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Abstract
Uppsatsen undersöker diskurser om cannabis och hur bilden av ungdomar och vuxna som 

använder  drogen  presenteras  i  tidningarna  Aftonbladet,  Dagens  Nyheter,  Expressen  och 

Svenska  Dagbladet  under  år  2012.  Studien  är  en  kvalitativ  diskursanalys  efter  Norman 

Faircoughs  tredimensionella  metod.  Intresset  uppkom  i  och  med  den  diskussion  som 

internationellt  växt  fram under  året.  Länder  som kulturellt  och  politiskt  stått  förebild  för 

svensk  utveckling  i  många  frågor  rapporterades  revidera  och  omformulera  den  egna 

problembilden  av  cannabis.  För  en  grundläggande  förståelse  av  hur  rapporteringen  om 

narkotika sett  ut i  svensk dagspress har Daniel Törnqvists  avhandling “När man talar om 

knark” legat till grund för arbetets utformning. De medieteoriska utgångspunkterna har varit 

moralpanik och skiftet från socialpolitik till kriminalpolitik som skett i pressen. Under det 

analyserade  året  återkom  teman  för  hur  rapporteringen  ser  ut,  beträffande  ungdom  och 

narkotika centraliserar samhällets rädsla för den första att komma i kontakt med den senare. 

Medias förhållningssätt i frågan har tydliga likheter med hur pressen internationellt förhöll sig 

till subkulturer decennier tillbaka. Den cannabisanvändande kvinnan belyses likaså, tillskrivs 

en tydlig offerroll och är ur ansvarssynpunkt överskuggad av relationer med män. Mannen är 

ansvarig för kvinnans missbruk och i  förlängningen hennes förfall,  en bild som av media 

presenterats under flera årtionden. Ur vårt material har vi tyckt oss främst finna två diskursiva 

drag, låt gå och hårdare tag, varandras motsatser.
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Inledning
Attityder och förhållningsätt mot den i Sverige illegala drogen cannabis tycks internationellt 

sett genomgå en förändring. De amerikanska delstaterna Colorado och Washington röstade 



2012 igenom en legalisering  av drogen,  och  i  Köpenhamn driver  den  socialdemokratiska 

överborgmästaren  Frank  Jensen  förslaget  om  apoteksförsäljning.  Drogen  spridning  och 

popularitet gör att den idag sägs stå för 70 % av det globala narkotikakomplexets omsättning. 

Det krig som de senaste 40 åren förts emot narkotikan benämns av kritiker som förlorat och 

de menar att samhället istället måste sluta fred med densamma. (Ted Goldberg 2011)

Enligt Brottförebyggande rådet anmäldes 2012 c:a 94 600 narkotikabrott (50% beträffande 

personligt bruk) vilket är en ökning med 136,5 % från 2003 års siffror på c:a 40 000, eget 

bruk  har  under  perioden  ökat  med  53%.  Enligt  Centralförbundet  för  Alkohol-  och 

Narkotikaupplysnings  rapporter  har  bruket  av  cannabis  ökat  bland  landets  ungdomar  de 

senaste åren. I årskurs 2 i gymnasiet har andelen pojkar som provat cannabis stigit från 15% 

till 20% mellan åren 2004 och 2012, siffrorna för flickorna har gått från 11 % till 14 %. Som 

svar på denna utveckling sjösätter den svenska regeringen projektet Trestad 2 i syfte att stävja 

bruket. Arbetet fokuseras kring ungdomar under 25 år i städerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö, med en årlig budget på 12 miljoner kronor. (källa: regeringen.se) 

Bakgrundsdelen  av  arbetet  inleds  med  en  allmän  redogörelse  för  debatten  och  politikens 

utformning gällande narkotikans roll i samhället mellan åren 1970-1999. Därefter följer en 

medieteoretisk del där en presentation av Ester Pollacks forskning om brottsjournalistik leder 

vidare till fenomenet narkotika/journalistik och sätts i sammanhang med Stanley Cohens och 

Jock Youngs forskning om subkulturer och moralpanik. 

Frågan om cannabis och övriga droger är mångbottnad, oavsett förd politik kommer en eller 

flera  grupper  alltid  att  ta  skada  av  dem.  Med  Normal  Faircloughs  tredimensionella 

diskursanalys kommer detta arbete undersöka diskurser om drogen och de som använder den.

Syfte
Uppsatsen  har  inspirerats  av  Daniel  Törnqvist  avhandling  När  man  talar  om  knark  –  

Drogdebatt i svensk dagspress 1970-1999 (2009) i vilken Törnqvist redogör för de diskursiva 

strömningar  som  påverkat  det  offentliga  samtalet  under  perioden.  Vi  vill  undersöka  om 

Törnqvists  typdiskurser  fortfarande  är  aktuella  och  om  dessa  går  att  applicera  på 

cannabisbrukaren i den svenska dagspressen år 2012, samt undersöka om nya diskurser har 

tillkommit. Uppsatsen vill undersöka vilka diskurser som utgör diskussionen kring drogen 

cannabis  i  Sveriges  fyra  mest  lästa  tidningar  det  senaste  helåret.  I  samhällets  preventiva 

åtgärder  märks  fokus  på  gruppen  ungdomar,  skiljer  sig  bilden  i  hur  media  skriver  om 

ungdomar och vuxna som brukar drogen?



Frågeställningar 
- Vilka diskurser återfinns om cannabis i svensk dagspress?

- Hur framställs ungdomar som använder cannabis?

- Hur framställs vuxna som använder cannabis?

Material 
Aftonbladet, obunden socialdemokratisk kvällstidning. Schibsted Media Group.

Dagens Nyheter, obunden liberal morgontidning. Bonnier AB.

Expressen, obunden liberal kvällstidning. Bonnier AB.

Svenska Dagbladet, obunden moderat morgontidning. Schibsted Media Group. 

Två  morgon-  respektive  kvällstidningar  med  olika  ideologiska  tillhörighet.  Materialet  är 

framtaget  med  hjälp  av  sökverktyget  Retriever  Mediearkivet,  med  sökorden  cannabis, 

marijuana och hasch under perioden 2012-01-01 till  2012-12-31. Resultatet var 251 unika 

artiklar, utifrån dessa har 19 texter, både nyhetstexter och krönikor, strategiskt valts ut för en 

representativ bild av cannabis i pressen. 

Vuxna  brukare  representeras  uteslutande  av  ”kändisar”  och  återger  såväl  positiva  som 

negativa skildringar.  För  att  uppnå en nyanserad bild  består  urvalet  av både manliga och 

kvinnliga kändisar, likaså av internationell och nationell identitet. Även en krönika skriven i 

relation till en av kändishändelserna har valts ut till analysmaterialet, detta för att inkludera 

den mer tyckande journalistiken. Artiklar som berör ungdomen handlar uteslutande om ett 

vuxen- eller polisperspektiv gentemot ungdomar som kommer i kontakt med narkotika. För 

att  utläsa hur den unge brukaren beskrivs  i  pressen har rapporteringen kring två enskilda 

ungdomsorienterade händelser valts ut, en informationskampanj riktad till oroliga föräldrar 

och ett polistillslag mot en grundskola.  Artiklar som endast behandlar cannabis utifrån ett 

polis- eller tullperspektiv har därför valts bort då dessa inte inkluderar en brukare av drogen. 

Detta är också anledningen till att endast en artikel valts ut från tidningen Svenska Dagbladet. 

Främst  är  ”kändis”-perspektivet  något  som  figurerat  i  kvällstidningarnas  rapportering 

beträffande  cannabis.  Svenska  Dagbladet  har,  med  undantag  för  artiklarna  relaterade  till 

händelsen vid Åsö grundskola,  behandlat  drogen ur  ett  brottsperspektiv och saknar  tydlig 

porträttring av själva cannabisanvändaren.

Håkan “Nordman” Hemlin
1. Bodde i en bil ute i skogen – 44 Håkan ’Nordman’ Hemlin om sitt drogåterfall och rädslan 

för att dömas till fängelse – igen – Aftonbladet 2012-01-21



Brad Pitt
2.“Jag blev en sockermunk av allt braj” Aftonbladet 2012-01-27

3. Pitt drabbades av depression - Expressen 2012-01-27

Larry Hagman
4. Larry Hagmans sista önskan - Expressen 2012-11-27

5. 'Dallas'-stjärnan Larry Hagman: Att röka på är bättre än alkohol - Aftonbladet 2012-09-14

Tommy Körberg och Plura Jonsson
6. Det är trevligt att röka gräs - Aftonbladet 2012-09-15

7. Trevligt att röka gräs - Expressen 2012-09-15

Whitney Houston
8. Hon blev bara 48 - Aftonbladet 2012-02-12

9. Fansen till ex-maken: Du dödade vår stjärna - Aftonbladet 2012-02-13

10. Rösten frälste en hel värld - Aftonbladet 2012-02-13

11. Kollapsade två gånger - Aftonbladet 2012-02-14

12. Ray J nekar till anklagelserna om att han knarkade med Whitney - Expressen 2012-03-24

Britta Svensson
13. Det talas inte längre om drogers skadeverkningar. Knark är en icke-fråga. - Expressen 

2012- 02-17

Åsö Grundskola
14. Åsöelever frågas ut om skolknark - Svenska Dagbladet 2012-04-19

15. Knarktillslag mot grundskola - Dagens Nyheter 2012-04-19

16. Pappa anmäler polisen - Dagens Nyheter 2012-04-21

17. “Syftet var att få reda på vad eleverna visste” - Dagens Nyheter 2012-04-22

18. Fler knarkräder planeras - Dagens Nyheter 2012-04-24

Cannabiskortet
19. Polisen varnar för rött, grönt och gult - Dagens Nyheter 2012-12-14

För artiklar, se bilaga 1.

Bakgrund

Vad är cannabis?
Cannabis  är  samlingsnamn  för  det  narkotiska  preparat  man  utvinner  ur  hampaväxterna 

cannabis  sativa och  cannabis  indica som  innehåller  över  400  psykoaktiva  ämnen.  De 

vanligaste framställningsformerna är marijuana och hasch, men även den extraherade formen 

cannabisolja.  (Ramström  2009:11)  Marijuana  består  av  torkade  växtdelar,  främst 



honblommor, vilka har högst koncentrationen av den psykoaktiva substansen THC (delta-9-

tetrahydracannabinol).  Hasch  består  av  koda  från  växten  vilken  pressas  till  kakor.  Den 

vanligaste  formen  av  konsumtion  är  rökning,  vanligen  egenrullade  cigaretter  (så  kallade 

joints) eller i pipor. Cannabis går även att äta/dricka då THC och övriga cannabinoider är 

fettlösliga. (ibid)

De positiva effekterna av ett cannabisrus är avslappning, ökad tankeverksamhet och en känsla 

av eufori. Negativa effekter kan ta sig uttryck i panikkänslor, paranoia och förföljelsemani. Ett 

vanemässigt bruk har även negativa effekter på inlärning och koncentrationsförmåga, vilket 

kan medföra att mognad och intellekt bromsas i utvecklingen. Substansen lagras i kroppens 

fettrika vävnader och organ, däribland hjärnan, vilket innebär att utsöndringen sker mycket 

långsamt, en vanerökare kan uppvisa spår av cannabis i upp till sex veckor efter senaste intag. 

(ibid) Cannabis kan även utlösa psykoser och schizofreni.

Då all form av icke-medicinskt bruk av droger är olagligt i Sverige skiljer sig den svenska 

terminologin från den internationella beträffande bruk och missbruk.  Internationellt  skiljer 

man  mellan  det  experimentella  rekreationella  konsumtionen  och  den  problematiska 

konsumtionen. I Sverige existerar endast missbruk, all form av narkotikakonsumtion är att 

betrakta som problematisk på grund av rådande lagstiftning. (Goldberg 2011:22)

Narkotika och narkotikadebatt 1970-1999

1970-talet
I  Sveriges  Televisions  programserie  Dokument  65 år  1965 debatterades  för  första  gången 

narkotikan som begynnande samhällsproblem, de beroendeframkallande amfetaminerna hade 

letat sig från sjukvården till marginaliserade och kriminella grupper. Missbruket gick nu att 

koppla  till  sub-  och  ungdomskulturer  och  programmet  fick  ett  stort  genomslag.  (Olsson 

2011:16) Likaså bidrog ungdomsrevolten 1968 till  att  frågan letade sig upp högre på den 

politiska  dagordningen  de  följande  åren  och  flera  intressegrupper  bildades  som  en 

motreaktion.  (Olsson 2011:16) Daniel  Törnqvist,  sociolog vid Umeå Universitet,  har i  sin 

avhandling  När man talar om knark – Drogdebatt i svensk dagspress 1970-1999 analyserat 

den svenska drogdebatten i pressen och funnit olika diskursiva inriktningar som präglat de 

olika decennierna.  Under 1970-talet var debatten fortfarande i en definitionsfas, vilken enligt 

Törnqvist karaktäriseras av  ”den mångfald som fanns i synen på droganvändning och hur  

mycket av drogdebatten som handlade om att förändra samhället på något sätt.” (Törnqvist 

2011:188) Törnqvist identifierar 5 olika diskurser i debatten,  ett symptombaserat perspektiv,  



ett epidemiskt perspektiv, det radikala vänsterperspektivet, hårdare tag och en låt gå attityd.  

