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ABSTRACT 

Author: Mathilda Hammar Orlov & Jenny Barte  
Title: Weedy behavior- a qualitative study on how media presents cannabis [trans-
lated title] 
Supervisor: Anders Östnäs 
Assessor: Katarina Hollertz 

The aim of our study was to investigate the image the Swedish media present of 
cannabis and in particular hasch. We gathered all articles published during one 
month in the year 2002 and in 2012 in three major newspapers in Sweden. The 
newspapers examined where Dagens Nyheter, Aftonbladet and Metro. Through a 
social constructive perspective and discourse analysis as method we divided the 
content in the articles into about 30 various categories such as youths, harms, 
criminalization, gender, age and attitude towards cannabis. Some of the categories 
weren’t actualized and instead of analyzing them, we had to reflect over why they 
weren’t mentioned. Our major findings in our analysis was that media gives a 
different angle on the content of categories than the reality when we compared the 
articles with statistics and previous research findings. Media implies that the prev-
alence of cannabis among youths is larger than it is in the reality. The newspaper 
articles also tend to stress that cannabis is very dangerous and can be a gate-way 
drug to heavier narcotics, something which scientists do not agree about. This way 
of exposing cannabis in media can be affected by the heavily regulated politics of 
narcotics in the Swedish society. The side effects of the atrocity propaganda that 
media tends to feature can be that youths loses their confidence in the policy of 
the government or  the media forum it is expressed in, when the youths are ex-
posed to other opinions through for example music, friends, social media or the 
internet.  

Key words: cannabis, hasch, youths, media, Sweden. 
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Problemformulering  

Om man läser en tidningsartikel i en svensk dagstidning idag kan man få intryck 

av att samhällets bild av cannabis, som är ett samlingsnamn för både hasch och 

marijuana, ändrats under de senaste åren. Det verkar som att användandet av dro-

gerna ökar, då man i svensk medias rapportering om cannabis kan läsa uttalanden 

som ”Alla på skolan har provat att röka hasch någon gång” enligt en högstadie-

elev citerad av Aftonbladet i april år 2012. Andra uttalanden som förekommer om 

cannabis är ”dels har tillgängligheten ökat och priset sjunkit” enligt ett socialbor-

garråd citerat i Dagens Nyheter i april år 2012. Även synen på drogens farlighets-

grad och huruvida den ska legaliseras eller inte, verkar det finnas många åsikter 

om presenterade i dags- och kvällspress. Metro rapporterar om ett lagförslag om 

legalisering av cannabis i Colombia i april år 2012 och Sydsvenskan beskriver i 

maj år 2012 familjefadern Lars och hans fru som hellre röker en joint än tar ett 

glas vin på fredagskvällarna. 

Alla har inte möjlighet att själva uppleva det som presenteras i media, så i prakti-

ken kan medias bild av verkligheten vara mer reell än den som upplevs. Detta kan 

få stora konsekvenser för opinionsbildning (Strömbäck, 2009:138). Nyheter bör 

ses som en rekonstruktion av verkligheten, snarare än en neutral avbildning av 

den och medias bild av verkligheten blir, hur man än gör, alltid ofullständig 

(Strömbäck, 2009:166).  

Det var först under 1960-talet som haschet fick mer uppmärksamhet i Sverige, 

under de kommande årtiondena kom diskussionen kring hasch att vara högaktuell 

(Hilte, 1990:72). Cannabis brukades under denna period främst av ungdomar som 

gjorde revolt mot vuxenvärldens spända regler (Hilte, 1990:76). Cannabis har 

dock funnits med i historien längre än så. Kineserna använde tidigt fibrerna från 

cannabisplantan till exempelvis papper, rep, tyg och skor. De medicinska effek-

terna av cannabis upptäcktes tidigt i Kina och användes som smärtlindring, vid 

lindring av reumatisk värk samt för desinfektering. 

