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SAMMANFATTNING

I denna studie undersöks kampanjen Nationer mot narkotika. Med utgångspunkt i teorier om

narratologi är syftet med uppsatsen att få en ökad förståelse för hur en antidrogkampanj kan säga

något om sändarens intentioner, samt granska vilken roll sändaren kan komma att ha i

kampanjens framgång. Studiens analysmaterial grundar sig i en kvalitativ metod med tre stycken

semistrukturerade intervjuer. Studien ämnade även att analysera en av de fyra kampanjbilder som

Nationer mot narkotika presenterar.

För att få en djupare förståelse för kampanjen har vi använt oss av Algirdas Julien Greimas

aktantmodell och Seymour Chatmans definition av begreppet diskurs. I analysen framgick det att

informanterna som står bakom kampanjen inte befinner sig i samma diskurs och därmed inte är

överens om problemet som kampanjen syftar att lyfta. Med Greimas modell har vi visat att

berättelsens aktanter fick olika positioner beroende på vem av informanterna som återgav den.

Utifrån berättelsen som sändaren av kampanjen Nationer mot narkotika framställer går det att

urskilja en komplicerad mönsterbild, som till stor del försvårar kommunikationen av den.

Nyckelord: Narkotika, studenter, narratologi, aktantmodellen, diskurs
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1. Inledning
Att studenter är en grupp där det förekommer problematiska förhållningssätt till narkotika är

ingen nyhet. Vid Lunds universitet arbetar Studenthälsan med frågor om studenters användande

av tobak, alkohol, narkotika och spelmissbruk (Lunds universitet 2021). Narkotika bland Lunds

studenter uppmärksammas däremot inte bara av universitetet, utan även av polisen samt

studentnationerna. Mot bakgrund av det sistnämnda, uppmärksammade vi som skriver denna

uppsats kampanjen Nationer mot narkotika på våra boenden. Som nationsboende studenter i

Lund är vi medvetna om i vilken utsträckningen det förekommer alkohol och narkotika på

nationer. Både på organiserade evenemang och hemmafester går det att både få tag på och se

narkotika brukas av studenter. Vi blev därför nyfikna på vad som egentligen gjort att kampanjen

tagits fram samt tankarna och intentionerna bakom den.

Idag går det till stor del att köpa både cannabis och kokain i alla svenska län (CAN 2019).

Förutom de rättsliga aspekterna av narkotikabruk, som kan drabba både brukarna och säljarna,

medför droger en rad olika fysiska och psykiska konsekvenser. I Folkhälsomyndighetens rapport

Narkotikabruket i Sverige redogörs det för olika samhällsgrupper och deras relation till

narkotika, där bland annat studenter utgör en av grupperna. Rapportens analys visade att 35

respektive 33 procent av män och kvinnor i studentgruppen någon gång brukat narkotika.

Studentgruppens narkotikabruk var således högre än befolkningen i stort (Folkhälsomyndigheten

2010). Problematiken kring studenters bruk av samt relation till narkotika belyses ytterligare av

professor Håkan Widner i Lund. Utöver droger som tas i festsammanhang förekommer också så

kallade studiedroger i syfte att kunna studera mer effektivt under kortare tid. Widner menar att

detta är totalt meningslöst då det studenterna läser ändå inte lagras i hjärnan när hjärnan är under

drogens påverkan (Morby 2020).

2. Bakgrund

Nationerna är vidare opolitiska organisationer som i dagsläget främst inriktar sig på studenternas

sociala liv utöver skolan. De anordnar diverse evenemang och sammankomster, såsom luncher,

sittningar och nattklubbsverksamhet (Lundastudent 2020). Dessa evenemang har bidragit till den

studentikosa atmosfär som finns i Lund och som också kommit att starkt kopplas ihop med fest
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och alkohol. Samtliga av Lunds nationer erbjuder dessutom boplatser till sina medlemmar, vilket

gör att studenternas sammanhållning ofta växer sig stark under studietiden.

Kuratorskollegiet (KK) är ett samarbetsorgan mellan 12 av Lunds studentnationer. De anordnar

möten ungefär en gång i månaden där gemensamma frågor för nationerna diskuteras. På mötena

representeras nationerna av sina respektive quratorer och- eller proqurator. Samtliga nationer får

oavsett storlek möjlighet att avlägga likvärdiga röster på den aktuella frågan som lyfts för

diskussion. På Kuratorskollegiet finns det två heltidsarvoderade, en ordförande och en vice

ordförande. Ordförande har yttersta ansvar för samarbetsorganet i stort men även för den externa

kommunikationen med myndigheter, kommunen, universitetet och media. Vidare finns det inom

organisationen arbetsgrupper med olika inriktningar. Kampanjen Nationer mot narkotika har

tagits fram på initiativ av en av dessa arbetsgrupper, myndighetsgruppen, med stöd från

kommunpolisen. Kampanjen syftar att informera om det problem som råder kring det ökade

narkotikabruket bland Lundastudenter. Ytterligare ämnar kampanjen att uppmana de som brukar

narkotika att söka hjälp samt informera om de stödinsatser som finns tillgängliga (Morby 2020).

Denna uppsats ämnar huvudsakligen till att undersöka arbetet och tankarna bakom kampanjen

Nationer mot narkotika, genom intervjuer med sändaren. Även kampanjen i sig kommer

studeras, genom en analys av en utvald kampanjbild. Med uppsatsen kommer vi undersöka

huruvida det kan vara problematisk att kampanjen kommuniceras av studentnationerna, som

utgör en stor del av den festkultur som råder bland studenter i Lund. Genom en narrativ analys

kommer vi studera vilka berättelser om studenter och deras förhållande till narkotika som

berättas genom de tre intervjuer som genomförts.
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Bild 1:   De fyra kampanjbilder som utgör Nationer mot narkotika (Kuratorskollegiet 2021)

3. Syfte och frågeställningar

Genom att analysera Nationer mot narkotika vill vi ge en ökad förståelse för hur en

antidrogkampanj kan säga något om sändarens intentioner bakom den. Vidare syftar uppsatsen

att belysa frågan kring vilken roll sändaren av en sådan kampanj kan komma att ha. Mot

bakgrund av studiens syfte har en huvudfrågeställning och en underfrågeställning formulerats.

Utifrån dessa frågeställningar kan studien ge en ökad förståelse för hur budskap konstrueras när

sändaren och mottagaren är studenter.

● Hur kommunicerar Lunds studentnationer sin nolltolerans mot narkotika genom

kampanjen Nationer mot narkotika?

● Vilken typ av berättelse om studenter och narkotika förmedlas genom kampanjen

Nationer mot narkotika?
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4. Metod

Studiens empiriska material samlades in genom en kvalitativ metod. Denna metod ger bäst

förutsättningar till att besvara studiens frågeställningar samt uppnå studiens syfte. Genom att

utföra kvalitativa intervjuer med utvalda, relevanta informanter kan vi erhålla betydande

information av deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014:47). Denna information kommer

att ha en avgörande roll i analysen, då analysen fokuserar på sändarens perspektiv. Det hade

således inte varit möjligt att få en lika djup och nyanserad förståelse av sändarnas berättelse

genom en kvantitativ metod som genom en kvalitativ. Hade studien istället syftat att undersöka

ett mottagarperspektiv hade en kvantitativ metod kunnat vara aktuell, då den kunnat ge

kvantifierbar data genom exempelvis enkäter om hur kampanjen uppfattas.

I studien tillämpades tre semistrukturerade kvalitativa intervjuer, vilka var utformade efter

ämnesområden snarare än detaljerade frågor. Detta möjliggjorde att informanterna kunde komma

med fria svar kring hur de uppfattade kampanjen och dess utformning. Semistrukturerade

intervjuer valdes därmed för att på bästa sätt kunna ge svar på frågeställningarna samt ge en

djupare förståelse för sändarens funktion i kampanjen. En intervjuguide utformades med

föridentifierade frågor som kompletterades med följdfrågor med hjälp av förkunskaper kring

ämnet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:38). Då de tre informanterna representerade varsin

verksamhet anpassades frågorna till en viss grad efter deras unika positioner. Intervjuguiden

innehöll färdiga översiktliga frågor utifrån intervjuns tema som sedan följdes upp av spontana

följdfrågor utifrån informanternas svar. Detta för att tillåta fler svar med större djup och bredd

utifrån intervjuns tema och syfte (Kvale & Brinkmann, 2014:45). För att få givande svar som

kunde säga något om tanken bakom kampanjen var det viktigt att få personerna att berätta så

mycket som möjligt utan att vi som intervjuat ställt ledande frågor.