(ibid)

       

Det  symptombaserade  perspektivet  såg  narkotikamissbruk  som  en  kausal  konsekvens  av 

sociala missförhållanden, viljan till verklighetsflykt berodde på ett hårt och kallt samhälle som 

på  grund  av  dåligt  utbyggda  skyddsnät  orsakade  social  utslagning.  Samhället  och  dess 

invånare  delade  gemensamt  på  ansvaret  för  narkomaner,  lösningen  ett  ökat  kollektivt 

engagemang och en förbättrad välfärd. (Törnqvist 2011:189)

       

Det epidemiska perspektivet var en biokemisk- och socialteoretisk inriktning som företräddes 

av socialläkaren Nils Bejerot, av vissa betraktad som den svenska narkotikapolitikens fader. 

(Törnqvist  2011:189)  Drogernas  inverkan  på  hjärnan  hade  en  biokemisk  förklaring, 

missbrukaren hade en sjuklig drift att  droga eller ett  sjukligt sug orsakat av substanserna. 

(Törnqvist 2011:190) Vilket i sin tur påverkade individens förmåga till fria val och missbruket 

i sig var att betrakta som en kontaktsmitta då tekniker och kontakter för att missbruka spreds 

från erfarna använder till nya. (ibid) Allvaret betonas och för samhällets fortsatta välstånd var 

man tvungen att motarbeta narkotikan i samhället för att hindra den från att få fäste i svensk 

kultur. Höga krav ställdes på narkomanen som själv måste uppvisa viljan att bli fri från sitt 

missbruk och ta ansvar. (ibid)

Det  radikala  vänsterperspektivet  var  en  marxistiskt  grundad  diskurs  som utgick  från  ett 

renodlat klassperspektiv och företräddes av Hasselakollektivet som under 1970 talet fick stort 

inflytande  i  sin  roll  som rehabiliterande  institution.  ”Samhällsproblemen  kan  inte  vårdas  

bort” utan samhället måste i grunden förändras, det kapitalistiska samhället är grundorsaken 

till att de svagaste samhällsklasserna hamnar i narkotikamissbruk. (ibid) Att sjukdomsklassa 

narkomani ansågs vara ett förtryck från etablissemanget. Vårdformer baserades utifrån krav 

på disciplin och skötsamhet. ”Vägen till ett drogfritt liv bygger på fasta rutiner och politisk  

skolning  hos  individen,  men  också  ett  samhällssystem  med  ekonomisk  omfördelning” 

(Törnqvist 2011:191)

       

Kvarvarande  perspektiv  är  varandras  motpoler  och  samtidigt  de  mest  marginaliserade 

åsikterna i samhällsdebatten under det inledande decenniet. Hårdare tag mot en låt gå-attityd, 

där den första krävde krafttag mot narkotikan. Politiker och samhälle måste klart ta avstånd 

genom att polis och rättsväsende tilldelas huvudansvaret för narkotikafrågan och förordades 

därför utökade repressiva befogenheter. Låt gå-diskursen var av liberal karaktär och likställde 



narkotikan med alkoholen, då båda två ansågs vanebildande. Vid tidpunkten var narkotikan 

fortfarande  ett  förhållandevis  nytt  fenomen  och  samhällskostnader  orsakade  av  alkohol 

betydligt större. (Törnqvist 2011:192) Av dessa två är det hårdare tag som kom att vinna allt 

mer mark i debatten, vilket blev tydligt redan under 80-talet. 

1980-talet
Den åsiktsbredd som under föregående decennium kännetecknat debatten lyser under 1980-

talet  med  sin  frånvaro  då  två  intresseorganisationer  blir  tongivande,  Riksförbundet 

Narkotikafritt Samhälle (RNS) och Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN). Gemensamt 

företräder dem den hårdare linje som under 1970 talet varit marginaliserad i det offentliga 

samtalet. (Törnqvist 2011:194) En möjlig förklaring till deras allt mer framskjutna position är 

Stefan Jarls dokumentärfilmer Dom kallar oss mods (1968) och Ett anständigt liv (1979) om 

de missbrukande Stockholmsungdomarna Kenta och Stoffe vilka fick starkt bidragande roll i 

samhällsdebatten  kring  narkotika.  Utanförskapet  från  civilsamhället  krockade  med  den 

svenska självbilden och misär och för tidig död som följd av drogerna brändes fast på den 

kollektiva näthinnan. (Boekhout 1997:96) Den solidariska attityden gentemot missbrukaren 

ersätts under 80-talet med behovet av prevention.  Med FMNs växande inflytande lyfts  de 

anhöriga fram i debatten och deras patos som vittnen till drogernas skadeverkningar väger allt 

tyngre i narkotikadebatten. En repressiv politik förordas i vilken samhällets resurser ska riktas 

så  att  ungdomar  aldrig  fastnar  i  ett  narkotikamissbruk.  Att  tidigt  ertappa  och möjliggöra 

intervention stöds av både FMN och RNS vilka under decenniet ofta talar med en och samma 

röst. (Törnqvist 2009:124)

”Vi kräver att tas på allvar. Det finns ingen grupp i detta samhälle som har  

större erfarenhet av den i Sverige genom tiderna förda narkotikapolitiken än  

medlemmarna i FMN”. (Törnqvist 2009:93)

Narkotika har i detta skede börjat diskuteras utifrån moral. Samhället bär gemensamt ansvaret 

för att landets ungdomar aldrig exponeras för droger, konstruktionen av narkotikan tar formen 

av  ett  aktivt  subjekt  och  som en obeveklig  kraft  som  ”ödelägger  unga människors  liv”. 

(Törnqvist 2009:126) Den vuxna drogkonsumentens rätt till självbestämmande existerar över 

huvud taget inte i debatten, vilket Törnqvist menar är anmärkningsvärt. (Törnqvist 2011:195) 

Frågan  om moralpanik  eller  mediepanik  kan  i  debatten  aktualiseras  då  vissa  åsikter  helt 

utesluts ur det offentliga samtalet.



FMN och RNS:s ideologiska grundbult är att staten måste ge ”klara signaler” och markera ett 

enhälligt  avståndstagande  från  alla  former  narkotika.  (Törnqvist  2009:92)  År  1988 

kriminaliseras eget bruk av narkotika i förhoppning att just det faktum att det är olagligt skall 

ha en preventiv effekt, främst bland ungdomar. (Törnqvist 2011:195) Vilket det också hade, 

under åren 1980 till 1992 var det experimentella bruket, rekreationskonsumtionen, som lägst 

bland landets 16 åringar, 4,7 % hade provat narkotika jämfört med åren 1971 till 1979 då 

siffran  var  9,5  %.  (Goldberg  2011:89)  Paradoxalt  nog  ger  den  minskade 

rekreationskonsumtionen  ingen  effekt  på  antalet  nyrekryteringar  av  tunga  missbrukare, 

problematiska konsumenter, som under 80-talet stiger från 700 till 750 årligen. (ibid)

1990-talet
Målet om ett samhälle fritt från narkotika har nu hunnit förankrats både bland allmänhet och 

styrande politiker, debatten präglas i hög grad av ett försvar av ”den svenska modellen”. Med 

det EU-samarbete Sverige gradvis närmat sig i slutet av föregående decennie ökar rädslan för 

en liberaliserad narkotikadebatt och når en kulmen när EU-medlemsskapet förverkligas valet 

1994. (Törnqvist 2009:128) På den internationella scenen har Sverige intagit en tätposition i 

det  ”krig  mot  narkotika”  som  USA:s  dåvarande  president  Richard  Nixon  startade  1971. 

(Goldberg 2011:6)

”Hur blir det då med våra barn och barnbarn … Till vilket land i Europa skall  

vi kunna skicka dem för att studera, nu när vi fått den möjligheten? Var kan vi  

vara  någorlunda  säkra  på  att  de  inte  kommer  i  kontakt  med  narkotika?  

Slutligen, vad händer med Sverige och inställningen här hemma?” - Aftonbladet 

1995 (Törnqvist 2011:200)

Den repressiva  hårdare linjen som på 70-talet stått i skymundan och som på 80-talet växt 

fram når under 90-talet sin kulmen. Ytterligare en straffskärpning sker 1993 då maxstraffet för 

ringa  narkotikabrott  höjs  från  6  månader  till  1  år,  vilket  ger  polisen  möjlighet  till 

kroppsbesiktning. Detta innebär att en misstänkt individ mot sin egen vilja kan krävas på 

blod- eller urinprov. (Törnqvist 2009:128) Syftet med lagändringen var att i ett tidigt skede 

ingripa  mot  missbruk  bland  unga,  något  som  ska  visa  sig  användbart  i  tillslagen  mot 

ravefester senare under årtiondet. Under 90-talet får hårdare tag-attityden succesivt en mindre 

roll i debatten jämfört med tidigare. Kritiska röster höjs från den akademiska världen mot den 

politik som FMN och RNS förordat. (Törnqvist 2009:121) Den allt strängare attityden till  

narkotika visar sig ha en motsatt effekt. Mellan åren 1993 och 1998 stiger nyrekryteringen av 

tunga narkomaner med 134 %, från 750 årligen decenniet innan till  1700 för den berörda 



perioden. Rekreationskonsumtionen är fortfarande låg bland landets 16-åringar jämfört med 

70-talets toppnivåer, 6,3 % jämfört med 9,5 %. (Goldberg 2011:89) Företrädare för denna 

kritik,  däribland Ted Goldberg, docent i socialt arbete vid Gävle Högskola, menar att  den 

repressiva  politiken  har  en  marginaliserande  och  förvärrande  inverkan. 

Rekreationskonsumtionen har  litet  eller  kanske ingenting  att  göra  med den problematiska 

konsumtionens utbredning och signalpolitiken är verkningslös i syftet att rädda liv. (Törnqvist 

2009:132,Olsson 2011:41)

Sammanfattning
Under dessa 30 år av debatt går det urskilja några gemensamma drag. På 80-talet har debatten 

utkristalliserats  och  två  diskursiva  riktningar  samverkar,  det  epidemiska  perspektivet 

underbygger linjen om hårdare tag. Narkomanen går från att vara ett marginaliserat subjekt 

till  ett  av  narkotikans  förslavade  objekt.  Prevention  och  klara  signaler  för  att  skydda 

samhällets ungdomar blir politikens primära inriktning. Narkotikadebatten kännetecknas av 

användandet av hotbilder. I 80-talets debatt var narkotikan i sig hotet mot landets ungdomar, 

en bild som kvarstår under 90-talet då ytterligare hotbild tillkommer i och med Sveriges EU-

medlemskap. Det svenska narkotikaprojektet riskerade urholkas av internationella krafter.  År 

1994 startade mätningarna av antalet döda i narkotikarelaterad död, vilket då uppmättes till 

194 personer. År 2012 avled 421 personer av narkotika. (BRÅ)

Teori 
Synonymt med ämnesvalet,  cannabisrelaterade artiklar,  möjliggörs en parallell  till  tidigare 

forskning inom området brott och journalistik. Narkotikarelaterade artiklar, och framförallt de 

som behandlar drogen cannabis, har enligt Ester Pollack utgångspunkt i att missbrukarna är 

ungdomar.  Rädslan för  en  okontrollerbar  utveckling  skapar  en moralpanik främst  uttryckt 

genom oroliga tonårsföräldrar. 

Pollack ställer följande fråga när hon refererar till Mathias Kepplingers begrepp instrumentell  

aktualisering:  Vad händer  i  en  situation där  dominerande intressen och den journalistiska 

institutionens  intressen  förenas  och  styr  mot  samma  håll?  Hur  påverkar  det  människors 

föreställningar om verkligheten och hur påverkar dessa etablerade föreställningar i sin tur de 

olika intressegrupperna och den politiska beslutsprocessen? (Pollack 2004:71)

Moralpanik

”the concept of moral panic rests on disproportionality” - Goode & Ben-Yehuda 

(Marsh 66)



Sociologen Stanley Cohen var den forskare som först etablerade teorier kring moralpanik. 

