologiska filter 

som diskursen upprätthåller var i alla fall då, utan tvekan, orsaken till en skev verk-

lighetsuppfattning.  



 

44 

6.2 Avslutande reflektion 

Att analysera polisens tal och vidare strategiska kommunikation ur ett diskursivt 

perspektiv har gett oss ny förståelse för varför polisen söker tala om narkotikafrå-

gan, inte i relation till lagligt och olagligt, utan ‘rätt’ och ‘fel’. I de diskursiva teman 

vi identifierat i polisens kommunikation ser vi således en maktutövning vilken inte 

handlar så mycket om polisiär eller juridisk makt, utan social och normativ. En 

makt vilken berör både samhälle och individ. Denna sociala och normativa distinkt-

ion mellan ‘rätt’ och ‘fel’ producerar Sanningen om narkotika, och det är denna 

Sanning narkotikadiskursen söker upprätthålla och sprida. Genom att göra detta ut-

övar narkotikadiskursen makt å Sanningens vägnar. När polisen talar och vidare 

kommunicerar rörande narkotika präglas oundvikligen detta av den makt narkoti-

kadiskursen utövar. Men genom att göra detta utövar även polisen makt å Sanning-

ens vägnar. Behovet av att tala om narkotika bottnar ur det diskursiva perspektivet 

därför i ett behov av att utöva makt i frågan. Bara genom att tala, och framförallt 

genom att kommunicera, utövas den makt som är investerad i narkotikadiskursen.  

Vidare sökte vi med detta arbete beröra de potentiella maktförhållanden talet 

om narkotika kan skapa. Utifrån Sanningen om narkotika skapas olika identiteter 

vilka under rådande förhållanden anses ‘rätt’ eller ‘fel’ i olika grad. Detta såg vi 

kanske tydligast när det gäller avvikande åsikter. Polisen tog sig friheten att censu-

rera de kommentarer som motverkar organisationens arbete. Således skapas ett 

maktförhållande mellan de åsikter som anses ‘rätt’ och de som anses ‘fel’ i förhål-

lande till Sanningen. I förlängningen får de åsikter som anses rätt komma till uttryck 

i större utsträckning vilket innebär en större förmåga att utöva makt. Vidare makt-

förhållanden producerar talet i förhållande till de som anses förhålla sig ‘rätt’ och 

‘fel’ till narkotikan. Den som anses förhålla sig ‘fel’ blir fall för kontroll och disci-

plin i hopp om att få individen på rätt väg. Denna kontroll bör tas av de element 

eller individer i samhället vilka förhåller sig rätt och sant. Genom panopticismens 

funktion internaliseras den disciplinerande makten då risken för att bli påkommen 

med fel beteende är ständigt närvarande. Vidare ställs inte en individ på fel väg bara 

under lagens, åsiktens eller andra individers makt, utan normernas och i förläng-

ningen det egna samvetets makt. Genom det dåliga samvetet internaliseras de di-

sciplinära krafterna.  
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Utifrån det diskursiva perspektivet har vi också försökt visa på hur narkotika-

diskursen agerar medel åt ideologi. Talet om ideologin berör inte endast hur sam-

hälle och individ bör förhålla sig till narkotika, utan om hur samhälle och individ 

bör leva. Vi såg ett tal om framsteg, familj och välfärd, alla vilka är ideologiska 

tolkningar av hur vi bör leva. Således skapas maktförhållanden inte bara i förhål-

lande till narkotikan, utan också i förhållande till de ideologier vilka präglar narko-

tikadiskursen och vårt sätt att leva. Denna maktkamp tar i Foucauldiansk anda plats 

i medborgarnas kroppar. I och med lagstiftningen 1988 blev det olagligt att ha vissa 

substanser i kroppen, och således tog rättssystemet kontrollen över själva kroppen 

i frågan om narkotika. Medborgaren förlorade makten över sin egen kropp. Detta 

steg i arbetet mot narkotika skapade olagliga kroppar, och genom detta blev 1988 

kroppen en plats för maktkamp i frågan om narkotika. 