Studien hade kunnat genomföras med en kvantitativ metod. Surveyundersökningar hade gett oss

ett större kvantitativt empirisk material än de tre intervjuer som vi genomförde. Genom att skicka

ut enkätundersökningar till fler av sändarna bakom kampanjen hade vi möjligen fått fler

informanter. Av svaren hade vi kunnat dra generella slutsatser kring hur studentnationerna

kommunicerat sin nolltolerans mot narkotika, vilket inte är möjligt genom kvalitativa intervjuer.
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Vidare hade kvantitativa standardiserade undersökningsfrågor bidragit till ytterligare empirism

om fler människors känslor och kunskaper kring kampanjen (Nilsson, 2010:119).

På grund av den rådande pandemin genomfördes samtliga intervjuer över den onlinebaserade

applikationen Zoom. Mot bakgrund av att intervjuerna inte genomfördes ansikte mot ansikte kan

validiteten av studien möjligen försämras. När en intervju genomförs över telefon kan viktiga

intryck förloras, som kroppsspråk och ansiktsuttryck (Ekström & Johansson 2019:125–126).

Zoom tillåter dock att man ser varandra i realtid genom kameran på datorn, vilket kan bidra till

att vissa av dessa intryck trots allt inte går förlorade. Det bör däremot noteras att det under

samtliga intervjuer förekom internetstörningar som resulterade i att både ljud och bild hackade,

med följden att vi gick miste om potentiellt viktig intryck under kortare perioder. Fastän det inte

var optimalt att genomföra intervjuerna online resonerade vi att datorn var det bästa mediet för

detta.

Fortsättningsvis spelades alla intervjuer in med både ljud och video, för att i efterhand

transkriberas. Detta för att underlätta vårt analysarbete och användningen av citat. En fördel med

att intervjuerna ägde rum på Zoom var att det inte fysiskt förekom någon form av ljudinspelare

eller filmkamera framför informanten, utan det fanns inbyggt i applikationen. Hade dessa funnits

synliga för informanterna hade det eventuellt kunnat påverka deras sätt att prata  (Ekström &

Larsson 2010:199-200).

4.1 Urval

För att hitta de mest lämpliga informanterna till studien bör det enligt Ekström och Larsson

genomföras en urvalsprocess (2010:61). Vi använde oss av ett så kallat variationsurval, där man

sammansätter en grupp informanter som representerar en bred variation av det som ska studeras

(Ekström & Johansson 2019:113). Informanterna blev således ordförande vid Kuratorskollegiet,

quratorn vid Göteborgs nation samt en polisrepresentant. Till skillnad från en kvantitativ studie

handlar urvalet inte om representativitet eller slump, utan om att hitta intervjupersoner som kan

säga något om det fenomen som ska studeras.
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Då kampanjen Nationer mot narkotika är ett samarbete mellan 12 av Lunds studentnationer,

Kuratorskollegiet och Lunds kommunpolis, blev det utifrån ett variationsurval relevant att

genomföra kvalitativa intervjuer med minst en representant från vardera verksamhet. Efter

mejlkontakt med samtliga quratorer bland studentnationerna bakom kampanjen var det endast en

som ställde upp. Från honom fick vi sedan ta del av kontaktuppgifterna till den polis som

representerat kommunpolisen i Lund under kampanjens utformning. Intervjuerna utfördes

gemensamt av alla tre gruppmedlemmar till studien och de varade mellan 30 till 45 minuter. De

första två intervjuerna genomfördes den 23:e april och den sista den 6:e maj. För att fördjupa

studien ytterligare valdes en av de fyra kampanjbilderna ut för att analyseras. Affischen som

skildrar en medvetslös person i en fontän lyftes och diskuterades under intervjuerna, och blir

därmed extra intressant att undersöka. Denna bild blev därför ytterligare ett underlag och

komplement i analysen.

4.2 Metodreflektion

Då temat i intervjuerna till stor del berörde narkotika och narkotikabruk kan det resoneras kring

problematiken med att fråga okända människor om just det ämnet (Eleonorasdotter 2021:89-92).

Bristen på personlig relation till informanterna kan skapa svårigheter i att ställa personliga frågor

om erfarenheter och upplevelser med narkotikabruk på Lunds nationer. Dels kan det uppfattas

som stötande eller obekvämt, dels kan trovärdigheten i deras svar komma att ifrågasättas. I ett

scenario där vi som intervjuare haft en personlig relation till informanterna hade det kunnat

ställas mer uttömmande frågor som gett studiens analys ytterligare djup. Ytterligare bör det

noteras att det under intervjuerna kan ha varit fördelaktigt att vi är Lundastudenter. Detta kan ha

bidragit till ett visst förtroende från informanterna, i synnerhet från ordföranden och quratorn. Då

informanterna frivilligt valde att ställa upp på intervjuerna var det viktigt att informera dem om

deras rättigheter, samt få deras samtycke till att spela in och använda materialet i studien (Kvale

& Brinkmann, 2014:107). Innan intervjuerna inleddes informerades alla om syftet med studien,

att de när som helst kunde avbryta samt att de inte behövde svara på svåra eller personliga frågor.

Med hänsyn till det känsliga ämnet som berörts under intervjun har informanternas namn ej

skrivits ut (Kvale & Brinkmann, 2014:109). Vid de tillfällen där det förekommer hänvisningar

till intervjuerna kommer endast deras titlar skrivas ut. Detta meddelades till informanterna

inledningsvis i samtalet.
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En svårighet som uppstod var att hitta frivilliga representanter att intervjua. Det fanns en

genomgående motvilja i att ställa upp på intervjuer och vid ett flertal tillfällen hänvisade

quratorerna vi mejlade med till ordföranden i Kuratorskollegiet. Det kan även resoneras kring

hur nationerna vill framställa sig själva i frågan om narkotikabruk på just deras nation. Genom

att tala om narkotikabruket på nationerna kan det ytterligare resoneras kring hur nationernas

image påverkas av detta negativt. Vidare går det att diskutera hur det kan finnas ett personligt

intresse för informanterna att framställa sig själva på ett bra sätt. I och med intervjuernas

känsliga tema finns det en risk att de inte svarat helt sanningsenligt på frågorna rörande deras

personliga erfarenheter med narkotika (Kvale & Brinkmann 2014:129).

4.3 Forskningsöversikt

Existerande studier som berör ämnet narkotikakampanjer fokuserar i hög grad på, förutom den

kommunikativa, den psykologiska aspekten kring ungdomar och deras relation till narkotika.

Hälsokampanjer av dessa slag är således inget outforskat ämne, däremot vill vi med studien

belysa vad det innebär när studenter producerar en kampanj riktad åt studenter. Denna

infallsvinkel, där det finns en så pass stor mångfald inom studentgruppen, sammanfaller därmed

inte riktigt med den traditionella sändar- och mottagarpositionen, vilket gör kampanjen vi ämnar

att studera unik. Kommunikationen som uppstår när studenter själva tar fram en hälsokampanj är

därmed ett område där vi funnit ett gap i forskningen. Ytterligare har vi funnit att nationella

studier kring detta också är något som det saknas forskning kring. Utifrån forskningsöversikten

går det att notera att de flesta studier utgår från mottagarens perspektiv i samband med

hälsokampanjer. Artiklarna belyser även att det kan vara en svår uppgift att nå fram till studenter

i hälsorelaterade frågor. Mot bakgrund av detta går det att argumentera för att antidrogkampanjer

riktade mot studenter är ett område som både rymmer och behöver mer forskning.

I boken Hälsokommunikation redogör Gunilla Jarlbro, seniorprofessor i medie- och

kommunikationsvetenskap, för hur sändaren behöver förstå mottagaren för att en hälsokampanj

ska uppnå ett gott resultat. Detta innebär bland annat att kampanjen repeterar enkla budskap,

fokuserar på det positiva snarare än skräckpropaganda samt följer en noggrann tidsplanering.

Ytterligare menar Jarlbro att sändare och mottagare ofta befinner sig i olika sociokulturella rum,
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vilket kan äventyra hur en kampanj kommer att uppfattas och tolkas. Detta gör hälsokampanjer

till en svår uppgift för kommunikatörer, då mottagargruppen ofta kräver en grundlig analys

(Jarlbro 2012:16,17,21). Vidare förklarar Jarlbro att det kan bli problematiskt när myndigheter

och auktoritära sändare har en målgrupp bestående av ungdomar, då dessa istället kan välja att

trotsa budskapet och anse det som mer värdefullt att inte följa rekommendationerna. Det kan då

vara gynnsamt att använda sig av peer education, ett begrepp som handlar om att låta en jämlike

informera mottagargruppen. Ytterligare menar Jarlbro att om målgruppen ska motta budskapet

på ett önskvärt vis behöver denne kunna identifiera sig med sändaren (Jarlbro 2012:74–76).