Kriminologen  Yvonne  Jewkes  menar  att  hans  teorier  förutsätter  det  periodvisa 

uppmärksammandet av olika fenomen, att all moralpanik av olika omfattningarna alltid har en 

början och ett slut. Jewkes å sin sida ville poängtera att visa företeelser, exempelvis rädslan 

för brottslighet bland ungdomar, överlevt under sekel. Hon har använt sig av Cohens teorier 

om  moralpanik,  folk  devils,  men  menar  vidare  på  ett  tydligt  fokus  utifrån  ett 

ungdomsperspektiv. Ungdomskulturer, benämnda subkulturer, blir mätinstrument för vilken 

nivå av dekadens ett samhälle accepterar, att ständigt tänja på gränserna i enlighet med att 

ungdomligt  upproriskt  vilja  konstaterar  konkret  vad  man  får  och  inte  får  göra.  (Marsh 

2008:48) Jewkes vill istället poängtera den roll som folk devils har för samhället och refererar 

till Durkheims teorier om samhällets behov av en syndabock att skuldbelägga och mäta sig 

själv gentemot. Att rättfärdiga sitt egna beteende, det goda, förutsätter konstaterande riktlinjer 

för motsatsen. För att distansera sig och bevisa hur man själv skiljer sig från oppositionen, 

inte bara för den egna individen utan för nationalsjälen och den gemensamma agendan, där 

man  skapar  sin  tillhörighet  utifrån  vad  man  föraktar.  Droganvändarna  lever  dekadent,  är 

socialt  utslagna och känner sig orättvist  behandlade av samhället,  för samhället  å sin sida 

bevisar detta hur skilda liv de nyktra lever gentemot de berusade, men även hur distanseringen 

tydliggjorts från båda sidor. (Marsh 2008:49-50)

Likt vid katastrofartade skeenden konfronteras vi genom media av företeelser vars brottstyp 

och moraliska förkastning extra poängteras i rapporteringen. Ämnet granskas intensivt under 

kortare tid för att snabbt tappa i både media och dess konsumenters intresse. Stanley Cohens 

exemplifiering  av  moralpanik  hade  sin  grund i  den  konflikt  som fanns mellan  mods  och 

rockers i 1960-talets England. Forskningen kring de två ungdomsgrupperna publicerades 1972 

men  enligt  författaren  själv  var  exemplen  redan  då  förlegade.  Modskulturen  hade  redan 

minskat i spridning och nya fenomen i samhället hade fångat intresse. (Marsh 2008:41) Trots 

att fenomenen i sig tappade i styrka tycks den moralpanik Cohen applicerar som förklaring för 

rädslan  mot  ungdomskulturerna  levt  vidare  och  fått  nya  måltavlor,  där  strukturen  och 

mediebehandlingen innefattar samma innehåll och panik.

Cohen identifierade tre fasta faser för hur en moralpanik, genom nyhetsrapportering, byggs 

upp och dör ut.

1.) Inledningsvis uppkommer vetskapen om en händelse eller företeelse där ämnet behandlas 

utifrån de tidigare erfarenheter och föreställningar journalister och deras källor sedan tidigare 



har  i  ämnet.  Kunskapen  kan  både  innehålla  eller  helt  byggas  på  överdrifter  och 

vanföreställningar  som kategoriserar  brottsutövarna  efter  klädsel,  musiksmak,  ålder,  klass, 

kön,  ras  och  annan  information  som  för  ämnet  i  sig  kan  tyckas  irrelevant.  Detta 

förhållningssätt möjliggör utrymme för en rad generaliseringar och direkta felaktigheter då 

nyhetens intensitet inte lämnar utrymme för djupdykning utan istället snabbt måste belysas 

och uppmärksammas.

2.) Via rapporteringen eskalerar intresset för fenomenet och enskilda intressegrupper gör sina 

egna röster hörda för att få tillgodo en lösning på problemet. Fundamentet för debatten har sin 

grund  i  föregående  fas  och  underlaget  för  protesterna  är  dels  baserade  på  tidningarnas 

uppgifter  men  nu  även  kompletterade  med  läsarnas  egna  erfarenheter.  Här  motiverar 

händelsen sig själv i samhället och “accepteras” som problem. Det som i ett tidigt skede varit 

ett  enskilt  brott  har  lyfts  upp  till  ett  samhällsproblem.  Den  grupp  ungdomar  som blivit 

ertappad med narkotika är inte längre individer inför stundande rättslig prövning utan en del i 

det övergripande problem som talar om att ungdomar kommer i kontakt med narkotika. De 

som engagerats av artikeln ser inte de enskilda brottsutövarna utan deras ungdom. Problemet 

går under denna fas från att inledningsvis ha varit ett lokalt till att bli ett nationellt problem.

3.) I det tredje och sista steget har intresset sedan en tid hunnit svalna. Ansvariga politiker har 

inför  media  presenterat  vad  man  förväntas  göra  åt  problemet  och  åtgärder  kan  redan  ha 

påbörjats och då också dokumenterats. För medierna kan en ny trend eller debatt uppstått 

vilket sätter det som tidigare belysts i skymundan. (Pollack 2001:83)

I termer av moralpanik görs anspråk på en avindividualisering, där den enskilde kategoriseras, 

moraliskt åläggs och tilldelas attribut. Cohen pekar på medias vilja att pressa in brottslingar i 

kategoriseringar med gängtillhörighet och representation. Intresset tycks tydligt antyda till en 

formation, en odefinierad - och där individen åsidosatts - massa, men där verkligheten snarare 

talat om mycket lösare sammansättningar. (Pollack 2001:82) Medan vissa uppmärksammade 

frågor  överlevt  nyhetens  behag  för  att  sedan  normaliseras,  som fenomen  accepterats  och 

intagit en plats i historien, tycks debatter likt den om cannabis gång på gång finna drivkraft  

och regelbundna anledningar till blickfång. I senare exempel tar frågan en ny vändning då 

moralpanikdiskussioner som ligger kvar i medvetandet leder till förändringar, politiska och 

rättsliga  åtgärder,  och  är  på  så  sätt  samhällsomvandlande.  (Marsh  2008:41)



Medan Cohen fokuserade moralpaniken kring ungdomsgrupperingar, studerade hans kollega 

Jock  Young  1960-talets  hippieera,  vilken  blivit  synonym  med  cannabisanvändning.  Han 

konstaterade utifrån dessa studier hur utvecklingen av moralpanik byggs upp, men också vilka 

konsekvenser som följde. (Marsh 2008:45) När polis och ordningsmakt intensifierar arbetet 

mot droganvändning blir gensvaret från den utpekade gruppen strukturering. Droganvändarna 

känner sig utpekade och orättvist behandlade vilket får dem att omorganisera arbetssätt för 

hantering  och/eller  bruk  av  drogen.  Detta  leder  till  misstro  och  avståndstagande  varpå 

droganvändarna  förändrar  levnadssätt  för  att  kunna  fortsätta  sitt  bruk  och  (ytterligare) 

distansera sig ifrån samhället. Något som massmedier presenterar för medborgaren som ett 

hot  mot  samhällets  normer  och  värderingar.  (Marsh  2008:41)  Samhälle,  medier  och 

rättssystem  trycker  bort  individer  som  brukar  narkotika  och  förändrar  bilden  av 

droganvändaren,  vilket  användaren  ”godtar”.  Rollen  som  droganvändare  ses  som  något 

upprorisk  och  fler  åtgärder  krävs  ifrån  polismakten.  I  och  med  att  en  distansering  skett 

förändras också förutsättningarna för droghandeln, priser går upp och när försäljarna/langarna 

ser lukrativiteten i branschen väljer de att bredda utbudet från enkom cannabis till en uppsjö 

substanser med större beroenderisk, högre prissättning och således också större profiter. Inte 

bara riskerar cannabisrökaren att genom kategorisering av sig själv som ”knarkare” distansera 

sig från normen i samhället, droganvändaren tenderar dessutom göra liten eller ingen skillnad 

mellan  en  marijuanaanvändare  och  en  heroinmissbrukare  eftersom  de  känner  större 

tillhörighet till en annan utsatt grupp än till makten bakom utsattheten. (Marsh 2008:46) 

Spiralen av moralpanik skapar en självgående process och massmediernas intresse bubblar 

återkommande upp. Effekterna av en aggressiv rapportering visar tendenser till att påverka 

mediakonsumentens bild av både media och samhälle. Diskussionen liknar till mycket den om 

”våldsfilmens” inverkan på dess publik.  (Pollack 2001:53) Rädslan för konsekvenserna av 

ökat missbruk bidrar till att man i allt högre utsträckning följer nyhetsrapporteringen. (Pollack 

2001:50) Inte bara skapar detta ett ge-och-ta-förhållande mellan konsument och producent, 

den senares inverkan växer dessutom i samma takt som rapporteringen ökar. Ökat intresse 

genererar  ökad  rapportering  och  brottets  samhälleliga  åverkan  förstärks,  detta  kallat 

”deviance amplification”. (Pollack 2001:81-82) I ämnen likt narkotika får inte bara medierna 

stort  ansvar för hur debatten kommer att  se ut,  när förhandskunskaperna brister ökar dels 

mediernas makt  men minskar också läsarens  möjlighet  till  att  aktivt  ifrågasätta  sakfrågor. 

Rädslan för en farsot eller epidemi får anses än större när kunskapen om densamma är liten 

och basala antaganden som omfattning och spridning helt sätts i händerna på journalisterna 

och dess kunskapsgrund.



Samhället  har däremot inte enskilt  befogenhet nog att  blossa upp moralpanikdiskussioner. 

Forskarna Erich Goode & Nachman Ben-Yehuda menar att det finns tre förklaringsmodeller 

för vilka som har förmåga nog att skapa moralpanik. Dessa tre är gräsrotsrörelser, elitpersoner 

och  intressegrupper.  Enligt  forskarna  antas  gräsrotsmodellen  i  samarbete  med 

intresseorganisationer  vara  den  med  störst  möjlighet  till  att  föra  sin  talan. 

Intresseorganisationerna har ett behov av att frågan diskuteras på gräsrotsnivå, och den senare 

är  beroende  av  intressegruppernas  strukturering  och  verktyg  för  att  frågan  ska  få  gehör. 

(Marsh  2008:48)  Oron  och  motståndet  måste  hos  den  upprörda  skaran  motiveras  genom 

enighet och samhället måste konstatera det hot gruppen identifierar som verkligt och seriöst. 

Fenomenet bemöts med en oproportionerlig attityd och samhällets krav på förändringar når 

höjder där åtgärderna, åtminstone till  viss del, överstiger skadeverkningarna av fenomenet. 

(Marsh  2008:47)  Förespråkare  för  intresseorganisationerna  agiterar  högljutt  om  vilka 

åtaganden som snarast måste ske, av forskare Howard Becker betecknas dessa som moralens 

entreprenörer, moral enterprise, och talar vidare i termer av moraliskt korståg. Moralpaniken 

går ifrån att behandla ett ämne som moraliskt upprör enskilda individer/läsare/politiker till att 

istället stå som grundfundament för en organisations agenda. Tydliga tecken på att arbetet 

givit  utdelning  är  lagändringar  i  egen  önskad  riktning,  likaså  ökar  grupperingar  och 

intresseorganisationer format av moraliska entreprenörer i svallvågorna av att nya lagförslag 

antas.  Dessa  organisationers  existens  får  ses  parallellt  med  lagändring  och  förslag  till 

desamma. De motiverar sin egen existens med att belysa vilka juridiska förändringar de varit 

en del av eller vilka lagändringar som föder behovet av organiserade motargument. (Pollack 

2001:82-83)

Individualisering, kommersialisering och offermentalitet
Den bild som förmedlas i media gällande ungdomsbrottslighet förändras över tid och har i de 

flesta fall litet att göra med hur ungdomar faktiskt agerar. Vad som dominerar i media är en 

reflektion av vad samhället  anser vara rätt reaktion mot ett  visst beteende under en given 

tidpunkt. (Pollack 2004:127) I Sverige går det att urskilja två olika perspektiv/förhållningssätt 

till  ungdomsbrottslighet,  det  som  särskiljer  dem  är  synen  på  offret  i  sammanhanget. 

Socialdemokratin och tillhörande tidningar  har traditionellt  haft  sociala missförhållanden i 

förgrunden för synen på ungdomsbrottslighet, individen är en produkt eller en konsekvens av 

sociala  missförhållanden.  Bestraffningar  som konsekvens  anses  öka  marginaliseringen  av 

redan  utsatt  grupp  vilket  riskerar  att  förvärra  situationen  för  både  individ  och  samhälle. 

Konservativ media har i sin tur präglats av en syn på samhället som offer för ungdomars 

missgärningar, repression ses som en nödvändig markör från samhällets sida beträffande vad 



som är  moraliskt  accepterbart  och  inte.  Ökade  anslag  till  polisen  och  utökad  kontroll  är 

lösningen för en förbättrad trygghet. Denna uppdelning var tydlig under 1970 talet men har 

med tidens gång allt mer förskjutits åt det konservativa hållet, från socialpolitik till att bli 

kriminalpolitik.  (Pollack 2004:128) David Garland räknar i  sin avhandling  The Culture of  

Control upp 5 bidragande orsaker till svängningen i frågan:

1.)  Behandlingstankens förlorade makt. Tron på rehabilitering minskar och får ge vika för 

repression och bestraffning i syfte att blidka folkopinionen och stilla den vrede som brottet 

generar.