Diskursens makt och dess slingriga verkan kommer kanske bäst till uttryck i vår 

framställning av det vi valde att kalla Systemet. Det rådande dispositifet om man 

så vill. Här ser vi vad Foucault menade med att makten är en sammansatt strategisk 

situation i ett givet samhälle (2002). Polisen liknar sig vid en brevbärare som endast 

levererar narkotikapolitik. Det system polisen är en del av står alltså över polisen. 

Systemet, på grund av sin anonymitet, möjliggör en maktförskjutning vilken i sig 

är en maktutövning. Arendt (2008) menar att byråkrati är den mäktigaste makten 

eftersom ingen kan hållas ansvarig för den makt som utövas. Vi bör således också 

se polisens kommunikation i ljuset av det vi valt att kalla systemet. Förhållandena 

under vilka både talet och kommunikationen produceras är präglade av att polisen 

själva inte kan ifrågasätta sitt arbete och vidare de lagstiftningar som efterföljs. Ur 

detta perspektiv är polisen till viss mån maktlösa inför det faktum att de ska upp-

rätthålla lag och ordning.  

Vi hoppas ha bidragit med förståelse för diskursens betydelse för fältet strate-

gisk kommunikation. Det diskursiva perspektivet problematiserar strategisk kom-

munikation som verktyg för påverkan. Att i förväg kunna avgöra kommunikation-

ens verkan och planera strategiskt verkar ur det diskursiva perspektivet omöjligt. I 

förhållande till narkotikan verkar diskursen inte bara på kommunikationen, utan 

alla gånger då vi förhåller oss till narkotikan. Således är även de polisiära, juridiska 

och medicinska elementen också de offer för narkotikadiskursens verkan. Detta just 



 

46 

för att makten utövas från oräkneliga håll vilka enligt Foucault inte går att kontrol-

lera, endast blottlägga. Och det är just det vi ämnat göra med detta arbete. Vi har 

också själva fått erfara hur svårt makten och dess verkan är att precisera.  

6.3 Framtida forskning 

Vi har identifierat tre vägar för den framtida forskningen. Dels skulle den diskursiva 

analysen kunna appliceras på andra diskurser och teman än narkotikadiskursen. 

Detta skulle bidra till djupare förståelse för hur diskurser verkar på kommunikat-

ionen och vidare hur denna kommunikations verkan på individ och samhälle kan 

förstås ur det diskursiva perspektivet. Ett potentiellt tema för en sådan analys är hur 

polisen talar om förorten och kriminalitet. Något som idag dyker upp tämligen ofta 

på agendan. Problematiken som idag existerar mellan polis och vissa förorter be-

höver också diskuteras utifrån hur polisen ser på, och konstruerar förorten som 

plats. Idag diskuteras flitigt det polisen bedömer som riskområden (Hjertén & Jo-

hansson, 2016). En analys av hur dessa områden konstrueras diskursivt vore av in-

tresse.  

En annan fortsatt väg för forskningen är att analysera hur narkotikadiskursen tar 

form i andra sammanhang, så som media, politisk debatt eller inom vården. Detta 

skulle skapa djupare förståelse för narkotikadiskursen i sig och hur den problema-

tiserar kommunikation kring ämnet.  

Vi såg också i arbetet problematiken för polisen i att möta kritik och föra de-

mokratisk dialog på sociala medier. Med tanke på myndighetens roll som upprätt-

hållare av lag och ordning hamnar polisen i en potentiellt problematisk sits i att 

möta allmänheten. Detta eftersom myndigheten själv inte kan ifrågasätta de lagar 

och förordningar de själva följer. Framtida forskning skulle kunna titta på just 

denna aspekt av polisens kommunikation och söka förstå vilka vägar som är möjliga 

att ta för en organisation som polisen på sociala medier. 
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