I artikeln “The Rethink campaign to reduce the normalization of prescription stimulant misuse

on college campuses” redogör LaBelle, Ball, Weber, White och Hendry (2020) för en kampanj

vilken syftade att öka medvetenheten kring riskerna med studiedroger bland studenter i USA.

Den kvantitativa studien bygger på datainsamlingen av studenternas attityder gentemot

studiedroger före och efter kampanjen. Resultatet påvisade en mer negativ attityd till

receptbelagda stimulerande preparat hos studenterna efter att kampanjen lanserats, kampanjen

uppfyllde således sitt syfte. Vidare ger studien oss underlag för hur en antidrogkampanj både kan

implementeras och utformas på ett lyckat vis när mottagargruppen består av studenter. Artikeln

är ett exempel på ämnet vi valt att studera fast med fokus på mottagargruppen. Vi kommer

använda oss av författarnas slutsatser för att utveckla deras resonemang utifrån vår studies

kampanj.

Careya, Lust, Reidb, Kalichman och Carey undersöker i artikeln “How Mandated College

Students Talk About Alcohol: Peer Communication Factors Associated with Drinking” (2016)

vilken roll kommunikation studenter emellan har för deras bruk av och attityd till alkohol.

Forskarnas resultat av den kvantitativa studien visade att ett effektivt sätt att uppmuntra till ett

mer säkert alkoholbruk var att i högre grad prata om det, studenter emellan. Vi vill i analysen

problematisera forskarnas resonemang om bland annat peer communication.
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5. Teori

5.1 Narratologi

Denna studie utgår från narratologi, läran om berättelser. Inom narratologi studeras all typ av

text, vare sig den är fiktiv eller icke-fiktiv. Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap,

beskriver att en berättelse framställs genom ett mänskligt subjekt som har ett projekt, vilket

träder fram genom en kausal kedja av sammanhängande händelser (2011:241). Den kausala

kedjan av händelser förhåller sig till ett orsak-verkan-förhållande som kräver att det finns minst

två sammankopplade händelser. Genom att framställa en berättelse på detta vis istället för att

dramatisera med hjälp av en uppradning av information möjliggör det att läsaren kan identifiera

sig med berättelsen. Att använda sig av den tekniken är mycket fördelaktigt och förekommer ofta

inom media för att tilltala publiken. När läsaren kan legitimera sig med en viss berättelse som

följer en återkommande struktur, för läsaren sin uppmärksamhet till det. Detta kan vi se i tv,

reklam och kampanjer där avsändaren vill spela på mottagarens känslor genom igenkännande

faktorer (Gripsrud 2011:31-36). För att särskilja och noga undersöka de dramatiska strukturerna

som framställs i texten är det av intresse att ta hjälp av en narratologisk analys.

Projektet som kampanjen Nationer mot narkotika utgörs av strävar efter att nå målgruppen med

budskapet om en nolltolerans mot narkotika. Mot bakgrund av detta kan en narratologisk analys

bidra till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Kampanjen utgörs huvudsakligen av fyra

affischer vilka framställer relationen mellan narkotika och Lundastudenter. Affischerna

illustrerar olika sammanhang där studenter kan tänkas bruka narkotika, troligtvis för att tilltala en

så omfattande mängd av potentiella narkotikaanvändare som möjligt. Av den anledningen är det

av intresse att studera vad för typ av berättelse som förmedlas i texten. Genom att analysera de

komponenter som skildras i kampanjen kan vi få en ökad förståelse för hur mottagaren möjligen

identifierar sig med berättelsen.

5.2 Analysmetod: Greimas aktantmodell

För att sortera ut en berättelses olika beståndsdelar och förstå strukturen har vi valt att utgå från

Algirdas Julien Greimas aktantmodell. Modellen grundar sig i Vladimir Propps undersökning av
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ryska folksagor. Propp influerade narratologin genom att granska hur berättelsers strukturer kan

komma till uttryck. Dessutom ville Propp få en ökad förståelse för vilka delar en berättelse består

av och hur de är sammanfogade med varandra. Hans studie skapade en utgångspunkt för en

generell rollstruktur för de flesta berättelser (Gripsrud 2011:255). Greimas utformade

aktantmodellen med ett liknande syfte, modellen består av sex stycken aktanter som i relation till

varandra utgör olika funktioner i ett narrativ. Relationen mellan aktanterna skiljer sig åt, därför är

modellen uppdelad i tre axlar, en kommunikationsaxel, en konfliktaxel och en projektaxel.

Vidare är det huvudsakliga aktantparet subjekt och objekt som förhåller sig till varandra. Objektet

är det föremål som subjektet i sitt projekt strävar efter. I modellen nedan redovisas hur de olika

aktanterna förhåller sig till varandra samt vad de har för funktion. I nedanstående figurer har

aktantmodellen visualiserats för att underlätta användningen av den i analysen.

Subjekt              →        Den i berättelsen som har ett mål eller strävan efter någonting

Objekt               →         Det föremål subjektet strävar efter

Avsändare         →         Den som ger subjektet uppdraget

Mottagare          →        Den som subjektets uppdrag riktas mot eller gynnar

Hjälpare            → Den som hjälper subjektet att uppnå strävan

Motståndare      → Den som strävar emot subjektet

AVSÄNDARE       →          OBJEKT             → MOTTAGARE  [kommunikationsaxeln]

↑  [projektaxeln]  ↑

HJÄLPARE           →          SUBJEKT            ← MOTSTÅNDARE [konfliktaxeln]

För att besvara studiens syfte kan vi med hjälp av aktantmodellen få en översikt av hur de olika

aktanterna i kampanjen förhåller sig till varandra (Gripsrud 2011:255). Gripsrud beskriver hur

aktantmodellen förser studien med en överblick över vad en berättelse faktiskt handlar om, samt

en ökad förståelse för berättelsens tema beroende på hur man väljer att applicera de olika

beståndsdelarna på de olika aktanterna (2011:256). Genom att förstå en berättelses tema går det

vidare att förstå berättelsens helhet. Genom att nyttja Greimas modell i vår analys öppnar

analysen upp för hur aktanterna i kampanjen förhåller sig till varandra. Därför kan vi med hjälp

av aktantmodellen urskilja vad för narrativ som intervjupersonerna förmedlar genom att ta
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hänsyn till de olika aktanterna. Vi kommer även flytta runt de olika aktanterna för att det kan

bidra med att olika narrativ framställs samtidigt som det kan urskilja olika diskurser som

intervjupersonerna förmedlar. Genom att variera hur vi väljer att applicera aktantmodellen kan

det i vår analys även ge oss nya perspektiv på vad för berättelse och konflikter som underligger i

strukturen.

5.3 Diskursbegreppet

Begreppet diskurs behandlas ofta inom medie- och kommunikationsvetenskap. I “Towards a

Theory of Narrative” redogör Seymour Chatman för sin definition av begreppet diskurs i relation

till narratologi (1975). Chatman redogör för att ett narrativ består av två delar, en berättelse och

en diskurs. Berättelsen är det som avbildas, här framställs vad som händer genom en beskrivning

av ett specifikt händelseförlopp eller information. Diskursdelen förmedlar narrativens hur, vilket

är avgörande för hur sändaren väljer att framställa aktanterna i historien. Med hänsyn till att

studien tar avstamp i narratologi blir det därför relevant att ta del av Chatmans diskursbegrepp.

Vidare kan diskursbegreppet appliceras i vår uppsats för att analysera en berättelse, vilket kan

bidra med en ökad förståelse för hur diskursen kan ge grund för hur läsaren ska ta ett visst

ställningstagande till berättelsen. Begreppet blir ytterligare relevant för analysen då det inte bara

skildrar det som är synligt i berättelsen och kampanjbilden, utan även det som inte är det. Genom

att dekonstruera och kontextualisera det empiriska materialet kan diskursbegreppet öppna upp

för vilka diskurser som tar form (Denscombe 2007:308). Därför kommer vi att använda

diskursbegreppet när vi analyserar de tre intervjuer vi har genomfört, eftersom diskursbegreppet

hjälper oss att få en uppfattning om hur intervjupersonerna väljer att berätta deras narrativ. Vi

kommer även att undersöka vilka diskurser som kampanjbilderna baseras på genom att se på vad

för narrativ om studenterna och narkotika som förmedlas i kampanjen, då det kan bidra med en

ökad förståelse för vilka intentioner kampanjen väcker.