I Europa kopplades cannabis främst samman med konstnärssällskap fram till bör-

jan av 1960-talet (Hilte, 1990:72). Som vi nämnt tidigare var det under denna pe-
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riod bruket av cannabis började uppmärksammas som ett problem i Sverige. Till 

följd av detta startades narkomanvårdskommittén år 1965 (Hilte, 1990:13). Dro-

gen används, som vi tidigare nämnde, bland annat som berusningsmedel men den 

har även medicinska effekter. I Sverige så används exempelvis vissa av bestånds-

delarna av cannabisplantan för att tillverka smärtlindrande medicin för MS- (mul-

tipel skleros) patienter (Olsson, 2010:147). 

Christie och Bruun (1985) menar att det kan uppstå en klyfta mellan ”ungdoms-

miljön” som brukar cannabis och ”det officiella samhället” som försöker minska 

bruket, då de båda samhällsgrupperna bygger sina antagande på olika normer 

(1985:89). 

Det finns således många olika presentationer av cannabis och dagens media pre-

senterar endast en av dem.  

Syfte 

Syftet med vår undersökning är att belysa vilken bild svensk media presenterar av 

hasch idag samt hur bilden såg ut för tio år sedan. 

Frågeställningar  

• Vilka samhälliga normer och värderingar kan urskiljas ur texterna? 

• Hur kan dessa samhälliga normer och värderingar förklaras utifrån ett 

diskurspsykologiskt synsätt? 

• Finns det skillnader i medias framställning av hasch mellan de två tidsan-

givelserna? 

• Är medias skildring av hasch överensstämmande med statistik och forsk-

ning? 
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Metodavsnitt 

Val av metod 

Metoden är det som kan hjälpa uppsatsskrivaren att ta sig från en idé om ett pro-

blem till att få en ökad förståelse för det (Svensson & Ahrne, 2011:19). För att 

kunna besvara våra frågeställningar har vi valt en kvalitativ metod då vi vill för-

djupa oss i varför det ser ut som det gör. Kvalitativa metoder fokuserar på hur 

individer uppfattar, upplever och tolkar sin sociala verklighet och omgivning 

(Bryman, 2011:41). Om det finns en bestämd social grupp och man som forskare 

är intresserad av vilken världsbild och livssyn gruppen har, passar sig en kvalitativ 

metod då man kan belysa uppfattningar och tolkningar av den verklighet den soci-

ala gruppen lever i (Bryman, 2011:46).  

Vi vill undersöka den bild massmedia visar av hur samhället ser på bruk/ miss-

bruk av narkotika och inte hur samhället i själva verket ser på bruk/ missbruk. Om 

vi hade velat undersöka hur samhället ser på bruk/missbruk hade en annan sorts 

undersökning kanske varit mer relevant som till exempel en kvantitativ metod där 

man frågar samhällets medborgare direkt om deras uppfattning. Vid en kvantitativ 

studie vill man kunna dra generella slutsatser utifrån det insamlade materialet, 

vilket inte är det vi eftersträvar i denna studie. En kvantitativ studie dokumenterar 

hur vanligt förekommande vissa fenomen är genom att besvara frågorna ”Hur 

mycket, hur länge eller hur ofta” (Ahrne & Svensson, 2011:12). ”Enkelt uttryckt 

kan man säga att kvantitet är en beräkning, en mängd av ett fenomen, t.ex. antal, 

vikt, mängd, ålder, summa eller differens, medan kvalitativa data kan gälla sådant 

som en händelse, ett yttrande, en bild, smak eller beröring” (Ahrne & Svensson, 

2011:12). Det man genom en kvantitativ metod kan gå miste om är det kontextu-

ella sammanhanget vilket vi har valt att belysa i denna studie. 

En kvalitativ metod betonar i huvudsak ett induktivt synsätt och teorier som växer 

fram under arbetets gång (Bryman, 2011:40), men det finns även kvalitativ forsk-

ning där man prövat teorier snarare än att man inlett forskningen helt induktivt 

(Bryman, 2011:41). Att det är svårt att genomföra en samhällsvetenskaplig forsk-

ning på ett helt objektivt och värdeneutralt sätt har idag blivit allmänt accepterat 
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(Bryman, 2011:143). Vid starten av vår undersökning var vi inte helt induktiva 

eller objektiva, då vi innan starten fått en uppfattning, genom media, om att hasch 

var ett aktualiserat ämne i samhället. 