2.) Återupptäckten av fängelset: Viljan att skydda samhället från oönskade individer ökar och 

fängelsepopulationen växer som följd. Fokus läggs inte på rehabilitering då det anses omöjligt 

eller sekundärt.

3.) Offret i centrum. Individen eller samhället i stort betraktas som offer för kriminalitet, viljan 

att förstå den kriminella individen minskar.

4.)  Ökat politiskt utnyttjande av brottsproblemet. Brottsbekämpning blir ett sätt att visa på 

politisk handlingskraft, vilket leder till en överbudspolitik gällande vem som satsar mest på 

polisiära medel i kampen mot brottsligheten. Att propagera för mildare straff blir likställt med 

svaghet.

5.) Individualisering: Förövarens planering och utförande av brottet blir allmänhetens primära 

intresse, sociokulturella faktorer såsom klass, etnicitet och kön blir ovidkommande. (Pollack 

2004:129)

Genus
Med  fördel  kan  de  flesta  samhällsvetenskapliga  forskningsområden  belysas  utifrån  ett 

genusperspektiv,  där  ett  feministiskt  utgångsläge  vill  betona  kvinnans  roll  i  ämnet,  eller 

avsaknaden av densamma. Teoriinriktningen får ses kritisk då den vill markera ojämlikhet 

som  historiskt  legat  till  grund  för  fenomenet,  både  ur  samhälls-  och  forskarperspektiv. 

Forskarvärlden  har  tagit  till  sig  genusperspektivet  för  att  råda  bot  på  den 

”könsblindhet”(Alvesson 2008:352) som varit gällande. En reflektion över könsfördelningen 

i den akademiska världen borde för den kritiske forskaren motivera till en granskning över sitt 

egna  forskningsområde  genom  genusvetenskapens  glasögon,  då  den  akademiska  världen 

snarare talat  om en mansdominans och där  resultatet  varit  en produkt  av  frågeställningar 

sprungna ur ett mansperspektiv. (Alvesson 2008:354) Genusorienterad forskning utgår oftast 

från  kvalitativa  metoder  för  att  kunna  dra  nytta  av  forskarens  egna  upplevelser  och 

erfarenheter, vanligen genom att forskningen bedrivits av just kvinnor. (Alvesson 2008:356) 

För att minska risken för att genusforskning utgår ifrån en generaliserad bild av kvinnan, där 



en individs intresse appliceras hos en annan individ baserat på samma könstillhörighet, så bör 

den  kritiska  forskningsmetoden  även  beakta  andra  sociala  påverkningar  som  exempelvis 

klasstillhörighet eller kulturell tradition. (Alvesson 2008:355)

Brottsjournalistik (narkotikabrott poängterat) i genusavseende befäster hur en tydlig diskurs 

kunnat skönjas genom historien.  Med flertalet  exempel bevisar Pollack hur den kvinnliga 

(narkotika-)brottslingen inte själv tycks stå ansvariga för den värld hon hamnat i. Genom att 

belysa en rad artiklar publicerade under året 1975 påvisas mannen nästintill lurat in kvinnor i 

ett narkotikaberoende. Kvinnans missbruk är ett resultat av mannens dito och den tidigare 

bekläs i högsta grad offerrollen av medierna, medan mannen inte bara ställs till ansvar för sitt 

egna  missbruk  utan  hur  han  även  överfört  livet  som  brottsling  till  kvinnan.  Genom 

brottsjournalistikens historia har mannen varit central som förövare i en undre värld där det 

patriarkala varit gällande.  (Pollack 2001:204) Enligt Pollack poängteras flertalet gånger hur 

kvinnan levt ett laglydigt, driftigt liv men där relationer med missbrukande män fått henne av 

överge sin bakgrund, skötsamheten, och epidemiskt blivit ett offer.  (Pollack 2001:208)  När 

mannen gjort intåg i kvinnans liv har hon bara inte varit oförmögen att låta bli att charmas av 

honom, utan dragningskraften för narkotikan har om än varit lika stor.  (Pollack 2001:209)

Det kritiska anslaget i belysning av sociala problem, såsom cannabisfrågan, bör således inte 

utelämna aspekter som talar om medias uppfattning av den kvinnliga cannabisbrukaren. 

Metod
Användningsområdet för kritisk diskursanalys (CDA) är problemorienterat, vad räknas till ett 

socialt problem och vad gör det inte? En kritisk diskursanalys ska enligt Norman Fairclough 

ha  en  emanciperande  målsättning  genom  att  ämna  belysa  förtyckande  maktrelationer. 

(Fairclough  2001:125)  För  denna  metoddel  har  vi  valt  Marianne  Winther-Jørgensen  och 

Louise  Phillips  tolkning av  Norman Faircloughs  teori  och  metod för  CDA. Inledningsvis 

pekar  de  på  gemensamma  drag  inom  CDA-forskningen  men  också  på  att  metod  och 

tillämpning skiljer sig åt mellan utövare. (Winther-Jørgensen & Phillips 1999:69)

Produktion  och  konsumtion  av  texter  har  inverkan  på  den  sociala  världen,  både  dess 

identiteter  och  relationer.  Texterna  bidrar,  delvis,  till  att  både  upprätthålla  och  förändra 

diskurser. Den kritiska diskursteorin vill belägga vilka språkliga diskurser som påverkar olika 

ideologiska och kulturella fenomen och hur lingvistiken sett ut i samhällsomvandlingen kring 

dessa.  (Winther-Jørgensen  &  Phillips  1999:67)  Genom  att  möjliggöra  både  förändring, 

upprätthållande  och  skapande  av  ojämlika  maktbalanser  har  diskurser  inverkan  på  både 



ideologi  och  politik.  Den  kritiska  betoningen  av  CDA vill  kartlägga  uppbyggnaden  av 

auktoriteter som en uppfattning av världsläget, men också visa hur diskurser tillåter makten 

att upprätthålla dessa. (Winther-Jørgensen & Phillips 1999:69) Den lingvistiska granskningen 

ska förhålla sig objektiv men tillåter ändå CDA-förskare att tala i politiska termer och med 

ideologiska  utgångspunkter.  CDA  bidrar  till  ett  kritisk  förhållningssätt  som  har  ett 

engagemang i social förändring och ställer sig på de av makten förtrycktas sida. Kritiken ska 

“avslöja”  hur  diskurser  vidmakthåller  ojämlika  maktförhållanden,  forskningsresultatet  ska 

slutligen  inte  bara  konstatera  detta  som  faktum  utan  användas  som  redskap  för 

samhällsförändring. (Winther-Jørgensen & Phillips 1999:70) Slutsatser framkomna av detta 

metodologiska  tillvägagångsätt  förväntas  helt  bygga  på  konkret  fakta  och  grundas  på 

erfarenheter av hur språket de facto använts. En granskning av lingvistiken innebär hur det 

faktiska  språkliga  innehållet  i  en  kommunikation  ter  sig.  (Winther-Jørgensen  &  Phillips 

1999:68-69) Idéer och händelser finns diskursivt befäst i vår sociala närvaro samtidigt som 

det är just dessa som genom diskurser förändras. Sociala strukturer bör således ses som något 

som befästs  och inte en teoretiskt/metodologisk idé i folks medvetande.  Dels är  diskurser 

något som påverkar och förändrar diskussioner, i förlängningen hela system, och samtidigt 

speglas av dem. Världen är formad av diskurser samtidigt som världen formar diskurserna. 

(Winther-Jørgensen & Phillips 1999:68)

Trestegsmodellen
För Fairclough har ordet diskurs två innebörder, “språkbruk som social praktik” och “som ett 

sätt  att  tala  som  ger  betydelse  åt  upplevelser  utifrån  ett  bestämt  perspektiv”.  (Winther-

Jørgensen  &  Phillips  1999:72)  I  bakgrundsavsnittet  ger  vi  exempel  på  olika  diskursiva 

inriktningar som influerat debatten om narkotika, tex.  det epidemiska perspektivet eller  det  

radikala vänsterpesktivet,  vilka då utgör bestämda perspektiv i den sociala praktik för hur 

tidningsväsendet förhåller sig till ämnet narkotika.

Fairclough använder sig således av diskurs enbart ur ett lingvistiskt perspektiv och menar att 

“diskurser konstruerar sociala identiteter, sociala relationer, kunskap- och betydelsesystem”. 

(Winther-Jørgensen & Phillips 1999:73) Vid en diskursanalys är det därför viktigt att ha två 

saker i beaktande, den kommunikativa händelsen i vilket språkbruket är praktik, exempelvis 

en tidningsartikel eller en film. Vidare hur dessa i sin tur utgör en del av en diskursordning,  

vilket är de diskurstyper som tillsammans utgör en social institution eller social domän vilket 

inkluderar  diskurser  och  genrer.  (ibid)



Enligt Fairclough är varje “fall av språkbruk en kommunikativ händelse” (Winther-Jørgensen 

& Phillips 1999:74) vilka delas in i tre dimensioner som utgör olika nivåer i hans modell för  

kritisk  diskursanalys  av  empiriskt  material.  Text,  vilket  studeras  utifrån  ett  lingvistiskt 

perspektiv  med  hänseende  till  bland  annat  textbindning,  grammatik  och  vokabulär.  Vi 

kommer använda oss av de två grammatiska begreppen transitivtet och modalitet, den tidigare 

benämner relationen mellan objekt och subjekt, alltså hur handlingar och processer förbinds 

explicit  med  en  agent  eller  ej.  (Winther-Jørgensen  &  Phillips  1999:87)  Modalitet 

uppmärksammar  relationen  författaren  intar  till  det  som  uttrycks  och  med  vilket  emfas 

ställningstagandet  sker.  (ibid).  Massmedier  framställer  enligt  Fairclough  ofta  de  egna 

tolkningarna som om vore de sanningar, detta benämns som kategorisk modalitet, vilket både 

speglar och framhäver medias auktoritära ställning. (Winther-Jørgensen & Phillips 1999:88)

Det andra steget betraktar texten som en del av en  diskursiv praktik,  där relationen mellan 

konsument och producent undersöks; hur, varför och för vem har texten tillkommit? En text 

kan exempelvis vara skriven på ett förenklat språk för att anpassa till en viss typ av publik, 

eller effektivt och precist skriven för den akademiska världen. På den här nivån analyseras 

även intertextualitet  och interdiskursivitet,  textens  relation till  andra texter  och diskursiva 

inriktningar. Om en text uppvisar en bredd av olika diskurser är detta tecken på ett kreativt 

författarskap med potential för förändringar då nya perspektiv och infallsvinklar möjliggörs 

på ett befintligt problem, snarare än reproduktion av redan existerande diskursiva ordningar. 

(Winther-Jørgensen & Phillips 1999:77)

Tillsammans utgör dessa dimensioner en  social praktik  som måste analyseras utifrån flera 

variabler, ex. sociologi- och kulturteoretisk forskning.(Winther-Jørgensen & Phillips 1999:75) 

Eftersom diskursanalysen är problemorienterad är det på den  sociala praktikens  nivå som 

maktrelationer  studeras,  reproducerar  eller  omstrukturerar  text och  diskursiv  parktik redan 

befintliga maktförhållanden. 

Hegemoni
Maktstrukturer  belyses  som sociala  orättvisor  genom CDA-modell  och  följer  en teoretisk 

tanke  kring  ideologier  som  “betydelsekonstruktioner”  (Winther-Jørgensen  &  Phillips 

1999:79) vilka bygger upp mening och förståelse för olika processer. Ideologierna ses vidare 

som språkliga betydelsesystem som skapar mening och förståelse,  men inte nödvändigtvis 

något  fullständigt  utan  snarare  perspektiv.  Ideologier  är  således  inte  befäst  utan  något  i 

förändring som påverkas av olika erfarenheter och tolkningar, något formbart som förändras 

när individen, subjektet,  tolkar. Betydelser av diskurser behandlas olika av olika personer, 



men inte  heller  den  egna  uppfattningen  är  något  konstant  utan  förändras  i  och  med  nya 

tolkningar, nya betydelser, nya ideologier, som alla förändrar praktiken. (ibid) Hegemonin, 

den  rådande  diskursen,  är  således  inte  något  bestående  utan  omdefinieras  i  och  med  att 

motståndet gentemot dito tar plats. Den dominerande hegemonin nyanseras och målas om, 

enigheten ifråga enbart en variabel.  Hegemoni som begrepp är sin skiftning till trots ett enkelt 

sätt för forskaren att läsa av rådande strömningar och förklara dessa utifrån en social kontext 

som dels kan fullbordat upprätthålla ledande diskurser men också vara kritiskt föremål för 

förväntade  förändringar.  Dessa  förändringar  sker  när  man  omformulerat  diskurser  ur  nya 

synvinklar. (Winther-Jørgensen & Phillips 1999:80) Likt variationen i till vilken grad de olika 

diskurserna är ideologiska är också användningen av hegemonin som begrepp. Man kan som 

forskare själv välja vilka poänger som för undersökningen ses som fruktbara och utforma 

forskningen utifrån vilka riktningar man förväntar sig av sig arbete. (Winther-Jørgensen & 

Phillips 1999:81)

Frågor till texten:

- Vem är cannabisrökaren? 