6. Analys

Med aktantmodellen som analysredskap i vår studie ämnar vi inte att placera ut aktanterna i varje

enskilt analysavsnitt. Intresset ligger snarare i att förstå hur vissa aktanter förhåller sig till och
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påverkar varandra. Analysen kommer därför huvudsakligen centreras kring aktanterna subjekt,

mottagare och motståndare.

6.1 Ordföranden vid Kuratorskollegiet

Idén kring en kampanj mot narkotika bland Lunds studentnationer uppstod redan innan

Kuratorskollegiets nuvarande ordföranden blev tillsatt. När hon tidigare var qurator för

Sydskånska nationen samt medlem i den myndighetsgrupp där idén diskuterats, bestämdes det

våren 2020 att idén skulle bli till verklighet, “[...] när jag kom in i den så fanns det redan tankar

från tidigare terminer som de hade lämnat över. Att det vore bra och skapa någon typ av kampanj

mot narkotika och att förhoppningsvis samarbeta med polisen. Det kom som ett förslag från

tidigare terminer men att det inte riktigt fanns något material att börja med utan det fanns en idé

som vi drog igång.” (Intervju med ordförande, 2021-04-23).

Redan i början av intervjun placeras polisen in som berättelsens hjälpare och Kuratorskollegiet

som subjekt utifrån aktantmodellen. Nationerna som var med i myndighetsgruppen förutom

Sydskånska var Kristianstad, Helsingkrona, Västgöta och Malmö nation. Tankarna gick mot en

kampanj som skulle syfta att hjälpa studenter som upplevt problem med narkotika, samt

uppmärksamma att nationerna har en nolltolerans mot droger generellt. Detta mål blev således

berättelsens objekt, vilket är det mål subjektet strävar efter att uppnå. Under intervjun förklarade

ordföranden motivet bakom kampanjen, “Narkotikamissbruk bland studenter i Lund är ju ett

problem som bland annat Kuratorskollegiet har noterat och vill arbeta mot, kan man ju säga. Det

är generellt ett problem i studentlivet.” (Intervju med ordförande, 2021-04-23). Enligt tidigare

forskning är detta inget oväntat. Studenter som påbörjar en eftergymnasial utbildning kommer

ofta i kontakt med narkotika för första gången under denna tid (LaBelle 2020). Motivet att

narkotika förekommer bland studenter generellt säger däremot inget om hur situationen på just

nationerna ser ut. Berättelsens motståndare blir därmed uppmålad som det narkotikaproblem som

råder i samhället generellt, snarare än att det direkt uppmärksammats på nationerna.

Fortsättningsvis exemplifieras berättelsens subjekt av att kampanjen togs fram av quratorerna

själva, både strategin och affischerna. Ordföranden poängterade att deras arbete med kampanjen

trots allt var ideellt, “[...] vi (är) inte några marknadsföringsexperter. Det är ju på en väldigt
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amatörmässig nivå. Men man gör det så bra man kan. Så det finns säkert utvecklingsområden,

men vi måste ändå hålla det på en rimlig nivå för dem som arbetar med det och gör det ideellt.”

(Intervju med ordförande, 2021-04-23). När vi frågade om någon utvärdering av kampanjen

gjorts var svaret nej, men att de var medvetna om att detta hade varit en fördelaktig åtgärd för att

förbättra kampanjen ytterligare. Trots att en utvärdering ännu inte gjorts kan möjligen

kampanjens resultat, oavsett effekt, påverkas av just den anledningen att de som utformat den

inte är professionella. Utifrån detta kan det resoneras kring vilken syn subjektet haft på sin roll

som kampanjens sändare. En möjlighet är att resultatet inte förväntats bli så pass effektfullt som

tänkt då kampanjen är just studentdriven. Mottagaren i berättelsen blir följaktligen studenterna

som brukar narkotika på nationerna.

I intervjun redogjordes det för Kuratorskollegiets samarbete med hjälparen, alltså polisen.

Polisen kontaktades av Kuratorskollegiet och medverkade under ett par möten hösten 2020,

deras logotyp monterades dessutom på kampanjens affischer. På grund av den rådande

coronapandemin blev inte samarbetet med polisen som planerat, då nationernas klubbverksamhet

stängdes ned. Tanken, och Kuratorskollegiets önskan, var att “[...] göra rundvandringar

tillsammans med polisen i klubbmiljö på vissa nationer där de kan peka ut riskzoner, till exempel

mörka hörn och peka ut att här kan ni sätta upp en lampa.” (Intervju med ordföranden,

2021-04-23). Eftersom kampanjen lagts på is har inga vidare åtgärder vidtagits. Hjälparen har

således inte kunnat bidra till att uppnå subjektets mål. Under intervjun frågades ordföranden om

hon själv upplevt eller sett att narkotika brukats på någon nation. Svaret var nej och att det inte

synts i anslutning till någon nationsverksamhet, men att hon hört om det, “Inte asså i anslutning

till verksamhet i sig, har jag inte sett det själv, men jag har ju hört” (Intervju med ordföranden,

2021-04-23). Narrativet som målas upp av ordföranden är således att ingen faktiskt har sett

narkotika på nationerna, men att alla vet att det förekommer. Utifrån aktantmodellen går det

därmed att ifrågasätta subjektet och dess objekt. Om subjektet inte själva erkänner att det finns

ett problem kan därmed hela kampanjen ifrågasättas. Vem blir mottagaren om det inte finns

något problem med narkotika på nationerna? Mottagaren är enligt Greimas den som gynnas av

uppdraget, vilket skulle kunna vara nationerna själva, som på eget initiativ står bakom en

kampanj med ett till synes gott syfte (Greimas 1987:107). Diskursen som tar form i narrativet
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består av den uppmärksammade drogproblematiken, däremot förskjuts denna då ordföranden ger

bilden av att de själva varken sett eller upplevt narkotika på nationerna.

Under intervjun ställdes frågan om hur ordföranden uppfattade kampanjens potential när den är

studentdriven och kommer från nationerna. “[...] men när det är organisationerna själva som tar

det här avståndstagandet och gör det så pass tydligt, så tror jag definitivt att det får en starkare

effekt än om, typ polisen gjort det själva”. Denna fråga återkom under alla intervjuer.

Informanterna fick också svara på huruvida det fanns någon risk med att kampanjen var just

studentdriven. Ordföranden menade att det fanns en, att studenterna i viss mån kunde uppleva det

som hyckleri. “[...] vi vet att det här är ett problem, och folk kanske inte tror att man på riktigt

vill ta itu med problemet.” (Intervju med ordföranden, 2021-04-23). Här gav informanten ett

exempel på hur Kuratorskollegiet, och därmed subjektet, ändå har förståelse för hur mottagaren

kan tänkas tolka kampanjen. I detta citat visar ordföranden också förståelse för ytterligare en

diskurs än den med en nolltolerans mot narkotika (Chatman 1975).

6.2 Göteborgs nations qurator

Enligt Göteborgs qurator, som kom in i kampanjarbetet något senare, var ytterligare en önskan

att kampanjens fyra affischer skulle varit utplacerade i större format. Det skulle förhoppningsvis

gett kampanjen mer utrymme och möjlighet till diskussion på nationerna. Denna idé lades också

på is, precis som polisens åtgärder på de numera stängda nattklubbarna. Däremot påpekade

quratorn hur de trots allt försökte hålla kampanjen vid liv genom att vårterminen 2021 publicera

en enkät på Kuratorskollegiets Facebook-sida. Enkäten fokuserade snarare på hur studenters

narkotikaproblem ser ut och eventuella erfarenheter med hjälporganisationer än på nationernas

avståndstagande till narkotika. Quratorn, som jobbar med kampanjen i dagsläget, berättade även

att deras ambition är att skapa en sida med all hjälprelaterad information samlad, “Vi har ett mål

att vi ska få till en så kallad landningssida där man kan gå in och allt ska finnas samlat, var man

kan söka hjälp och när man borde söka hjälp och vilken hjälp som finns att få, ja, allt sånt”

(Intervju med qurator, 2021-04-23). Hjälparen målas här upp som en webbsida för studenter med

problem, istället för polisen. Då detta endast var en idé går det att argumentera för att det inte

finns någon hjälpare i dagsläget. Hjälparen som ska stödja subjektet att uppnå projektet är
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därmed en betydelsefull aktant för berättelsens utfall (Greimas 1987:108-109). Det går därför att

resonera kring hur avsaknaden av en hjälpare kan influera kampanjen Nationer mot narkotika.