Vi har valt att använda oss av diskursanalys som metod. Eftersom vi vill belysa 

massmedias framställning av hasch har vi valt att göra detta genom diskursanalys 

av tidnings- och debattartiklar. Genom denna metod får vi dels se vad artiklarna 

och texterna har för innehåll men också en möjlighet att analysera vilka underlig-

gande strukturer, åsikter och grundantaganden som de synliga argumenten byggs 

på. I berättandet finns det en diskursiv praktik vilken är utformad från normer, 

konventioner och typologier, vilka hjälper oss att berätta och tolka berättelser 

(Hydén, 2008:93).  

Ett vedertaget sätt att arbeta med diskursanalys är som Michel Foucault gjorde 

(Boréus, 2011:150). Bryman (2011:474) beskriver Foucaults syn av att hur man 

språkligt väljer att beskriva ett objekt påverkar hur vi uppfattar eller begriper det, 

detta fenomen kallar Foucault diskurs. Genom en diskursanalys av exempelvis 

tidningsartiklar kan man undersöka vilka olika strategier författarna använder sig 

av för att uppnå de syften de har med artikeln (Bryman, 2011:475). I denna del av 

diskursanalys ligger fokus på handlingen. För att undersöka handlingen i texten 

utgår man från frågorna: vad syftar diskursen att leda till, hur är diskursen utfor-

mad för att uppnå sitt syfte samt vilka medel används för denna aktivitet (ibid.)? 

När vi analyserat vår insamlade empiri har vi haft dessa frågor i åtanke för att 

skapa de olika kategorier som vi indelat våra fakta i.  

Gill (2000) menar att man vid utförandet av en diskursanalys bör vara uppmärk-

sam på det syfte som ligger till grund för uttalanden i texten då dessa kan påvisa 

samhälliga normer och värderingar. Boréus (2011:151) pekar även hon på språk-

bruket som en viktig del i hur vi uppfattar samhället och världen. Samtidigt menar 

hon att det även är tvärtom, att samhället och världen också påverkar hur vi an-

vänder språket och agerar (ibid.). För att kunna undersöka våra forskningsfrågor 

har vi valt att utföra vår diskursanalys utifrån massmedier i form av tidningsartik-

lar och debattartiklar. I dessa medier kommer det samhälliga språkbruket fram och 

blir således möjligt att analysera.  
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Metodens förtjänster och begränsningar 

Kritik mot kvalitativ metod är bland annat att kunskapen som framkommer ur 

undersökningen blir begränsad, inte så bred och på så vis avgränsad till kontexten 

den tagits ur (Jacobsson & Meeuwisse, 2008:52). Det är snarare genom kvantita-

tiva undersökningar som man kan dra generaliserande slutsatser (Jacobsson & 

Meeuwisse, 2008:52). På grund av vår undersöknings omfång och vårt val av me-

tod ämnar vi inte att göra en bred och generaliserbar studie, utan en studie som är 

beroende av den kontext den tagits ur. Trots detta kan de resultat vi kommer att 

komma fram till i viss mån appliceras på liknande situationer. Således blir studien 

generaliserbar i begränsad utsträckning.   

Vi har försökt att vara medvetna om att våra egna åsikter, värderingar och grund-

antaganden kan påverka vår undersökning och analyserandet av empirin. Bryman 

(2011:43f) skriver att egna värderingar kan påverka i princip alla aspekter i under-

sökningsprocessen som till exempel i valet av forskningsområde, frågeställningar, 

metod, tolkningen och analysen av de data man finner samt de slutsatser man drar. 

Genom att aktivt vara medvetna om detta hoppas vi på att våra egna åsikter, vär-

deringar och grundantaganden inte har påverkat studien i så stor utsträckning så 

att den inte är reliabel. 

Atkinson och Coffey citerade i Bryman och menar att ett annat problem med den 

här typen av undersökning kan vara att materialet vi kommer att använda oss av 

inte är producerat i syfte att bli använt till denna typ av undersökning, vilket kan 

göra att vissa aspekter missas (Bryman, 2011:502). 