- Hur beskrivs missbruket? 

- Vilka aktörer kommer till tals? 

- Hur förhåller sig journalisten till ämnet?

- Vilka diskursiva drag om cannabis går utläsa av texten? 

Validitet och reliabilitet
Då arbetet är en kvalitativ studie blir frågan om validitet avhängigt våra tolkningar och de 

slutsatser  vi  drar  utifrån  dem.  Valet  av  material  kommer  inte  återge  en  generell  bild  av 

diskursen om cannabis i dagspress år 2012, utan får istället tala för de tendenser vi kan se 

utifrån våra frågeställningar. Problematiseras bör även att valet av årtal är gjord för största 

möjlighet till aktualitet, ett annat årtal hade kanske varit mer representativt för bilden över ett 

större tidsspann. Ett annat empiriskt material torde resultera i ett helt annat resultat.  Fördelen 

med en kvalitativ analys är möjligheten att i detalj kunna belysa frågans aktualitet. Vi har i  

arbetet haft forskarrollens objektiva förhållningssätt i åtanke.

Analys

Nordman
Brukaren  är  en  svensk  medelålders  manlig  artist  med  flertalet  “Dunderhitar”.  Bruket  av 

droger började med cannabis vid 13 års ålder genom “sina äldre polare”, initialt betraktades 

bruket som ett “partyknarkande” (Aftonbladet 2012-01-21 Bodde i en bil ute i skogen) vilket 



sedemera utvecklades till daglig användning av tyngre droger under 8 års tid. Därefter följde 

en lika lång period av nykterhet, för att sedan åter falla in i missbruk.

Missbruket  benämns problematiskt  med komplikationer  för den egna hälsan,  yrkesliv  och 

familjeliv. En period i livet där narkotikan satt vardagssysslor i lägre prioritet och hur hans 

bandmedlem tagit  avstånd från honom.  Hans familjerelation  beskrivs  inte  mer  än att  han 

tidigare  försökt  hålla  kontakten  men misslyckats  och  hur  han  vid  tidpunkten  för  artikeln 

återigen sökt kontakt. Ett förhållande som han beskrivs tagit avstånd från:

“-Nu har vi lite kontakt. Jag har försökt att bespara dem allt negativt.”

Missbruket beskrivs i jämförelse med det liv Håkan haft som nykter. Två tydliga bilder ges av 

honom som person, den nyktra och den berusade, den nyktre som försöker lindra de problem 

som den berusade givit upphov till och den senare som återkommande förstör för den nyktra.

I artikelns inledning gestaltas en dyster verklighet, Håkan Hemlin uppmålar en färglös bild av 

livet  som ex-missbrukare.  De möts  på “ett  betongtorg”,  Hemlin “klädd i  grått”  och hans 

riktiga tänder är förstörda, vilket implicit kopplas till drogmissbruket. Av varken Hemlin eller 

artikelförfattaren  förklaras  narkotika  vara  anledning  till  tandlossningen.  Hemlins 

drogmissbruk  började  med  cannabis,  vilket  han  åter  började  bruka  i  kombination  med 

amfetamin då han fick ett återfall. (Aftonbladet 2012-01-21 Bodde i en bil ute i skogen)

Brad Pitt
“En av världens mest kända skådespelare” Brad Pitt talar ut om sin depression han hade i 

slutet av 90-talet då han genom cannabisbruk gömde sig ifrån kändisskapet. Originalartikeln 

är skriven av Daily Mail vilket framkommer i inledningen. Cannabisanvändningen benämns 

som ett avslöjande, trots att det är Pitt själv som väljer att tala öppet om det, och förknippas 

med skam och moral. Bruket nådde en punkt där Pitt irriterat sig på sig själv. Depressionen 

ledde Pitt in i ett destruktivt självmedicinerande av cannabis, däremot insåg Pitt själv att han 

blivit  “en  sockermunk”  av  rökandet,  en  direktöversättning  av  “doughnot”  från 

originalartikeln. Alternativt går det att tolka doughnut med dubbel innbörd som “do not”, en 

som inte gör, vilket i sådana fall bekräftar passiviteten som kopplas till drogen. Ett skämtsamt 

ordval  där  fyndighet  i  så fall  enbart  framkommer i  originalöversättningen.  Samma artikel 

publicerades med liknande längd i Expressen samma dag, men där är det kausala skeendet 

motsatt:



Skådespelaren Brad Pitt, 48, rökte för mycket marijuana - och drabbades av  

depression. (Expressen 2012-01-27 Pitt drabbades av depression)

“Till slut blev depressionen för mycket. - Jag gjorde samma sak varje kväll och  

bedövade mig själv till sömns, samma rutin.” (Aftonbladet 2012-01-27 Jag blev 

en sockermunk av allt braj”)

Plura Jonsson & Tommy Körberg
Artisten Tommy Körberg medverkade i TV3s matlagningsprogram “Pluras kök”, döpt efter 

musikern och programledaren Plura Jonsson. Expressen benämner den utpekade artisten för 

att  ”(...)  gjort  sig  känd  som  en  frispråkig  herre  med  kraftfull  röst.”.  Plura  diskuterar  i 

programmet den svenska synen på narkotika, något både Aftonbladet och Expressen citerat ur 

programmet  i  sina artiklar.  Plura anser  att  det  svenska  samhället  inte  tillåter  diskussioner 

beträffande narkotika, varpå Körberg svarar: 

– Jag kan ju inte låta bli att tycka att det är trevligt att röka gräs.

Citeringen av Körbergs kommande mening går dock tidningarna isär:

När det är lugnt och stilla och inte är behandlat med något konstigt, som Purple  

lady. (Expressen 2012-09-15 Trevligt att röka gräs)

När det är liksom lugnt  och stilla  och inte behandlat  med konstiga ”Purple  

lady” och sådant där konstigt, säger Tommy Körberg i tv. (Aftonbladet 2012-09-

15 Det är trevligt att röka gräs)

Vidare  betonas  hur  de  bägge  artisterna  utöver  erfarenhet  av  cannabis  är  vana  vid 

cannabisterminologin,  hur  de  bägge  kommit  i  kontakt  med  ”purple  lady”  och  “thai 

sticks”(enligt expressen “en variant av cannabis”), hur dessa haft krav på speciell förvaring, i 

kylskåpet,  vilket  Expressen  benämner  som  ett  “udda  ställe”.  Likaså  har  artiklarnas 

rubriksättning ett kapat citat från programmet “Trevligt att röka gräs” (Expressen) & “Det är 

trevligt att röka gräs” (Aftonbladet) vilket endast är en del av det som Tommy Körberg citeras 

säga. I Expressen är rubriken formad likt en pratbubbla från Körbergs mun redigerad in på en 

bild hämtad från programmet. Underrubriken berättar hur “Körberg hyllar knark i tv”

Expressen-journalisten tycks ifrågasatt huruvida ämnet bör komma på tal:



”– Vitsen med ”Pluras kök” är att man kan prata om vad som helst, det är väl  

det som är bra. Jag kom inte ens ihåg att vi pratat om det.” (Expressen 2012-

09-15 Trevligt att röka gräs)

När Aftonbladet frågat Plura om samma händelser verkar minnesbilderna blivit klarare då han 

beskriver sin egen reaktion av Körbergs uttalande:

”– Jag tänkte ”shit, det här kanske inte är så jättebra att prata om. Hoppas de  

klipper bort det”, säger han.” (Aftonbladet 2012-09-15 Det är trevligt att röka 

gräs)

Bortsett från händelsen under inspelningen av program tillåts Plura själv uttrycka sin åsikt i 

cannabisdiskussionen:

– Däremot tycker jag att  de som vill  röka marijuana ska få göra det,  säger  

”Plura”.(ibid)

För Aftonbladets artikel har även TV3s programdirektör Fredrik Lundberg kommenterat valet 

av samtalsämne

– ”Pluras kök” är ett program där det ska vara högt i tak och lite ocensurerat. Så 

sänder vi också programmen sent på lördagskvällar och riktar oss inte till barn 

och ungdomar på något sätt. Vi tar avstånd från droganvändande, säger TV3:s 

programdirektör Fredrik Lundberg. (ibid)

Både Aftonbladet  och Expressen bifogar  TV3s logga och tidpunkt  för  programmet  mitt  i 

artikeln. Aftonbladet har även med citatet på förstasidan.

Larry Hagman
Under året förekommer det i  de bägge kvällstidningarna vardera artikel om skådespelaren 

Larry Hagman, Expressen publicerar den i  relation till  hans bortgång och Aftonbladet två 

månader tidigare då Hagman medverkat i en svensk radiointervju. Han benämns av Expressen 

som medverkande i  “den älskade  serien”  Dallas,  medan Aftonbladet  konstaterar  han  som 

Dallas-stjänan.  Hagmans cancer  behandlas  i  båda  artiklarna  och cannabis  kommer  på tal. 

Cannabisanvändningen nämns i relation till  sjukdomen och hur  “Han ser narkotikan som 

medicin.”



”Cancern och cellgifterna fick verkligen ner mig på knä. Jag gick ner 14  

kilo och vägde bara 78 kilo. Marijuanan hjälpte mig att få tillbaka aptiten.” 

(Aftonbladet  2012-09-14  'Dallas'-stjärnan  Larry  Hagman:  Att  röka  på  är 

bättre än alkohol)

I  Expressen-artikeln  nämns  ytterligare  en  drog,  “svampar”,  i  relation  med  hur  Hagman 

berättar att han enbart tar  droger som kommer från jorden”. (Expressen 2012-11-27  Larry 

Hagmans sista önskan)

Skådespelare berättar sedan om den stora mängd alkohol han konsumerat under sitt liv, hur 

han slutat dricka och numera bara röker cannabis. 

”- Att röka på är mycket bättre än alkohol och det har aldrig dödat någon”  

(ibid)

Hans sista önskan som rubriken nämner är att strös ut på ett fält, även detta med hänvisning 

till hans positiva inställning till cannabis:

– Jag vill bli mald och utlagd på ett fält där de ska plantera vete och marijuana. (ibid)

Man har delvis hämtat citat från tyska Bunte och brittiska BBC. Hagman själv citerar den 

egna läkaren och hur denna sagt till honom att sluta konsumera alkohol, då den skulle bli hans 

död. 

Whitney Houston
Den  11  februari  2012  avlider  den  amerikanska  världsstjärnan  Whitney  Houston  genom 

drunkning till följd av en hjärtattack vilket snabbt sprids som en världsnyhet. Samtliga fyra 

tidningar publicerar flertalet artiklar efterföljande dagar, men Dagens Nyheter skiljer sig från 

mängden genom att inte publicera någon artikel relaterad till hennes död som nämner orden 

cannabis, marijuana eller hasch.

I grova drag beskrivs Whitney Houstons liv och goda uppväxtförhållanden. Man förklarar hur 

hennes musikkarriär börjat ”redan vid elva års ålder, när hon framförde sin gospellåt i kyrkan” 

och fortgått fram till hennes död. Höjdpunkterna i karriären var hennes oerhörda framgångar 

som “Skivan ‘The bodyguard’, med 42 miljoner sålda ex, är fortfarande det bäst säljande  

soundtracket  till  en  film  någonsin,  (vilket  poängteras  med  underrubriken  ”Mest  sålda  – 



någonsin”) och Whitneys version av Dolly Partons låt ”I will always love you” är än i dag  

USA:s mest sålda singel.” (Aftonbladet 2012-02-13 Rösten frälste en hel värld)

Av  samma  vikt  som  Houstons  framgångar  belyses  hennes  liv  som  missbrukare,  ”Den 

flerfaldigt Emmy- och Grammybelönade sångerskan” med ”grava drogproblem.”. Redan i 

rapporteringsprocessens början bedöms narkotikamissbruket som det som blivit sångerskans 

död,  även  om  artikelförfattarna  själva  väljer  att  poängtera:  ”Vid  pressläggning  hade 

dödsorsak  inte  fastställts.”  (Aftonbladet  2012-02-12  Hon  blev  bara  48)

”Men när karriären gick som på räls, började i stället privatlivet att spåra ur” konstateras 

och  ”olyckskorpar” menade på att hennes förhållande med Bobby Brown varit negativ för 

Houstons välmående. I flertalet artiklar återberättar textförfattarna hur Houston rökt marijuana 

blandat  med  kokain  tillsammans  med  maken,  informationen  hämtad  ifrån  en  intervju 

sångerskan gjorde med talk show-värden Oprah Winfrey. Ytterligare droghistorik beträffande 

paret talar om hur dessa vid ett annat tillfälle blivit stoppade i tullen på Hawaii med marijuana 

i  handbagaget.  En bild  konstrueras  av Houston som tidigare renlevnadsmänniska  och hur 

äktenskapet med Bobby Brown fått henne att överge dessa ideal.  (Aftonbladet 2012-02-13 

Rösten frälste en hel värld)

Frågan om Browns ansvar är centralt kring hur man skriver om Houstons missbruk. Artikeln 

“Fansens hat mot ex-maken” grundar fansens hat emot Brown i:  ”På sociala medier som 

Twitter och Facebook skrev anhängare enligt Fox News.”,  vilket är andrahandsinformation 

med uppfattningar om tendenser från en annan nyhetsförmedling. Artikelförfattaren har själv 

inte uppmärksammat dessa åsikter, men konstaterar att ”Deras äktenskap var 15 år av droger  

och  tumult.  Nu  anklagas  Bobby  Brown  för  att  ha  drivit  Whitney  Houston  mot  döden.”  