Ytterligare en ambition i myndighetsgruppen var att deras nyligen ordnade samarbete med Lunds

kommun ska få ut kampanjen till gymnasiet, då flera av eleverna där direkt söker sig till Lunds

universitet efter examen. Då nya studenter ofta introduceras till nationer i samband med

terminsstart hade därför en introduktion till kampanjen varit av betydelse. Hur

gymnasieelevernas samtalsklimat samt uppfattning om studentnationerna är har bland annat

diskuterats inom gruppen. Quratorn argumenterade för att “Det kanske är många som tror att här

gäller inga lagar typ, utan här festar man och har det askul och här kan man göra lite hur man

själv vill.” (Intervju med qurator, 2021-04-23). Narrativet som målas upp speglar

gymnasieelevernas uppfattning av nationerna i Lund. Utifrån detta kan nationerna snarare ses

som en motståndare till kampanjen (Greimas 1987:107). Detta eftersom det är dem som

upprätthåller festkulturen genom festliga evenemang, nattklubbar med mera. Nationerna blir

således en anledning till att problemet med narkotika finns. Kampanjen, subjektet, är räddningen

för de nya studenterna, objektet, som måste varnas för droger och få en uppfattning om att på

nationen gäller även lagar, vilket kampanjens budskap stärker då det är nationer mot narkotika

(Gripsrud 2011:255-256).

Då quratorn kommit att arbeta med kampanjen senare än ordföranden hänvisades somliga svar

till henne. Han höll dock med om att kampanjen troligtvis accepterades mer av studenterna när

de som stod bakom kampanjen var nationerna, och därmed studenter själva. Quratorns svar på

om det fanns någon form av risk med att kampanjen var studentdriven skiljde sig emellertid från

ordförandens, “Nej jag vet faktiskt inte riktigt, [...] i grund och botten är det bara att vi har

mycket folk hos oss på nationerna som hänger och vi vill nå ut med att det inte är okej på våra

verksamheter.” (Intervju med qurator, 2021-04-23). När frågan om narkotika förekom eller synts

på Göteborgs nation var svaret nej. “Det skulle jag inte säga, inte narkotika och så. Däremot är

det ju, i hela Lund, mycket med alkohol och det är mycket festande generellt sätt. Det är mycket

på nationerna.” (Intervju med qurator, 2021-04-23). Utifrån quratorns svar blir en

tolkningsmöjlighet att det inte existerar något problem med narkotika på nationen. Å andra sidan

går det att ifrågasätta varför nationen då skulle gynnas av att sätta upp kampanjaffischerna om
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det inte finns något problem att få bukt med. Utifrån detta kan det ytterligare ifrågasättas vilka

sändaren av Nationer mot narkotika möjligen skulle anse vara motståndare till kampanjen

(Gripsrud 2011:257). Om nationen inte kan definiera kampanjens motståndare, händer något i

diskursen. Hur quratorn väljer att förmedla berättelsen är genom att prata generellt om att

narkotika är ett problem på nationerna, men inte specificera på vilken nation (Chatman 1975). En

anledning att de väljer att framställa motståndaren som “ingen” går att tolka som att alla nationer

har varandra bakom ryggen, speciellt då quratorn talar för nationernas samarbete “...sen tror jag

att styrkan just är att vi är alla 12 (nationer) som är med på den, mer än att vi hade gjort

någonting själva.” (Intervju med qurator, 2021-04-23). I diskursen som tar form i narrativet

befinner sig alla 12 nationer, vilka är överens om att ingen ska pekas ut som boven i dramat.

Nationerna är medvetna om att det finns ett problem med narkotikabruk och ställer därför upp på

kampanjen, dels som subjekt genom att kommunicera ut kampanjen, dels som hjälpare (Gripsrud

2011:258). Men då de inte tillkännager vem som spelar motståndare i berättelsen blir en

tolkningsmöjlighet att de själva utgör den rollen. Genom att resonera kring vad nationerna har att

förlora på att erkänna att det existerar ett narkotikaproblem hos dem kan det argumenteras för att

de ställer sig mot kampanjens syfte. Å ena sidan kan nationernas anseende påverkas negativt

genom ett sådant erkännande, å andra sidan kan deras festverksamhet hämmas eller begränsas

emot deras vilja. I denna berättelse utgör nationerna således tre olika aktanter i modellen,

subjektet, hjälparen och motståndaren. Det innebär att nationerna utgör samtliga aktanter på

konfliktaxeln, vilket gör kampanjen paradoxal (Gripsrud 2011:255–256). Denna paradox talar

emot teorin om peers, alltså att det skulle vara fördelaktigt för nationerna att kommunicera ut

kampanjen eftersom de befinner sig i samma diskurs som målgruppen (Jarlbro 2012:74–76). I

detta fall verkar sändarens relation till målgruppen snarare hämma än gynna kampanjens

framgång.

6.3 Polisen i Lund

Att pandemin har satt käppar i hjulet för Nationer mot narkotika är ett faktum som kvarstår, trots

framtida ambitioner för kampanjen. Eftersom polisen stöttat projektet kontaktades även dem för

en intervju. Polisen vi kom i kontakt med hade själv varit student och upplevt nationslivet i

Lund, och var starkt positiv till kampanjen. När vi frågade om motivet bakom kampanjen

förklarade han att narkotika faktiskt uppmärksammats i anslutning till nationernas verksamheter,
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“[...] framförallt då några stycken, och det är dem som då varit med i den här kampanjen kan

man säga.” samt “Sen har ju nationerna flaggat generellt för att de tycker att det blir vanligare

och vanligare med cannabis”, “[...] det är mer i korridorsrummen, man sitter där inne och röker

och så luktar det i hela korridoren. Där har de upplevt sådana problem och sen finns det här

gamla klassiska med amfetamin, många studenter som tar det för att orka plugga och hålla igång

inför tentor och såna här saker” (Intervju med polisen, 2021-05-06). Med dessa citat synliggör

plötsligt polisen något som inte ordföranden eller quratorn pratar om. De två uttryckte snarare att

narkotika var ett generellt problem och att det inte förekom i samband med nationerna. Varken

ordföranden eller quratorn nämnde heller att gruppen med quratorer som från början startat

kampanjen tillhörde de nationer som upplevt mest problem. Detta gör att aktanterna byter

positioner i Greimas modell (Gripsrud 2011:255). I citaten ovan blottar polisen ett problem som

de andra informanterna inte valt att tala om för oss under intervjun. Det går därför, mot bakgrund

av polisens vetskap om samt medverkan i myndighetsgruppen, att anta att quratorn och

ordföranden trots allt är medvetna om att det förekommer narkotika på nationerna. Utifrån denna

upptäckt kan det resoneras kring vilken diskurs polisen befinner sig i till skillnad från de övriga

informanterna. Om polisen blir den aktant som exponerar det problem som subjektet, alltså

Kuratorskollegiet och nationerna, inte erkänner kan han ses som motståndaren från subjektets

perspektiv (Greimas 1987:106-108). Detta kan bero på att polisen befinner sig i en annan diskurs

än de andra informanterna, där arbetet mot narkotika är dominerande.

Under alla tre intervjuer frågades informanterna om vilken betydelse kampanjens budskap får när

sändaren bakom den också är studenter. Informanterna svarade att detta med stor sannolikhet var

fördelaktigt för kampanjen och polisen jämförde det med om kampanjen skulle ha kommit enbart

från dem, “Och hade polisen kommit och sagt det hade folk kanske tänkt ‘jaja, det kan ju dem

tycka’ liksom.” (Intervju med polisen, 2021-05-06). Utifrån detta citat kan vi enligt Greimas

modell ännu en gång urskilja aktanternas förändrade positioner (Gripsrud 2011:255). Från

polisens position som hjälpare är det enkelt att urskilja vem motståndaren är: studenter på

nationer som brukar narkotika. Denna motståndare verkar däremot inte existera enligt

ordföranden och quratorn. Genom att inte öppet tala om och kritisera sig själva säger de också

emot sig själva. Slutligen blir diskursen de befinner sig i svår att bibehålla (Chatman 1975).

Polisen poängterade även fördelen med att det var quratorerna själva som dragit igång
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kampanjen eftersom “Många gånger när polisen i drivande i såna här saker är risken att det bara

rinner ut i sanden lite granna. Då är det bättre att vi är deltagare i deras forum.”. Quratorn vid

Göteborgs nation gav ett liknande svar, “[...] jag tror att det kan vara starkare budskap när det

kommer från oss själva än när det kommer från polisen eller från någon tjänsteman från

kommunen eller någonting annat, för att det är ju, folk är vana med att höra att polisen säger att

det är inte okej, det har vi alla hört.” (Intervju med quratorn, 2021-04-23).