Metodens tillförlitlighet  

Bryman (2011:352) beskriver Masons uppfattning som går ut på att en undersök-

ning har validitet om man svarar på det man ville svara på, undersöker det man 

ville undersöka, mäter det man ville mäta, osv. Reliabilitet betyder att undersök-

ningen kan upprepas och då uppnå samma resultat förutsatt att metod och mål-

grupp är densamma (Bryman, 20011:352). Begreppsförklaringen ovan är kopplad 

till kvantitativ forskning, Bryman (2011:351) påpekar att det kan vara svårare att 

applicera dessa begrepp på kvalitativ forskning bland annat på grund av att denna 
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är beroende av sin kontext. För att kunna applicera dessa begrepp på kvalitativ 

forskning har Bryman (2011:352) valt att belysa LeCompte & Goetz (1982) be-

skrivning av validitet och reliabilitet. LeCompte & Goetz, citerade i Bryman 

(2011), skiljer på extern och intern reliabilitet och validitet. 

Extern reliabilitet  

Med extern reliabilitet menas undersökningens möjlighet att upprepas. Vid kvali-

tativ forskning behöver forskaren gå in i en liknande social roll som den första 

forskaren befann sig i för att kunna upprepa studien (Bryman, 20011:352). Vid 

vår undersökning skulle detta innebära att man väljer många likartade tidnings- 

och debattartiklar de vi har analyserat för att kunna uppnå ett liknande resultat.  

Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet innebär att man som forskare till studien har diskuterat igenom 

hur man ska tolka det som kommer fram i samt under studiens gång (Bryman, 

20011:352). Vi har hanterat detta genom att i förväg försöka att diskutera hur vi 

ska tolka eventuella tveksamheter som kan uppkomma under studien. Vi kommer 

även att ha en fortlöpande kommunikation under genomgång och tolkning av un-

dersökningsmaterialet.  

Intern validitet 

Intern validitet handlar om överensstämmelsen mellan teori och de observationer 

som görs under studiens gång (Bryman, 2011:352). Bryman (2011:352) påpekar 

att detta kan ses som en styrka i en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ 

studie, detta på grund av att man vid kvalitativa studier under längre tid befinner 

sig i det sociala sammanhang studien utförs i. Således har man som forskare lång 

tid för att upptäcka dessa samband (Bryman, 2011:352).  

Extern validitet 

Extern validitet handlar om studiens generaliserbarhet, i vilket omfång resultaten 

kan generaliseras till andra studier (Bryman, 2011:352). Som Bryman (2011:352) 

påpekar är detta ett problem i många kvalitativa studier, vilket gör detta till ett 
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problem även för oss. Resultaten vi kommer att komma fram till under studiens 

gång är starkt bundna till den kontext de är tagna ur, vilket vi är medvetna om.  

Då man vid diskursanalys använder sig mycket av att se perceptioner, alltså hur 

människor uppfattar sin omvärld, är det viktigt att vara medveten om att dessa 

grundar sig i samhällets normer och värderingar vilka ändras över tid (Boréus, 

2011:150). Detta är viktigt att ha i åtanke vid denna typ av studie då vi ämnar un-

dersöka de samhälleliga normer och värderingar som framkommer genom den 

media vi valt att analysera.  

Diskursanalys  

Diskursanalys är en del av det socialkonstruktionistiska perspektivet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:7). Det är traditionellt ett sätt att studera och analysera 

text som kan betraktas som en slags kommunikation eller samtal (Gill, 2000:172). 

När vi människor samtalar speglar det inte bara vår omvärld rent objektivt och 

neutralt, utan vårt samtal skapar och förändrar samtidigt vår omvärld (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:7). 

Om man vill använda sig av diskursanalys som metod måste man acceptera vissa 

premisser. Dels finns det filosofiska epistemologiska och ontologiska grundanta-

ganden om språkets betydelse, vissa teoretiska modeller, vissa riktlinjer för meto-

den och speciella tekniker för att analysera (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:10). När man utför en diskursanalys finns det som sagt många olika sätt att 

göra det på. Med detta i åtanke menar Winther Jørgensen och Phillips (2000:14) 

att man vid utformandet av ramarna till sin egen diskursanalys bör ta med delar 

från de olika angreppssätt som finns. När vi utformat vår diskursanalys är det det-

ta vi har gjort.  