(Aftonbladet 2012-02-13 Fansen till ex-maken: Du dödade vår stjärna)

 

Artikeln poängterar återkommande det eventuella sambandet mellan Bobby Browns intåg i 

Houstons liv och hennes död. 

”– Tittar du på Whitneys karriär kom problemen sakta mot henne när hon blev  

tillsammans med Bobby Brown.” 

Informationen är hämtad från Fox News som hänvisar till M Tye Colmer, chef för hemsidorna 

billboard.com och showbizexpert. Samma Foxreferens hävdar vidare hur förhållandet de två 



artister emellan gjort Whitney Houston självdestruktiv och även om hennes droganvändning 

kan härledas till förhållandet med Bobby Brown tenderade inte droganvändningen upphöra 

när relationen gjort det:

“– Inte ens efter att hon och Bobby skiljde sig lyckades hon fly från problemen  

som var kopplade till honom. Paret skilde sig 2007.” (Aftonbladet 2012-02-13 

Fansen till ex-maken: Du dödade vår stjärna)

Åtgärderna som skett till föjd av parets missbruk betonas, men där Bobby varit föremål för 

rättsliga åtgärder har Houston å sin sida varit föremål för vårdåtgärder. Trots att de båda två är 

ansvariga för att ha begått samma brott poängterar artikeln hur den ena straffats medan den 

andra behandlats. (Aftonbladet 2012-02-13 Fansen till ex-maken: Du dödade vår stjärna)

Bilden av Houstons missbruk ligger i andras berättelser och stjärnan beskrivs frånvarande och 

i behov av undsättning. “–Whitney hade ett brett leende på läpparna och var så borta att Ray  

tvingades spänna fast säkerhetsbältet åt henne.”

Uttalandet är gjort av ett ”ögonvittne” som för tidningen National Equire berättat om det hen 

sett utanför den läkarmottagning Houston sökt hjälp vid. (Aftonbladet 2012-02-12 Hon blev 

bara 48) Även dåvarande pojkvän Ray J beskylls således ha använt droger tillsammans med 

Whitney Houston. Källor till den citerade tidningen berättas uttryckt Ray Js skuld, bland annat 

ex-maken Bobby Browns syster  Lelah Brown som hävdar  att  pojkvännen skulle  ”försett” 

sångerskan med kokain. Han poängterar hur de tillsammans inte har använt kokain, och inte 

heller marijuana.  (Expressen 2012-03-24 Ray J nekar till anklagelserna om att han knarkade 

med Whitney)

Likaså behandlas  Whitney Houstons efterlevande dotter  Bobbi Kristina och hur hon efter 

moderns död fått föras till sjukhus vid två tillfällen. Artikelförfattaren belyser den antagna 

misskötsel Whitney Houston haft av sin dotter. Man citerar en anonym familjemedlem som 

till tidningen The Daily Beast uttalat:

“– Ärligt talat var Whitney mer beroende av Bobbi Kristina än tvärtom. Hennes  

dotter var hennes vän, förtrogna och hennes beskyddare. Det spelade ingen roll  

vad hon gjorde eller hur drogad hon var. Bobbi Kristina övergav henne aldrig”.  

(Aftonbladet 2012-02-14 Kollapsade två gånger)



Oron stannar inte vid att närstående oroas över Bobbi Kristinas sorg, utan man är även rädd 

för att Houstons beteende, droganvändningen, skulle ha ärvts av dottern:

”I mars 2009 publicerade National Enquirer bilder som tycktes visa en 16-årig  

Bobbi Kristina dra i sig kokain.

- Krissi är beroende, sa ett före detta pojkvän till National Enquirer när han  

gick ut och slog larm.” (Aftonbladet 2012-02-14 Kollapsade två gånger)

Whitney  Houstons  död  blir  efterföljande  dagar  exemplifierad  i  narkotikadebatten  av 

Expressens  krönikör  Britta  Svensson.  Texten  uttrycker  hur  “man” inte  längre  pratar  om 

drogers skadeverkningar utan istället  har debatten förflyttats till  en ny arena bestående av 

“tonårskillarna som går på” och sänder  “mycket långrandiga mejl” till de som likt Britta 

Svensson vill belysa skadeverkningar. Krönikan hänvisar till siffror sammanställda av RNS 

där resultatet belyser hur det endast tycks vara unga människor som vill legalisera cannabis, 

lika tydligt poängteras hur 81 procent av hela befolkningen (benämnd “stödtrupp”) vill att det 

ska vara fortsatt olagligt.

Svenssons syn gällande narkotikakonsekvenser belyses genom att nämna hur “en av världens 

mest kända knarkare, Whitney Houston, dör” och hon frågar sig varför det i debatten uppstår 

ett  “hål i historien”. Sensationellt nog väljer Britta Svensson att med ännu ett aktuellt fall 

“bevisa” hur dessa skadeverkningar av droger kan ta sig uttryck:

“Drogerna  blir  aldrig  storyn  längre.  Om Anders  Behring  Breivik  dödar  77  

människor, påverkad av en mix av anabola steroider, efedrin och koffein, är det  

ingen som ger drogerna skulden.“ (Expressen 2012- 02-17 Det talas inte längre 

om drogers skadeverkningar. Knark är en icke-fråga.)

Åsö grundskola
Den 18 april 2012 genomför polisen en riktad insats efter misstankar om bruk och försäljning 

av  cannabis  bland  eleverna  på  Åsö  grundskola  i  Stockholm.  Händelsen  beskrivs  med 

kraftuttryck  som  skolknark,  knarktillslag  och  gryningsräd,  varav  de  sista  ger  militära 

associationer. 11 elever hämtas i hemmen av civilklädd polis som utför husrannsakan och tar 

ungdomarna till förhör. Eleverna kallas i egenskap av vittnen och aktionens konstruktion både 

i  praktiken  och  i  den  mediala  framställningen  av  händelsen  följer  inledningsvis  en 

polisdiskurs angående cannabis.  Svenska Dagbladet  och Dagens Nyheter publicerar  dagen 

efter  varsin  artikel  om  händelsen,  där  polisdiskursen  kontrasteras  med  flertalet 



undersdiskurser. DN skriver att uppdagandet ”slog ner som en bomb i Stockholm”, men att de 

40 elever som det ursprungligen talades om visade sig vara 11. SvD låter till skillnad från DN 

endast vuxna komma till tals.

Den 22  april  publicerar  DN en  till  artikel(16)  i  vilken  det  förkunnas  att  en  JO-anmälan 

skickats in av en förälder vars lägenhet blivit stormad när sonen tagits in till förhör. Pappan, 

Paul Vestergren, ställer sig kritisk till polisens agerande och hur samhället väljer att agera mot 

ungdomar som brukar cannabis. Vestergren är artikelns enda aktör och hans perspektiv ställs 

mot polisdiskursen. På samma sida i tidningen återfinns en intervju med den ansvariga polisen 

och  journalisten  intar  en  medlande  roll  mellan  förälder  och  polisen  som  försvarar  sitt 

agerande.

Den 24 april publicerar DN (artikel 18) en artikel där polisen meddelar att flera tillslag är 

planerade mot skolor i Stockholm, vilka det berör behålls hemligt. Ett informationsmöte har 

ägt rum på Åsö grundskola och i samband med det intervjuar DN flertalet föräldrar med olika 

syn på det inträffade.

Polisdiskursen -”hårda tag”
I SvD:s artikel(14) bifogas en faktaruta som berättar att Stockholmspolisen anammat en ny 

arbetsmetod  kallad  Linköpingsmodellen.  Den  innebär  att  man  vid  minsta  misstanke  om 

cannabisbruk gör hembesök och konfronterar både ungdom och förälder. Då enbart misstanke 

inte rättfärdigar en husrannsakan är metoden ett sätt att genom intervention uppdaga bruk i  

preventivt syfte. Patrick Widell, chef för ungdomsroteln i Stockholm och Ylva Björn som är 

kontaktpolis vid Åsö grundskola kommenterar händelsen. Widell säger i DN (artikel 15) redan 

dagen efter att ”vi har haft helt rätt i våra misstankar” angående utfallet av aktionen. Exakt 

vad eleverna berättat i förhören framgår inte, men misstankarna har visat sig stämma.

Tittar  man ordentligt,  som Åsö skola  har  gjort,  så  hittar  man,  säger  Patrik  

Widell. (Dagens Nyheter 2012-04-19 Knarktillslag mot grundskola) 

Ylva  Björn  säger  i  samma  artikel  att  misstankarna  uppkommit  efter  att  lärare  sett 

pengartransaktioner som inte berör ”coca-cola skulder”. I den sista artikeln (18) säger hon att 

situationen på skolan  ”tyvärr  är  rätt  vanlig”,  ett  40 tal  elever  har  testat  cannabis  på Åsö 

grundskola. Förekomsten av cannabis på skolan är på inget sätt utmärkande, det utmärkande 

vilket polisen också berömmer, är skolans ”öppna arbete med frågan”, att de kallat in polis 

mot misstänkta elever.



Polisdiskursen och polisens agerande i samband med husrannsakan ställs till svars i artikel 4 

då  Peter  Wittbolt,  ansvarig  för  ordern  tillåts  kommentera  Paul  Vestergrens  kritik. 

Ungdomarnas ålder har varit i beaktande när de utfört aktionen, men sett till brottsmisstanken 

har insatsen varit befogad.

Den oroliga föräldern
I SvD:s artikel (14) tillåts en förälder kommentera händelsen, Thomas Grüter, vars barn går på 

Åsö  grundskola  uttrycker  oro  över  att  drogen  förekommer  bland  eleverna,  likaså  inför 

framtiden.

Det blir väldigt nära en själv när man har barn i den åldern. Man undrar vad  

det är som händer när det förekommer droger redan i högstadiet, säger han. (Svenska Dagbladet 2012-04-19 Åsöelever frågas ut om skolknark) 
Grüter beskrivs som chockad och hans inställning till aktionen är att polisen troligen handlat 

rätt.  I samband med föräldramötet (artikel 18) intervjuas en berörd mamma som väljer att 

framträda anonymt.

”Det har nog aldrig varit så välstädat under sängarna hemma hos barnen på  

Södermalm som just nu. De vill inte att polisen hittar deras droger.”  (Dagens 

Nyheter 2012-04-24 Fler knarkräder planeras)

Hennes inställning till aktionen beskrivs med följande citat:

”Inte mer än rätt (…) Vi måste säga i från om knarket.” (Dagens Nyheter 2012-

04-24 Fler knarkräder planeras)

Fältassistenten och rektorn
I SvD (artikel 14) kompletteras konstruktionen av händelsen med fältassistent Anna Olsson 

och rektor Margot  Valegård.  Olsson vars relation till  tillslaget inte  redogörs beskriver det 

inträffade som ”jättesorgligt”, men att aktionen är en viktig markör från vuxenvärldens sida, 

att upp emot 40 personer kan förhöras stärker insatsens legitimitet. Olsson poängterar även 

hon  att  förekomsten  av  cannabis  inte  är  vanligare  på  Åsö  i  jämförelse  med  andra 

innerstadsskolor, utan anledningen till uppståndelsen är att skolan valt att öppet arbeta med 

polisen. Rektor Valegård försäkrar att ingen elev varit påverkad under skoltid, inte heller har 



försäljning ägt rum på skolans område men rykten och misstankar från flera håll har föranlett 

situationen. Valegård delar Olssons inställning till aktionen:

”- Jag tycker att tillslaget är bra för då får vi stopp på det. Det är bra för både  

elever och föräldrar och jag hoppas att de uppskattar det, säger hon” (Svenska 

Dagbladet 2012-04-19 Åsöelever frågas ut om skolknark)

Det vuxna perspektivet i inledande rapportering står enade beträffande aktionens legitimitet 

och syfte, Valegård hoppas att även eleverna uppskattar att polisen kallats in för att få stopp på 

drogutvecklingen. Hårda tag mot en epidemisk utveckling.