Trots att nationernas nattklubbsverksamhet inte är igång verkar problemet med narkotika på

boenden och i korridorer, som polisen lyfte under intervjun, inte vara något som

uppmärksammats. Peer education, vilket Careya (2016) redogör för under tidigare forskning,

hade därmed varit ett sätt att fortsätta uppmärksamma det bruk som pågår. Däremot går det att

argumentera mot att studenterna skulle prata om det på ett positivt sätt, eftersom subjekt och

motståndare befinner sig i olika diskurser. Denna kamp som uppstår äventyrar möjligen

kampanjens effekt.

Ökat narkotikabruk bland studenter     →      Narkotika →    Studenter  [kommunikationsaxeln]

↑  [projektaxeln] ↑

Hjälpare (finns ej)                      → Nationer           ←     KK + Polisen    [konfliktaxeln]

Ovanstående modell visualiserar hur ordföranden och quratorn talat om kampanjen. I exemplet

ovan skildras de brukande studenternas perspektiv. Projektet blir således att fortsätta bruka och

därmed ignorera kampanjen. Vad som vägs in här är den risk ordföranden nämnde, vilken var att

kampanjen kan anses som hyckleri eftersom det uppenbarligen förekommer problem på

nationerna. Om studenterna inte tror på att nationerna faktiskt vill få bukt med problemet kan

kampanjen komma att bli meningslös. Ytterligare faktorer som vägs in i modellen är hur

ordföranden och quratorn pratade om kampanjen. När de förklarade hur läget såg ut på

nationerna var svaren att ingen narkotika förekom i anslutning till nationsverksamhet. Enligt

polisen hade däremot flera nationer upplevt problem med narkotika på nationerna. Sättet att prata

om droger skiljde sig avsevärt mellan polisen och de två andra informanterna. Genom att inte

nämna olika typer av narkotika, såsom cannabis, kokain och amfetamin, samt undvika att prata
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om att det möjligen brukas narkotika på nationerna, framstod nationernas narkotikaläge som

oproblematiska under intervjuerna.

6.5 Analys av kampanjbild

Bild 2: Nedriven kampanjaffisch

Strax före intervjuerna inför denna studie påträffades en nedriven kampanjaffisch vid en av de

nationer som varit med från start. Den nedrivna bilden illustrerar hur mottagaren valt ett

ställningstagande och därmed “sida” i diskursen, vilket ytterligare exemplifierar svårigheten med

kampanjen (Chatman 1975). Å ena sidan blir den nedrivna affischen ytterligare ett argument för

att peer education inte alltid är en fördelaktig metod. Det går även att ifrågasätta Jarlbro som

också argumenterar för att jämlikar till mottagaren kan nå fram på ett fördelaktigt sätt. Å andra

sidan menar Jarlbro att det kan vara positivt för en hälsokampanj om sändaren av ett riskbudskap

är en trovärdig källa (Jarlbro 2011:77). Budskapet som Nationer mot narkotika förmedlar faller

således under denna kategori då den uppmärksammar riskerna med narkotika. Därför hade

möjligen kampanjen tjänat på att ha en auktoritär sändare snarare än nationernas studenter.
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Även om antidrogkampanjen som Labelle m.fl. (2020) redogör för hade andra typer av resurser

än Kuratorskollegiet, utgick den likt Nationer mot narkotika också från fyra affischer. Dessa

involverade statistikgrundade, korta och humoristiska budskap om sidoeffekterna av

drogmissbruk under studietiden. Författarna betonade förståelsen som sändaren bör ha om

målgruppen när en sådan kampanj utformas. Denna förståelse kan gruppen som arbetat med

Nationer mot narkotika möjligen gått miste om, eftersom budskapen inte mottagits på ett

önskvärt vis. Det går därför att argumentera för att kampanjen krävt en mer grundlig

målgruppsanalys. Ytterligare pekar detta på att sändarens relation till mottagaren inte varit

fördelaktig för kampanjen.

Som tidigare nämnts utgörs kampanjen Nationer mot narkotika huvudsakligen av fyra

kampanjbilder. Genom att undersöka vilka diskurser bilderna baseras på går det att undersöka

vad för narrativ om studenter och narkotika som förmedlas i kampanjen (Chatman 1975). I

kampanjbilden nedan går det att urskilja en person som ligger med ansiktet neråt i en fontän.

Personen verkar vara avsvimmad eller avliden. Narrativet som ligger till grund för

kampanjbilden kan således bygga på en diskurs om oansvariga studenter med en liberal syn på

narkotikabruk, som resulterat i stora konsekvenser. Baserat på kampanjens syfte och den

utstickande logotypen går det att anta att detta är till följd av ett narkotikabruk. Bilden utspelar

sig i Lundagård, en park i centrala Lund där många studenter uppehåller sig. Affischen har ett

gråaktigt, dämpat filter över sig samt en tydligt framträdande röd logotyp där titeln på kampanjen

står i stora bokstäver. Logotypen är utformad som en stoppskylt i trafiken, med samma färg och

samma form. Utformning kan tänkas symbolisera fara, förbud samt ses som en varning.

Kampanjbilderna gör det tydligt att studentnationerna tar ställning emot och uppvisar en

nolltolerans för narkotikabruk.
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Bild 3: En av kampanjbilderna i Nationer mot narkotika (Kuratorskollegiet 2021)

Jarlbro beskriver vikten av att sändare och mottagare befinner sig i samma sociokulturella rum

för att en kampanj på bästa sätt ska kunna nå upp till sitt syfte (2011:25). Genom att befinna sig i

samma rum kan sändaren identifiera de normer och värderingar som finns bland mottagarna, och

därefter utforma kampanjmaterialet på ett begripligt sätt (2011:75). Om sändaren inte befinner

sig i samma rum som mottagaren är risken att sändaren har moraliska uppfattningar om hur

mottagaren är och hur den borde ha agerat. Risken finns att kampanjen utformas på ett sätt som i

värsta fall får motsatt effekt från vad syftet är. Detta exemplifieras i intervjun med polisen. Han

var skeptisk mot kampanjbilden, “[...]den kan jag tycka är lite skev, den som ligger i fontänen”.

Citatet kan tala för att han inte befinner sig i samma sociokulturella rum som studenterna och

således inte kan relatera till bilden. Utifrån detta går det att resonera kring fördelarna med att

studenterna själva utformat kampanjen, istället för exempelvis polisen. Polisen uttryckte vidare i

intervjun att kampanjbilden var överdrivet dramatisk, och att “[...] det är ju inte direkt den
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normala av vad som händer i Lund, att man hamnar i en fontän” (Intervju med polisen,

2021-05-06).

Ytterligare en tolkning till kampanjbilden blir att narrativet som målas upp kan efterliknas vid

diskursen om en student under en nollningsperiod (Chatman 1975). Många studenters första tid i

Lund präglas av festsammanhang där det förekommer utmaningar, som bland annat att bada i en

fontän eller sjö. Kampanjbilden skulle utifrån detta snarare kunna associeras med något positivt

och ses som en uppmaning, än som en varning. En student som befinner sig i denna diskurs kan

tänkas få ett ironiskt förhållningssätt till kampanjen och dess syfte (Chatman 1975). Å ena sidan

går det att resonera kring de eventuella konsekvenserna som kan uppstå som en följd. Det skulle

exempelvis kunna vara att studenter istället för att ta till sig av budskapet endast tar till sig av

motivet och på ett ironiskt sätt efterliknar det med sitt eget beteende. Denna tolkning talar emot

att kampanjen haft fördel av att den skapats av studenter. Som nämnt tidigare framgick det under

intervjuerna att studenterna bakom kampanjen varken hade någon tidigare erfarenhet med

kampanj- eller kommunikationsarbete. Det går att diskutera vilka fördelar det finns med att en

grupp med tidigare erfarenheter istället skulle ha konstruerat Nationer mot narkotika. Å andra

sidan kan man likt ordföranden resonera kring fördelarna med att kampanjen över huvud taget

uppmärksammas. Även om studenterna ser till kampanjen med en ironisk infallsvinkel så kan de

omedvetet ta in kampanjens budskap. Detta talar för att studenternas bristande erfarenheter trots

allt inte utgör ett problem i kampanjarbetet, utan att deras relation till målgruppen blir det mest

betydelsefulla för kampanjens framgång.