Enligt Burr citerad i Gill (2000:173) bör man enligt ett diskursanalytiskt synsätt 

vara kritisk till vedertagna sanningar och skeptiskt mot att omvärlden helt oprob-

lematiskt visar sin sanna natur för oss vid observationer. Man bör också vara 

medveten om att vår förståelse är grundad i en historisk- och kulturell kontext 

samt att kunskap är socialt konstruerad, vilket utvecklas ytterligare inom diskurs-

psykologisk teori, som vi nedan kommer att beskriva. 
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Varför har vi då valt att lägga fokus på just tidningsartiklar samt debattartiklar? 

Det beror på att vi anser att dessa texter är ett slag av de texter som främst når ut 

till samhället i stort. Alltså blir den bild som produceras i dessa texter mycket cen-

tral i samhällets uppfattning av problemet. Börjesson (2003:16) menar att obero-

ende av vem som publicerar texten anses alla texter som delar av verkligheten och 

blir på så vis både konstruerade samt konstruerande. En annan del som utmärker 

kvalitativ forskning, som vi tagit upp innan, är att resultaten i många fall inte kan 

generaliseras och göras till sanningar i en annan kontext än den kontext resultaten 

kommer från. Så fungerar det även med Cultural studies där de menar att studie-

objektet ska sammanbindas med sitt kulturella sammanhang (Börjesson, 2005:18). 

I studier som dessa menar Börjesson (2005:18) att en av utgångspunkterna blir 

reflektionen över forskarens egna förhållningssätt. Detta är även väsentligt för 

diskurspsykologisk teori, som vi utvecklar nedan. Detta är en svårighet vi kommer 

att behöva arbeta med under arbetes gång då det i vår studie är mycket viktigt att 

vi är medvetna om våra egna förhållningssätt.  

Då vi har frångått den kvantitativa metoden är det inte heller de definitiva san-

ningarna vi söker utan vi vill istället analysera den verklighet vissa diskurser er-

bjuder (Börjesson, 2005:19). Vi nämnde tidigare att diskurser kan ses som samtal, 

så vid en analys av diskurser vill man bland annat se vad samtalsprocedurens styrs 

av (Börjesson, 2005:19). Vidare menar Börjesson (2005:20) för att en diskurs ska 

bli till måste det finnas en social överenskommelse och för att den sociala över-

enskommelsen ska bli till måste det finnas en diskurs. Vad som är socialt och kul-

turellt accepterat bestäms således av olika diskurser men det är bara när någon 

överskrider en gräns av vad som är accepterat som gränsen syns (Börjesson, 

2005:21ff). Det är alltså med hjälp av diskursanalysen vi har tänkt undersöka vil-

ka grundantaganden som ligger till grund för haschdiskursen i dagens samhälle. 

Då kan man ställa frågor som hur, när, varför och vilka verkningar får detta (Bör-

jesson, 2005:19). 
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Analysschema 

Det diskursanalytiska schema vi har valt att arbeta efter är utformat av Gill 

(2000:188-189): 

1. Formulera forskningsproblem 

2. Välj ut texter att analysera 

3. Transkribera om det behövs 

4. Gör en kritisk genomläsning av texten 

5. Gör en omfattande och detaljerad kodning utefter olika kodkategorier och 

sen omgrupperas i nya begreppsliga sammanhang. 

6. Genomför analysen genom att leta efter mönster och variationer av möns-

ter och formulera preliminära hypoteser.  

7. Undersök reliabiliteten och giltigheten genom att analysera avvikande fall, 

deltagarnas förståelse och med en utgångspunkt i en gemensam överord-

nad struktur eller begrepp. 