Den kritiska föräldern
Paul Vestergren (artikel 16) beskriver i sin JO-anmälan hur polisen slet upp dörren till hans 

bostad och trängde sig in utan att han fått fullständig information om ärendet. Husrannsakan 

skedde  efter  en  muntlig  order  vilken  han  jämför  med  ”att  vara  terroristmisstänkt  eller 

misstänkt för grova brott”. Utöver polisens agerande riktar han även kritik mot samhällets 

metoder i kampen mot narkotika.

”- Då har man helt missuppfattat vad det här handlar om. Det är vansinne att  

agera på det sättet när det gäller tonåringar som röker cannabis. De kommer  

inte  att  komma  någon  vart  med  att  behandla  tonåringarna  som  grova  

brottslingar.  De  här  ungdomarna  behöver  samtal  med  någon  de  kan  känna  

förtroende för.” (Dagens Nyheter 2012-04-21 Pappa anmäler polisen)

Vestergren antyder att de berörda ungdomarna redan har en dålig relation till den vuxenvärld 

som förbjuder dem att  nyttja drogen. Tillslaget är kontraproduktivt och cannabis är  enligt 

Vestergren att likställa med klotter, plankning eller alkohol - handlingar som går ut på att testa 

och tänja gränser snarare än ett etablerat missbruk.

I artikel 18 stämmer en anonym pappa in i kritiken, reaktionen är överdriven och han ställer 

sig frågande till om bruket av cannabis är så pass utbrett att aktionen varit befogad. 

”- Visst är droger ett problem, men hur många rör det? Högst någon procent av  

eleverna, säger han.” (Dagens Nyheter 2012-04-24 Fler knarkräder planeras)

Pappornas olika utgångspunkter ger gemensamt uttryck för en kritik mot de “hårda tag” som 

satts in mot de misstänkta eleverna.



Ungdomsperspektivet
I DN:s första artikel(15) tillåts två ungdomar på skolan, Beatrize Widlund och Sally Bohlin, 

delge sin syn sin på vuxenvärldens förhållningssätt till cannabis, både sett till aktionen och i 

sin tur informationen de får av skolan. Själva brukar de inte drogen men de har hört talas om 

att andra elever både säljer och använder den.

”- Antingen får vi ingen information alls eller skräckpropaganda - att det skulle  

vara en gateway till tyngre droger, men vem säger att gränsen skulle dras just  

där? säger Beatrize Widlund.” (Dagens Nyheter 2012-04-19 Knarktillslag mot 

grundskola)

Eleverna beskrivs som besvikna, de är också kritiska till  den kunskap som förmedlas från 

lärare och andra vuxna. Att cannabis skulle vara en gateway eller en inkörsport kontrasterar de 

sedan med att påpeka att Barack Obama har brukat cannabis.

“Bland jämnåriga är uppfattningen att marijuana i stort sett är ofarligt - och  

mycket ofarligare än alkohol, berättar tjejerna.”(Dagens Nyheter 2012-04-19 

Knarktillslag mot grundskola) 

Ungdomsdiskursen  ger  uttryck  för  en  diskrepans  mellan  ungdom  och  vuxna,  där  både 

kunskap och inställning till drogen skiljer sig åt. Ungdomen ifrågasätter kopplingen mellan 

cannabis  och  tyngre  missbruk,  den  illegala  statusen  utgör  ingen naturlig  gränsdragning,  i 

Sverige gör vi dessutom inte skillnad mellan lätta och tyngre illegala droger, vilket ungdomen 

tycks göra när cannabis sätts i relation till alkohol. Alkohol är en förvisso en tung drog, men i 

relation till exempelvis heroin får den anses vara lättare i en jämförelse. 

Resultat 

Ungdomen
Samtliga artiklar följer en liknande disposition, kärnmeningen återfinns i första stycket för att 

sedan  belysas  med  citat  av  olika  aktörer  och  berörda  personer,  vilka  är  avhängiga 

journalistens  sätt  att  konstruera  händelsen.  Samtliga  artiklar  bygger  i  sin  tur  på  tidigare 

uppgifter som antingen utvecklas, komplimenteras eller problematiseras. Fairclough beskriver 

diskurs  som ett  sätt  att  betrakta  något  ur  ett  bestämt  perspektiv,  obundna  moderata  SvD 

återger  ett  vuxenperspektiv där polis,  skola och fältassistenter står  eniga i  aktionen. DN:s 

konstruktion av händelsen utvecklas i flertalet artiklar och två huvuddiskurser blir tydliga. 

Auktoritetsperspektiv  vilket  stöds  av  polis  och  skolledningen  kontrasteras  med  ett 



ungdomsperspektiv  som utöver  eleverna delas  av Paul  Vestergren  vars  ståndpunkt  går  att 

koppla till  det  symptombaserade perspektivet och till  viss  del  låt-gå attityden.  (Törnqvist 

2011:189,192) Samtliga aktörer(utöver polisen) som sympatiserar och representerar vuxen- 

och auktoritetsperspektivet  är  kvinnor,  ungdomarna  som kommer  till  tals  är  kvinnor  men 

stöds endast av manliga föräldrar. Pollack menar på en förskjutning i narkotikafrågan, från 

socialpolitik  till  kriminalpolitik,  där  den  senare  traditionellt  återfunnits  i  konservativa 

tidningar.(Pollack 2004:128) I vår analys har samma tendenser återfunnits, SvD företräder i 

den analyserade artikeln det konservativa perspektivet i linje med sin uttalade ideologiska 

inriktning. DN befinner sig i ett mellanting mellan de två ytterligheterna. 

Tillslaget mot Åsa grundskola och rapporteringen kring det följer de 3 faser Stanley Cohen 

menar utgör en moralpanik.(Pollack 2001:83) I inledande fasen förekommer osäkra uppgifter, 

Åsö tillslaget antogs beröra upp emot 40 elever som sedermera visade sig vara 11. Elevernas 

unga  ålder  poängteras,  cannabis  kopplas  till  ungdomen  och  föräldrar  utrycker  oro  inför 

framtiden.   I andra fasen går flertalet personer ut och kommenterar det inträffade, flertalet 

auktoriteter  intervjuas  av  både  DN  och  SvD  vilka  återger  sin  syn  på  det  inträffade. 

Cannabiskonsumtionen  sätts  i  relation  till  den  nationella  utvecklingen.  De  berörda 

ungdomarna/eleverna  är  en  odefinerad  massa  vilka  utgör  en  del  av  ett  större  problem. 

Ungdomarna  är  redan  i  förväg  dömda  i  och  med  fältassistent  Olsson  beskrivning  av 

situationen som “jättesorgligt”.   I sista fasen har ämnet hunnit svalna i medias intresse, den 

sista artikeln som förkunnar att flera räder är planerade visar på den handlingsstrategi polisen 

kommer att tillämpa. Att samtliga urinprov visade negativt för cannabis och att inga beslag 

gjordes vid husrannsakan publiceras aldrig i någon av tidningarna.

Pollack  menar  att  den  mediala  bilden  av  ungdomsbrottslighet  (i  detta  fall  cannabisbrott) 

reflekterar det samhället för stunden anser vara rätt reaktion mot ett visst beteende. (Pollack 

2004:127)  Situationen  på  Åsö är  inte  utmärkande,  utan  snarare  att  betrakta  som normal, 

skolan har vidtagit de åtgärder som förväntas av samhället, blott rykten legitimerar en insats 

av  den  här  omfattningen.  Det  blir  här  angeläget  att  tala  om  instrumentell  aktualisering  

(Pollack 2004:71), föräldern vars hem blev stormat tillåts komma till tals men står ensam mot 

både  tidningar  och  polisens  konstruktion  av  händelsen.  JO-anmälan  lades  ner,  den 

individuella integriteten får stå åt sidan i strävan efter det narkotikafria samhället. 

Bruket av cannabis har enligt skolundersökningar ökat de senaste åren, som svar på detta har 

riktade insatser genomförts av polisen i bland annat Stockholms södra förorter under namnet 



”Operation Gåsen”. Enligt polis och fältassistenter är bruket av cannabis inte vanligare på Åsö 

grundskola  i  jämförelse  med  andra  skolor,  ändå  utfördes  tillslaget  och  rönte  stor  medial 

uppmärksamhet. Händelsen får ses som ett led i en offensiv från polisens (och regeringens) 

sida mot cannabisrökande ungdomar. I Svenska Dagbladets artikel (14) beskrivs polisens nya 

arbetsmetod kallad Linköpingsmodellen.  Huruvida det är  första  gången metoden tillämpas 

framgår  inte,  elevernas  unga  ålder  i  kombination  med  den  kraft  med  vilken  man  utfört 

tillslaget är det som skapar den mediala uppmärksamheten. De initiala rapporterna tydde på 

en omfattande razzia. Cannabis ingår i en diskursordning beträffande hur drogerna i samhället 

ska bemötas, en händelse likt den på Åsö grundskola grundas i visionen om det narkotikafria 

samhället  där  polisens  arbete  ska ge “klara signaler” om samhällets  avståndstagande från 

narkotika.(Törnqvist 2009:92)  Oavsett om försäljning eller bruk har ägt rum på skolan ska 

ungdomar och övriga allmänheten veta att polisen arbetar aktivt mot narkotikan, och kommer 

så göra även i framtiden vilket förkunnas i sista artikeln. 

Åsöhändelsen  reproducerar  maktförhållandet  mellan  vuxen  och  ungdom  -  individ  och 

samhälle.  De  berörda  ungdomarna  blir  ett  statuerande  exempel  och  är  redan  på  förhand 

dömda.  Vilka  konsekvenser  får  det  för  individerna?  Den  redan  dåliga  relationen  till 

vuxenvärlden som den kritiske föräldern påpekar kan liknas vid Goode & Ben-Yehuda teorier 

om åtgärder i nivåer som inte tycks försvaras av skadeverkningarna från själva brottet. (Marsh 

2008:47) Föräldern poängterar den eget uppskattade volymen av missbruket på skolan och 

ifrågasätter det stora antalet elever som blir föremål för polisarbetet.  Denna gruppering av 

elever kategoriserar utpekade ungdomar som missbrukare, vilket ökar risken för att även den 

enskilde individen klassar sig själv som “knarkare” och ytterligare tar avstånd från samhällets 

normer. (Marsh 2008:46) 

Söderortspolisen  i  samarbete  med  stadsdelsförvaltningen  i  Skarpnäck  går  ut  med  ett 

informationsblad  betitlat  “Cannabiskortet”.  (artikel  19)  Målgruppen  är  tonårsföräldrar  och 

polisen ämnar uppmärksamma föräldrar på de tendenser i form av klädesplagg, tillhörigheter 

och  fysiska  symptom  de  tycker  sig  se  hos  tonåring  som  röker  cannabis.  Gruppen, 

cannabisrökarna,  anses  inneha “attribut”  med tre  specifika  färger:  gult,  rött,  grönt,  vilken 

associeras  till  rastakulturen  och  vidare  reggaemusiken.  Likaså  tillhörigheter  i  form  av 

“klotterpennor”,  vilken av Nils  Paulsson, Närpolischef Globen, ser som en hänvisning till 

graffittikulturen.  Cannabisrökaren  åläggs  attribut  och  förknippas  med  kulturella 

uttrycksformer och indirekt belägger man två andra (ungdoms-)kulturer, graffittikulturen och 

reaggeakulturen med missbruksproblematik. 



De fysiska symptomen kopplade till cannabispåverkan är röda ögonvitor och muntorrhet, i 

artikeln citeras polisen uppmana föräldrar till uppmärksamhet kring cannabisatteraljer såsom 

digitala  vågar  och  rullpapper  för  tobak.  Porträtteringen  av  missbrukaren  förenklas 

“ungdomar”,  bilden i  övrigt står  oklar då polisens problembeskrivning i  artikeln talar om 

tendenser eller gemensamma nämnare. Artikelförfattaren ifrågasätter vilka belägg polisen har 

för sambandet mellan kläder/pennor och ett  missbruk, vilket Paulsson förklarar genom ett 

hänvisa till polisens egna empiriska erfarenheter, “För mig som polis finns många gånger ett 

samband.”, men att de saknar faktiska belägg för uttalandet,  “Vi kan inte basera det på en  

faktisk undersökning, att det skulle vara så svart på vitt, (...)”. Journalistens förhållningssätt 

är kritiskt till polisens uttalande och i slutet uppmanar polisen föräldrar att uppmärksamma de 

tendenser och igenkänningsfaktorer han räknat upp, cannabiskortet ska vara ett hjälpmedel för 

föräldrar att starta dialog med sina barn.  