Utifrån polisens perspektiv ligger den huvudsakliga symboliken i kampanjbilden i den

avsvimmade personen i fontänen. Han tolkade därmed personen i fontänen som objektet, eller

huvudpersonen, i berättelsen som förmedlas av affischen. Baserat på polisens svar i intervjun

gällande kampanjbilden kan man tolka det som att affischen, och såldes hela kampanjen, blir en

typ av satir ur hans perspektiv. Ordföranden vid Kuratorskollegiet visade däremot stor förståelse

för kampanjbilden, även om hon själv inte hade yttersta ansvaret för utformningen. Hon var

tydlig med att det inte var en slump att bilden utspelar sig där den gör, “Vi fick fram ganska

snabbt att vi ville skapa fyra olika bilder och att de skulle kopplas samman lite till det som

studenterna känner igen och att de skulle vara lite provocerande. Så att man ser till exempel
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Lundagårds fontänen, ja men det är ju något som är bekant” (Intervju med ordföranden,

2021-04-23). Det blir tydligt att ordförandens synsätt skiljer sig åt från polisen, vilket kan tyda

på att hon har större förståelse för studenternas normer, värderingar och beteende. I hennes

tolkning av kampanjbildens berättelse är det inte personen i fontänen som är objektet, utan

fontänen i sig. Det viktigaste är inte vad som hänt personen, utan var berättelsen utspelar sig

(Gripsrud 2011:258). Enligt ordföranden skulle målgruppen relatera mer till platsen där

berättelsen utspelar sig än till händelseförloppet som målas upp. Mot bakgrund av att polisen och

ordföranden placerar berättelsens aktanter på olika platser och således tolkar berättelsen på olika

vis, kan det argumenteras för hur kampanjens kommunikation fallerar. Då affischen inte tolkas

på ett önskvärt sätt av polisen, en utomstående aktör med god insikt i problematiken kampanjen

belyser, kan det tala för att den inte heller kommer tolkas på det avsedda sättet av målgruppen.

Argumentet stärks ytterligare av den nedrivna affischen. Denna talar för att studenterna ställer

sig mot kampanjen och därmed den diskurs om dem som förmedlas i kampanjbildens narrativ

(Gripsrud 2011:258). Ordföranden var dock medveten om den nedrivna affischen, men såg det

inte som något negativt. Snarare ansåg hon att motreaktionen talar för att studenterna tar åt sig av

kampanjens budskap. “[...] på vissa ställen var att de (affischerna) blev nedrivna. Så det var ju en

stark motreaktion. Jag tänker att alla reaktioner är positiva, för då ser folk det” (Intervju med

ordförande, 2021-04-23). Även polisen resonerade kring hur det kunde finnas fördelar med den

dramatiska kampanjbilden, “Sen kanske man vill ha den här dramatiska bilden för att skapa lite

intresse” (Intervju med polisen, 2021-05-06).

Samtidigt kan det noteras att den berättelse som ordföranden vid Kuratorskollegiet berättar om

kampanjbilden spelar på ett skräckscenario, vilket enligt Jarlbro kan komma med negativa

konsekvenser. Hon menar på att det finns betydande risker med att använda sig av

skräckpropaganda, då kampanjer innehållande för mycker skräck kan leda till förnekelse bland

målgruppen (2011:86). Effekten blir att målgruppen inte alls kommer ta till sig av budskapet, och

kampanjens syfte kommer således inte uppnås. Hur-delen av kampanjbilden är avgörande för hur

läsarna, alltså målgruppen, kommer att ta emot budskapet (Chatman 1975). Även om

målgruppen tolkar affischen på det avsedda som den konstruerats av sändaren, kan det således

innebära att de ställer sig helt emot budskapet. Detta talar emot ordförandens resonemang om att
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alla reaktioner är bra reaktioner och att de nedrivna affischerna talar för att studenterna tagit åt

sig av budskapet.

Vidare går det att se reaktionen som en protest mot nationerna, snarare än kampanjen i sig. Som

tidigare nämnts påpekade ordföranden vid Kuratorskollegiet risken att studenterna upplever det

som hyckleri att nationerna är sändaren till kampanjen, eftersom de bidrar till den starka

festkultur som genomsyrar Lunds studentliv. I denna berättelse blir nationerna både motståndare

och subjekt, vilket gör det svårt för mottagarna att förstå nationernas förhållningssätt i

förhållande till kampanjens syfte (Gripsrud 2011:258). Att kampanjen förmedlas av nationerna,

som på många sätt värnar om- och upprätthåller festkulturen bland studenterna, kan resultera i att

kampanjen framstår som komisk. Motsägelsefullheten som uppstår i denna berättelse kan ligga

till grund för den negativa reaktionen från studenterna. Samtidigt kan ytterligare en

tolkningsmöjlighet till reaktionen vara att studenterna som kommit i kontakt med affischerna haft

som avsikt att skydda sin nations rykte. Mot bakgrund av att kampanjen endast varit synlig på

nationsområdena och på nationernas egna Facebooksidor kan man utgå från att kampanjen

huvudsakligen uppmärksammats av medlemmar och boende på nationerna. Som tidigare nämnt

är sammanhållningen bland nationernas medlemmar ofta stark, i synnerhet bland de boende. En

anledning till den starka reaktionen kan således vara att boende ansett att affischerna stärker

bilden av nationen som delaktig i problematiken kring narkotikabruk. I detta narrativ skapas en

diskurs där nationerna blir boven i dramat, vilket inte uppskattas av nationens boende som

känner en stark lojalitet och samhörighet till sin nation (Chatman 1975).

7. Diskussion

För att besvara studiens huvudfrågeställning: Hur kommunicerar Lunds studentnationer sin

nolltolerans mot narkotika genom kampanjen Nationer mot narkotika? pekar analysen på att

kampanjen är ett ambitiöst ställningstagande från nationernas sida. Däremot har den inte nått sin

fulla potential med hänsyn till den rådande coronapandemin. Detta beror bland annat på de

restriktioner vilka begränsar nationernas verksamheter där det till stor del förekommit

narkotikabruk. I analysen uppdagades det att diskursen där det faktiskt förekommer en

nolltolerans mot narkotika ställs mot den diskurs där detta inte är lika självklart. Sändaren av

kampanjen och polisen utgör varsin diskurs som inte delar samma syn på den rådande
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problematiken kring narkotika på nationerna. De olika diskurserna som tar form i narrativet ger

således upphov till en komplicerad mönsterbild vilket försvårar kommunikationen av kampanjen

(Chatman 1975). Utifrån detta får vi med oss att olika avsändare kan ha olika syn på den

problematik som ligger till grund för kampanjen. Konsekvensen blir att kampanjens budskap inte

överensstämmer med syftet, vilket kan försvåra kommunikationen. Vidare går det att resonera

kring vikten av en god förståelse för målgruppens relation till sändaren i en kampanjinsats. Trots

att sändaren och mottagaren i detta fall befinner sig i samma kontext är det inte alltid ett

fördelaktigt villkor för en lyckad kampanj. Konsekvenserna av att inte dela samma uppfattning

om målgruppen och budskapet kan leda till att kampanjen blir kontraproduktiv. Eftersom

narkotikabruk bland unga vuxna i samhället fortsätter att öka är det av stor vikt att förstå hur

detta kan minska genom god kommunikation och effektfulla kampanjer. Analysen har

uppmärksammat en stor komplexitet i vem den optimala sändaren av en antidrogkampanj bör

vara. Studien har belyst såväl fördelar som risker med att sändaren själv tillhör målgruppen. Då

kampanjen berör ett viktigt problem i samhället kan det resoneras kring hur en mer professionell

sändare eventuellt förmedlat budskapet tydligare.

För att återkoppla till studiens underfrågeställning: Vilken typ av berättelse om studenter och

narkotika förmedlas genom kampanjen Nationer mot narkotika? visar däremot analysen att

motståndet mot kampanjen möjligen influerat utformningen av den. Detta exemplifieras av hur

ordföranden och quratorn talar om samt väljer att berätta om narkotikabruket på nationerna. Vad

som utmärker detta är kontrasten till polisens berättelse, vilken öppet och ledigt belyste de

problem nationerna upplevt. Mot bakgrund av denna skillnad går det vidare att resonera kring

huruvida en fullt polisdriven kampanj möjligen haft större effekt. Genom att erkänna problemet

och öppet tala om vad som brukas och när det brukas kan en kampanj av detta slag möjligen bli

mer effektfull.

I intervjun med polisen blev det tydligt att han inte förstod berättelsen som målades upp och att

kampanjbilden enligt honom var komisk. Detta kan å ena sidan tyda på att kampanjen inte

kommer lyckas med att kommunicera budskapet, då den inte mottas på det avsedda viset av

målgruppen. Å andra sidan kan det tyda på att polisen inte befinner sig i samma sociokulturella

rum som studenterna och därför inte kan relatera till kampanjbildens narrativ (Gripsrud
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2011:258). Detta talar dock för att målgruppen kommer kunna relatera till berättelsen, och att det

varit fördelaktigt för kampanjen att den utvecklats och kommunicerats av studenter, då de

befinner sig i samma diskurs som målgruppen. Det bör dock noteras att analysen endast bygger

på en utvald kampanjbild. Hade samtliga affischer undersökts hade resultatet kunnat se

annorlunda ut. Slutligen ska kampanjens förutsättningar inte förbises. Gruppen som utvecklade

projektet gjorde det ideellt och utan större kunskap om hur en hälsokampanj bör implementeras

och se ut. Mot bakgrund av detta är kampanjen trots allt ett fint initiativ som vuxit fram ur ett

allvarligt problem.