8. Ställ samman analysen till en helhet. 

Undersökningspopulationens avgränsning  

Utgångspunkten i vår undersökning är att belysa hur medias framställning av 

hasch ser ut idag samt har sett ut tidigare, vilka samhälleliga normer och värde-

ringar som kan urskiljas i texterna samt hur dessa normer och värderingar kan 

förklaras utifrån ett diskurspsykologiskt synsätt. Vi har valt att utgå från april år 

2012 för att göra vår undersökning så aktuell som möjligt. Jämförelseperioden 

kommer att vara tio år tillbaka i tiden, alltså år 2002. Vi valde att gå just tio år 

tillbaka på grund av att vi då hoppas på att kunna se tydliga förändringar. Dessa 

eventuella förändringar kan vara svårare att urskilja om vi hade valt en jämförel-

seperiod för endast exempelvis fem år sedan.  

Vi har valt att utgå från tryckt media i form av tidningar. Den tryckta media som 

diskursanalysen kommer att utföras på är tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbla-

det samt Metro. Dessa mediekommunikationer är rikstäckande och berör inte en-

dast en stad eller ett område. Samtliga av tidningarna finns också tillgängliga på 

Internet. Internet har de allra flesta människor i samhället tillgång till genom ex-
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empelvis stadsbibliotek. Det analyserade materialet får en spridning mellan dags-

press och kvällspress samt gratis material, vilket är nyanserande för resultatet av 

studien då de olika tidningarna framställer fakta på olika sätt samt når ut till olika 

målgrupper.  

Aftonbladet är en oberoende socialistisk tidning inräknad under kvällspress kate-

gorin. Dagens Nyheter är en morgontidning som är oberoende liberal och Metro 

är en gratis tidning som är obunden.  

Ytterligare begränsning har skett genom att det analyserade materialet är hämtat 

från två bestämda tidsperioder, april år 2012 samt april och i viss del maj år 2002. 

Då sökningen på Dagens Nyheters hemsida endast gav två artiklar som resultat 

från april år 2002 valde vi att utöka tidsperioden till att innefatta även maj år 

2002. Detta gav då ett resultat på sammanlagt sex stycken artiklar. Att utökningen 

kom att innefatta just maj månad beror på att det var den månad som angränsade 

till april samt inkluderade flest artiklar då mars inkluderade bara en till artikel. 

Varför vi valt april år 2012 grundar sig i att vi ville att studien skulle vara aktuell 

just nu, då denna aspekt inte behöver inkluderas vid år 2002 valde vi att utöka 

sökningen även till maj månad för att få tillräckligt med material att arbeta med. 

Denna utökning har endast skett på sökningen från Dagens Nyheter, alltså inte på 

Aftonbladet och Metro. Detta på grund av att vi från Aftonbladet fick tillräckligt 

med material att arbeta med endast utifrån april år 2002. Sökningen i april år 2002 

på Aftonbladet gav elva stycken artiklar och samma sökning på Metro gav noll 

träffar. Trots att sökningen under år 2002 på Metro inte gav några resultat valde vi 

att ha med de artiklar som vi fått fram från de andra medierna då vi anser att det 

ändå ger en bild av hur media framställde hasch under denna tidsperiod.  

För att hitta tidningsartiklarna har vi använt oss av de olika sökmotorerna som 

finns på respektive hemsida för de olika tidningarna. Vi har valt att begränsa sök-

ningen av artiklar till att omfatta orden hasch, haschmissbruk, haschbruk samt 

cannabis, cannabismissbruk och cannabisbruk. Vi har valt dessa sökord på grund 

av att uppsatsen handlar om hasch men vi tror också att det i många svenska artik-

lar nämns som cannabis. Cannabis är namnet på hela växten, medan hasch fram-

ställs av kådan och marijuana framställs av bladen. Vi har sett tendenser i tid-
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ningsartiklarna till att orden hasch och cannabis används synonymt. Vanligaste 

sättet att använda drogen i Sverige är genom hasch (Lundqvist & Eriksson, 

1988:13) så på grund av det har vi valt bort marijuana. Dock har vi tagit med can-

nabis som sökord då detta är ett samlingsnamn för de droger som kan utvinnas 

från cannabisplantan. Det vi menar är att då det benämns cannabis så syftar tro-

ligtvis författaren oftast till hasch.   