Artikeln  om  Cannabiskortet  bekräftar  de  stereotypiseringar  och  generaliseringar  som 

förekommer från myndighetshåll och som Cohen menar tillhör fas 1 i moralpanikens olika 

skeenden.  Cannabisrökaren  tilldelas  attribut  förknippade  med  reggaekulturen,  likaså 

klotterpennor vilka i  sin  tur kopplas  till  graffitti  och gatukonstscenen.  Hopklumpandet  av 

olika kulturyttringar och cannabis korrelerar med Cohen och Youngs studier av mods, rockers 

och hippies i 60-talets London. (Pollack 2001:82) 

Kändisskapet
Tydlig skillnad kan skönjas i den bild man ger av olika kändisar och deras

cannabiserfarenhet.  Bilden  av  Houstons  missbruk  presenteras  genom  dels  hennes  egna 

historier men kompletteras med andra människors uppfattningar av Houston. Hur dessa tyckt 

hon verkat berusad, information artikelförfattaren hämtat ur “skvallerpressen”. Samma källor 

refererar  till  ex-makens  systers  uppfattningar  om att  Houstons  nya  pojkvän skulle  försett 

stjärnan med narkotika. Den roll som Bobby Brown beskylls haft transfereras till  den nye 

pojkvännen.

Inte bara får de kända vuxna brukarna tala för hur uppsatsen och tillika dess vuxendiskurs 

valts ut, Houstons livsöde får efterföljande dagar exemplifiera skadeverkningar av droger i 

den svenska samhällsdebatten om narkotika. Krönikören Britta Svenssons text i Expressen 

beskriver  en  våg  av  legaliseringsivrare  och  hur  man  bör  bortse  från  dessa  unga  mäns 

ifrågasättande av narkotikapolitiken.  Tydligt  stödjer  sig  Britta  Svensson på den restriktiva 

politik  RNS  vill  verka  för.  (Törnqvist  2011:194)  Texten  belyser  de  av  annan  åsikt  än 



författarens egna som en massa (Pollack 2001:82) där gemensam nämnare är deras kön och 

unga  ålder.  Textförfattaren  distanserar  droganvändarna  enligt  Durkheims  teorier  om  folk 

devils  (Marsh  2008:48-50)  där  skadeverkningarna  av  narkotikan  fört  vårt  gemensamma 

samhälle  mot  förfall.  Hon  tar  inte  diskussionen  utifrån  just  drogen  cannabis  utan  sätter 

likhetstecken mellan samtliga droger. Detta exemplifieras dels med Whitney Houstons död 

men också de 77 personer som mördats i det norska terrorattentatet. 

Den droganvändande kvinnorollen Pollack befäster blir i Houstons fall tydlig.(204, 208, 209) 

Hon beskrivs innan förhållandet med Brown varit en “renlevnadsmänniska” med framstående 

karriär,  ikt  den  bild  Pollack  belägger  för  hur  den  svenska  pressen  beskrivit  kvinnliga 

missbrukares  skötsamma  liv  falla  i  sank  efter  en  relation  med  en  droganvändande  man. 

(Pollack 2001:208)  Bilden av Houstons missbruk har även flera beröringspunkter med de 

symptom Bejerot applicerat på missbrukaren och som Törnqvist benämner som epidemiskt. 

Individen förlorar förmågan att  tänka själv och droganvändningen beskrivs spridas genom 

kontaktsmitta från en “sjuk” till en annan. (Törnqvist 2011:190) Kvinnan är i pressen ett offer, 

relationen med mannen resulterar i ett narkotikamissbruk som förstör hennes liv och karriär. 

 Bilden av mannens problematiska bruk skiljer  sig vilket  kan utläsas i  hur man beskriver 

Houston  till  skillnad  från  Håkan  Hemlin.  Artiklarna  har  flera  beröringspunkter  i 

beskrivningen av  det  epidemiska,  exempelvis  en  tydlig  introduktion.  I  Hemlins  fall  äldre 

kompisar  som av pressen inte  tillskrivs samma roll  som Bobby Brown haft  för  Houston. 

Återkommande refereras till hur Brown tagit droger tillsammans med Houston, i de flesta fall  

samma specifika historia.  Nordmans äldre vänner  nämns ej  mer än på frågan om hur det 

började.  Houston framställs  misssköta  sin  roll  som förälder,  pappans  ansvar  betonas  inte. 

Manligt och kvinnligt ansvar sett ur familjeperspektiv kontrasteras tydligt då Hemlins ansvar 

ifråga om barn inte ifrågasätts. Hemlin har inte misskött sina barn likt Houston, han anser 

istället sig själv besparat dem lidande, antagligen genom att inte hålla kontakt under berusade 

perioder  .En tydlig bild  av en problematisk narkotikakonsument målas  upp angående den 

artikel  om  Håkan  Hemlin  då  han  berättar  om  sitt  narkotikamissbruk.  Beträffande 

interdiskursivitet går det att koppla debuten av cannabis till inkörsportsdiskursen. Det var med 

denna drog som missbrukslivet började, alkoholdebuten nämns inte. Introduktionen skedde 

dessutom i ung ålder, 13 år,  och bilden av att missbruk etableras i  ung ålder underbyggs, 

dessutom skedde detta genom “sina äldre polare”, narkotika är en “kontaktsmitt” som lärs ut 

och förs vidare enligt Bejerots epidemiska narkotikadiskurs. (Törnqvist 2011:189-190)



Körberg/Plura-artiklarnas  syfte  att  väcka  intresse  för  ett  kommande  tv-program,  en  sorts 

textuell trailer. Artikelförfattarna har ur avsnittet plockat fram de sensations starkaste bitarna 

av programmet vilka önskas pocka nyfikenhet hos läsaren som ska väckas intresse för att efter 

att  ha  läst  artikeln  se  programmet  i  sin  helhet.  Genom att  i  rubriken  redigera  Körbergs 

uttalande blir effekterna ett konstaterat faktum och åtskillnad från originalcitat “Jag kan ju 

inte låta bli att tycka att det är lite trevligt att röka gräs”. Körbergs uttalande bör poängteras 

som  en  högst  subjektiv  åsikt,  som  kvällstidningarna  genom  att  endast  delvis  återge 

omformulerar  till  en  uttalad  sanning.  En  ståndpunkt  som  av  tidningen  ytterligare  vill 

förstärkas genom underrubriken “Körberg hyllar knark i tv.” Det är ur ansvarssynpunkt stor 

skillnad  mellan  att  cannabisrökning  för  Körberg  själv  varit  en  positiv  upplevelse  och  att 

droganvändning generellt skulle vara något trevligt. “Det är trevligt att röka gräs” kan ses som 

en uppmaning till  andra,  av cannabis oerfarna människor, att även dessa bör förskaffa sig 

denna insikt. 

Programledare Plura tillåts dessutom uttala sin egen ståndpunkt i cannabisfrågan, där han ser 

narkotikafrågan som ett ställningstagande upp till den enskilde brukaren. Individer som vill 

bruka cannabis ska tillåtas göra detta och han ser den svenska narkotikadebatten generellt som 

tabubelagt. Han uttrycks ställa sig bakom en liberal låt gå-attityd (Törnqvist 2011:192)

Genom hänvisningar till den sena sändningstiden förstärks bilden av barn och ungdomar som 

de som tar skada av att notera att dessa åsikter uttrycks. Man ifrågasätter inte att Körberg och 

Plura konsumerat cannabis eller att vuxna människor genom tv-programmet befästs bilden av 

två män med positiva erfarenheter av cannabisrökning. Istället poängterar programdirektören 

Fredrik Lundberg att kanalen inte ställer sig bakom droganvändning. Tidningarnas roll, med 

dygnet runt- tillgång även för barn och ungdomar med tydliga hänvisningar till vart man kan 

ta del av innehållet problematiseras inte av artiklarna.

Goldberg belyser den brist på antal benämningar av individer som använder narkotika i och 

med  att  svenska  myndigheter  officellt  endast  konstaterat  “missbrukare”.  (Goldberg  22) 

Tommy  Körbergs  cannabisrökning  skulle  kunna  förklaras  rekreationellt,  hans  positiva 

inställning  till  drogen  talar  inte  om  någon  problematik.  Möjligen  skulle  kategorierna, 

problematiska  och  just  rekreationella  konsumenterna,  utökas  till  att  innefatta  även  en 

medicinskt  cannabiskonsumerande  person.  Exemplet  i  vårt  analysmaterial  är  den  avlidne 

Larry Hagman. Hans cannabisbruk benämns i  relation till  skådespelarens cancer.  Hagman 

förklarar att läkaren varnat för att hans alkoholkonsumtion skulle vara av direkt livsfara för 



hans liv, vilket cannabis inte förklaras vara. Likaså citeras hur drogen hjälpt honom återfå den 

aptit cellgifterna tagit ifrån honom. Artikeln benämner varken en missbrukare eller en som 

experimenterat med drogen utan en äldre man i behov av cannabis. 

Huruvida denna medicinska aspekt även går att applicera på skådespelarkollegan Brad Pitts 

cannabisanvändning går (i alla fall)  inte att  konstatera utifrån Expressen och Aftonbladet-

artiklarna. I den tidigare bestämmer journalisten själv vad som utlöst vad i fråga om cannabis 

i  relation  till  depression  vilket  gör  det  till  en  fråga  om modalitet,  kanske  till  och  med 

kategorisk  modalitet  från  artikelöversättarens  sida.  Beträffande  transitivitet  är  förfarandet 

detsamma, depressionen som följd av cannabismissbruk är en process där subjektet Pitt utsatt 

sig själv för objektet cannabis. Motsatt förhållande beskrivs i Aftonbladet, cannabis är inte 

den utlösande faktorn i processen utan istället det han själv väljer att försöka bota den redan 

existerande  depressionen  med.  Drogen  sätts  i  en  psykisk  hälsodiskurs  där  den  nämns  i 

samband  med  depression.  I  Aftonbladet  är  bruket  ett  resultat  av  depressionen  medan  i 

Expressen den utlösande faktorn. Cannabis blir för Pitt ett sätt att fly vardagen och den stress 

han upplever i och med kändisskapet, en egenvald distansering från verkligheten. I och med 

att sambandsförhållandena totalt skiljer sig de två tidningarna emellan kan man urskilja vad 

som för artikelförfattarna varit de tongivande poängerna, oberoende av vilken av tidningarna 

som haft “rätt”. Nyhetsvärdet ligger i cannabisbruk av en känd personlighet som drabbats av 

psykiska problem i kombination med drogen.

Slutsats
Två tydliga diskurser går att skönja i det material vi valt att analysera, nämligen de två mest 

polariserade, hårdare tag- och låt  gå-attityden. Narkotikans epidemiska inverkan uttrycks i 

relation  till  de  polisära  insatser  som  skett  emot  ungdomsmissbruket  och  hos  den  vuxna 

Houston  är  missbruket  sprunget  ur  en  smitta  från  sin  man.  Motsatsen  uttrycks  av  Plura, 

Körberg och Hagman. Man uttrycker egna positiva erfarenheter av användningen av drogen 

som  “trevligt”  eller  hur  dess  medicinska  effekter  hjälpt  sjukdomsbehandling.  Ungdomar 

intervjuade i relation till händelserna vid Åsö sägs själva inte ha en cannabiserfarenhet men 

ifrågasätter  ändå  skadeverkningar  av  cannabis  i  relation  till  alkohol  och  den  i 

narkotikadebatten så vanligt förekommande gateway-teorin. Föräldrar till eleverna på skolan 

både  hyllar  och  ifrågasätter  insatserna,  då  vissa  talar  om att  helga  målet  menar  vissa  att 

utbredningen av brottet bör sättas i relation till åtgärderna.

Ungdomen saknar ansikte i den mediala framställningen, de tilldelas attribut, tillhörigheter 

och identiteter kopplade till subkulturer och kulturyttringar. Ungdomars bruk framställs som 



ett  ungdomsbrott  där  polisens initiativ  är  orsaken till  rapporteringen.  Ungdomar som dels 

använt drogen eller varit föremål för utredningen kommer inte till tals. 

Den vuxna cannabisbrukaren är en känd person med antingen rekreationell eller problematisk 

konsumtion. De positiva erfarenheterna uttrycks av Plura Jonsson och Tommy Körberg som 

uttalar sig ideologiskt ur ett rekreationsperspektiv. Larry Hagmans bruk är medicinskt och 

samtidigt ett substitut för alkoholen som han tidigare missbrukat. 

Pollacks exempel är hämtade ifrån 1975 års dagspress och tidsspannet till  trots syns stora 

likheter med den moralpanik vi ser under 2012 års rapportering om drogen. Samma tydliga 

återkoppling kan även ses i den moralpanik som genomsyrar rapporteringen kring ungdomen. 

De teorier vi valt för arbetet har tydligt kunnat återknytas till det material vi valt. Även om 

dessa  teorier  presenterats  mycket  tidigare  än  den  för  vårt  analysmaterial,  och  även  om 

studierna för samma forskning gjorts  än längre bak i  tiden syns  tydliga likheter  med hur 

pressen behandlar rapportering om cannabisanvändare idag. Samtidigt som individer åberopar 

en förändring i synen på cannabis genom mediet tycks pressen själva hålla fast vid gamla 

förhållningssätt.
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