7.1 Vidare forskning

Avslutningsvis ska det poängteras att kampanjen ännu inte utvärderats av Kuratorskollegiet,

därmed kan studien inte tala för hur den påverkat mottagargruppen. En framtida forskningsansats

med avstamp i kampanjen hade varit att undersöka vad de studenter som brukar narkotika har för

syn på projektet. Ytterligare hade det varit av intresse att problematisera hur kampanjen till stor

del kommunicerats genom fysiska affischer på nationerna. Det resulterar i att boende på

nationerna kommer vara den grupp som till störst del kommer ta del av kampanjen. Man

exkluderar således en stor del av målgruppen som inte uppehåller sig på dessa utvalda områden

regelbundet. Hur narkotikakampanjer kommuniceras i stort är slutligen av relevans att fortsätta

studera i framtiden.
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9. Bilagor

9.1 Intervjuguide - Kuratorskollegiet & Studentnation
Etiska regler

● Fråga personen om det är okej att spela in ljud och bild

● Berätta om vårt arbete samt vad vi kommer att göra med materialet

● Tala om för personen att den kommer vara anonym, men att titel kommer användas

● Vem är du och vad har du för position på Kuratorskollegiet/nationen

● Hur introducerades du för idén bakom kampanjen?

● Är du aktiv i Lunds studentliv? I någon specifik nation?

Inledning

● Hur kommer det sig att kampanjen blev till?

○ Är där någon särskild orsak?

● Finns där någon särskild anledning till varför kampanjen tagits fram nu och inte för ett

par år sen?

● Polisen är ju också en del av detta, har ni något samarbete och hur ser det ut isåfall?

○ Hur kommer det sig att det är ni och inte polisen som står ansvariga för

kampanjen?

○ Gör polisen också något eller är det bara nationerna?

● Hade du velat berätta lite mer om den enkät som publicerades nu för någon månad sen?

Ni sökte också intervjupersoner.

○ Har ni fått många svar på enkäten?

○ Hur planerar ni att arbeta vidare med kampanjen utifrån enkäterna?

● Tror du att målgruppens svar på enkäterna och respons på kampanjen är mer ärliga och

transparenta eftersom att du inte är “polisen” eller någon annan myndighet?

○ Hur tror du att förtroendet för kampanjen påverkas av vem som står bakom den?

● Hur kommer det sig att kampanjen “tagit en paus” nu under covid?

○ Är det pga bristande resurser?...
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○ ...eller för att ni upplever att narkotika inte förekommer lika mycket när

nationsevenemangen tvingas ställas in?

Tema 1: Hur arbetar sändaren av “Nationer mot narkotika” kommunikativt med

målgruppen för att uppnå kampanjens syfte?

● Hur har er strategi kring kampanjen sett ut?

○ Hur har ni gått tillväga när ni har implementerat kampanjen?

● Vem sätter upp planscher/lägger ut inlägg?

● Hur många planscher ungefär har ni placerat ut fysiskt?

○ Vart sätts de upp, flyttas de runt?

● Vilka medium har ni valt att kommunicera kampanjen med, utöver planscher?

○ Varför just dessa?

● Hur arbetade ni med utformningen av kampanjmaterialet?

Visa bilder

● Vi tänkte fråga lite om dem här bilderna, vad var tanken bakom dem?

Tema 2: Hur nyttjar sändaren sin relation till mottagarna för att kampanjen ska bli

framgångsrik?

● Tror du att kampanjen faktiskt får studenterna att tänka till?

● Tror du på kampanjen?

○ Varför/varför inte?

○ Finns det utrymme för förbättringar? Vad isåfall?

○ Har ni gjort någon form av utvärdering

■ Vad har den visat och hur kommer ni ta vara på den informationen?

Tema 3: På vilka sätt kan sändaren av “Nationer mot narkotika” dra fördel av sin position

i förhållande till målgruppen i utformningen av kampanjen?

● Hur tror du att kampanjens budskap påverkas av att ni som kommunicerar den själva är

studenter?

○ På vilka sätt kan det vara positivt att det en kampanj av studenter mot studenter?
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○ Finns det några risker med det? (Att det är av studenter, mot studenter)

● Är du aktiv eller medlem i någon nation nu? Eller har du varit det tidigare?

Till enskilda nationer

● Hur upplever du klimatet på just din nation? I termer av droger, alkohol...

● Har du själv upplevt/sett narkotikabruk på nationen?

○ Har du blivit erbjuden eller tillfrågad om droger?

● Har du hört att det pratas om kampanjen bland medlemmar på nationen?

○ Om ja, hur talas det om den? (På ett bra eller dåligt sätt?)

○ Om nej, vad tror du det beror på?

● Upplever du att det förekommer narkotikabruk bland de arbetande på nationen?

○ Om ja, har det varit i fest- eller studiesammanhang?

■ ...Om i festsammanhang, har det varit i korridorerna eller på nationens

officiella tillställningar?

● Tror du att det förekommer mer droger bland studenterna i och med pandemin, jämfört

med innan?

○ Om nej, förekommer det mindre eller är det ungefär samma som innan?

● Vet du möjligtvis om det förekommer mer droger i samband med fest än med studier?

○ Vad tror du är mest accepterat, att ta droger i fest- eller studiesammanhang?

● Hade ni utformat och kommunicerat kampanjen på samma vis idag om ni gjort den helt

själva?

○ Varför/Varför inte?

9.2 Intervjuguide - Polisen

Etiska regler

● Fråga personen om det är okej att spela in ljud och bild

● Berätta om vårt arbete samt vad vi kommer att göra med materialet

● Tala om för personen att den kommer vara anonym, men att titel kommer användas

Inledning
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● Vem är du och vad har du för position på polisen?

● Har du varit aktiv i Lunds studentliv? (i någon specifik nation?)

● Känner du någon som är aktiv i Lunds studentliv?

● Vad är din/polisens uppfattning om nationerna i Lund, när det kommer till fest?

● Hur blev ni introducerade för iden om kampanjen?

○ Vad har ni för del i den?

Tema 1: Kampanjen

● Hur ser ert samarbete ut med Kuratorskollegiet?

● Hur kommer det sig att det är Kuratorskollegiet och inte ni som står bakom kampanjen?

○ Hur stor del har ni haft i utformningen av kampanjmaterialet?

● Tror du att kampanjen har fördel av att den sänds ut av studenter till studenter?

○ Tror ni att mottagandet av kampanjen hade påverkats ifall det var ni som stod

bakom den istället för Kuratorskollegiet?

● Gjordes någon typ av målgruppsanalys i samband med kampanjen?

● Hur tror du att förtroendet för er poliser ser ut bland studenter i Lund?

● Hade ni gjort något annorlunda ifall det var ni som stod bakom kampanjen?

● Har ni tidigare gjort någon insats för att motverka narkotikabruk på nationer?

● Ordförande vid Kuratorskollegiet nämnde att ni tänkte sätta upp lampor på “utsatta

platser” inne på nattklubben, har ni några fler idéer på vad man skulle kunna göra för att

motverka narkotika på nationerna?

○ och bland studenter generellt

● Var det en självklarhet att ni ville vara representerade med eran logga på affischerna?

Tema 2: Hur nyttjar sändaren sin relation till mottagarna för att kampanjen ska bli

framgångsrik?

● Tror du att kampanjen faktiskt får studenterna att tänka till?

● Tror du på kampanjen?

○ Varför/ varför inte?

○ Finns det utrymme för förbättringar? Vad isåfall?
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● Har ni någon form av statistik över hur vanligt det är med narkotikabruk bland studenter i

Lund?

● Vet ni om det är vanligare förekommande bland universitetsstudenter än bland andra

ungdomar generellt?

○ Om ja → vad tror ni det beror på?

Avslutning

● Kampanjen riktar sig både mot studiedroger och partydroger, vad tror du är vanligast?

● Upplever ni att det är mer narkotika nu i samband med pandemin?

● Har nationerna själva uttryckt att det finns ett problem gällande narkotikaanvändning?

● Har du sett kampanjbilderna?

○ Tycker du dem representerar/skildrar studenternas narkotikabruk på ett rimligt

vis?
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