Kodning  

Kodningen av det insamlade materialet har skett genom att vi systematiskt gått 

igenom artiklarna via Internet för att sedan kunna inordna innehållet i dem under 

olika kategorier. Till att börja med utgick vi från 32 stycken kategorier. Då vi 

hade gått igenom materialet från april 2012 valde vi att begränsa oss till 14 styck-

en kategorier vilka är: sociala konsekvenser, ekonomi (individuell samt samhäl-

lig), kriminalitet/polisen/rättegång/häktning/åtal, smuggling, prevention, legalise-

ring, syn på allvarlighetsgrad, minderåriga/ungdomar, kändisar, kön, ålder, till-

gänglighet, attityd bland unga samt tillsammans med andra droger. De kategorier 

vi valt bort är: skador, beroende, inkörsport, jämförelse med andra brott, behand-

ling, fördelar, jämförelse med annan narkotika, missbrukare, tidigare dömda, 

etnicitet, sjukdomar/medicin, funktionshinder, bruk, missbruk, offer för drogen, 

aktivt val samt omfattning. Kategorierna som vi valde bort vid vidare arbete med 

materialet har uteslutits på grund av brist på matchande material.  

Vi vill i vår analys försöka urskönja grundantaganden, normer och värderingar för 

att kunna jämföra dem med befintlig fakta och statisk. Således vill vi jämföra sta-

tistik med den diskurs media presenterar av hasch för att få en uppfattning om den 

bild som media ger är verklighetstrogen och kan räknas som allmängiltig. 

Etiska överväganden  

Det finns fyra grundkrav man bör ta hänsyn till vid vetenskapliga forskningar, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011:131ff). De etiska principerna gäller för individer som är direkt 

inblandade i forskningen (ibid.), men då vi i vår undersökning använder oss av 

redan offentligt material har vi resonerat om att vi inte behöver ta någon större 
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hänsyn till några etiska aspekter då texterna redan är skrivna och vi inte har för 

avsikt att granska författarna personligen. I vår undersökning finns det dock en 

aspekt vi måste reflektera över i våra etiska överväganden. Vi måste värna om de 

etiska rättigheterna för författarna av de medietexter vi valt, så att vi inte gör etis-

ka övertramp gentemot dem. Vi har gjort detta genom att inte nämna namn på de 

aktuella författarna och vi har försökt att inkludera artikelkontexten våra citat är 

tagna ur.  

Om en vetenskaplig forskning inte håller hög kvalitet och inte kan bidra till ett 

utökande av kunskapsläget kan den betraktas som oetisk enligt Spencer m.fl. som 

citeras i Bryman (2011:139).  
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Orientering om kunskapsläget  

Den övergripande synen på droger som inkluderar cannabis har genomgripande 

historiskt sett varit negativ. Vidare har artiklar i media ofta handlat och artiklar i 

media har ofta handlat om hur man bör bekämpa drogproblematiken då drogbruk 

har ansetts som en fara för samhället (Törnqvist, 2009:70). 

Primack, Douglas och Kraemer (2009) presenterar resultat från deras studie angå-

ende samband mellan cannabis och populärmusik. De menar att många ungdomar 

blir exponerade för musik många timmar om dagen, genomsnitt för studien var 

2.4 timmar per dag, samt att mycket av USA:s populärmusik innehåller texter om 

cannabis. Resultaten av studien visade ett samband mellan ungdomar som lyssna-

de på musik innehållande texter som handlade om cannabis samt ett eget bruk av 

cannabis. Denna undersökning har gjorts i USA på tre olika kommunala grund-

skolor bland elever i niondeklass.   

Hammersley och Leon (2006) kommer i sin studie bland annat fram till att i jäm-

förelsen mellan skadeverkningar av cannabis, alkohol och tobak så var det tobak 

som hade högst skadeverkningar. Vidare har de kommit fram till att forskning 

som menar på att cannabisbruk skulle kopplas ihop med ett avvikande beteende 

har praktiskt taget försvunnit, dock har det inte heller sammankopplats med ett 

hälsosamt beteende. Forskning har kommit fram till att användare av cannabis 

själva ser många positiva fördelar med det, bland annat det nätvärk som skapas i 

samband med användandet.  

Det finns även forskning som visar på att många ungdomar i dagens samhälle 

anser att cannabis är en mindre farlig drog och att det på vissa ställen i världen har 

skett en slags normalisering av drogen på senare tid (se Dermant & Järvinen, 

2010; Kuntsche, 2010). 

Sznitman (2008) beskriver en tes om normalisering av droger, formulerad av Par-

ker et al. De menar att synen på droger håller på att normaliseras mer idag och att 

drogbrukare inte längre ses som lika avvikande från samhället i Storbritannien, 

precis som i de studier vi ovan presenterat. Sznitman (2008) applicerar dessa tan-

kar på det svenska samhället för att undersöka om det pågår en normaliserings-
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process även här. Parker et al, som citeras i artikeln menar att normaliseringen av 

droger pågår på två fronter, dels genom politik och lagar men även genom medias 

rapportering om narkotika (2008:462). Resultaten av studien visar att Sverige i 

dagsläget inte är på väg mot en normalisering av synen på narkotika. Detta på 

grund av, enligt författaren, att det politiska förbudet är starkt reglerat bruket av 

narkotika är relativt lågt bland befolkningen och den allmänna attityden inte ac-

cepterar användande av narkotika (Sznitman, 2008:472). 

Lilja, Giota och Larsson har år 2004 publicerat en artikel om preventionsprogram 

som skolor kan använda sig av för att minska ungdomars användning av alkohol 

och narkotika. Preventionsprogram ges i hela Norden en betydande roll inom sko-

lor, trots att effekten av dem inte är betydande (2004:297). Preventionsprogram 

ger begränsade resultat på grund av att det är många andra faktorer som har större 

inverkan på ungdomars syn på alkohol och narkotika (ibid.). 

Shaw, Whitehead och Giles (2010) beskriver i sin undersökning om ungdomar 

och deras syn på hur kändisar som brukar narkotika framställs i tidningar. Förfat-

tarna skriver i sin sammanfattning att det kanske hade gett ett bättre utfall att un-

dersöka annan slags media i stället för tidningsartiklar, då ungdomar kanske hellre 

nyttjar andra mediekanaler som tv, sociala medier, musik och internet. De under-

sökta ungdomarna visade upp en större objektiv och kritisk syn mot det som pre-

senteras i media, än författarna trodde att de skulle göra. 

Goldberg (2011) är professor i sociologi och menar i sin bok att den svenska strik-

ta drogpolitiken kan jämföras med en krigsförklaring mot narkotika. Dock fortsät-

ter han att argumentera att detta krig aldrig kommer kunna vinnas och man är 

längre från målet om det narkotikafria samhället än man var vid ”krigets” början. 

Tillgången på droger ökar ständigt och det kommer nya preparat hela tiden. ”Ti-

den är mogen för att avveckla narkotikakriget och sluta fred med droger-

na”(Goldberg, 2011:247), anser han och fortsätter sedan med att ingen än så länge 

har kommit fram till något bra sätt att reglera narkotikan, så vi får helt enkelt ex-

perimentera och prova oss fram. Hur vi än gör kommer vi aldrig hitta en lösning 

där ingen tar skada av narkotika (ibid.). 
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Brottsförebyggande rådet har som uppgift att presentera kunskap om brottslighet, 

brottsförebyggande arbete och rättsväsendes reaktioner på brott. Statistiken häm-

tad från Brottsförebyggande rådet är från år 2002 samt år 2009. Detta beror på att 

rapport på narkotikastatistiken endast ges ut en gång var tredje år från och med år 

2006. Då vi uttrycker antydan på mönster har dessa kontrollerats om de legat sta-

digt de senaste åren och vi då kan dra slutsatsen att de troligtvis har följt den ut-

vecklingen även in i år 2012. (http://www.bra.se, 2012-05-18)    

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, genomför varje år 

en undersökning bland niondeklassare och gymnasieelever i årskurs två, för att 

undersöka svenska ungdomars drogvanor när det gäller alkohol, rökning, droger, 

sniffning samt dopning. CAN ger även ut en skrift om drogutvecklingen bland 

hela Sveriges befolkning en gång om året (http://www.can.se, 2012-05-15). Stati-

stiken för år 2012 är ännu inte publicerad, därför har vi hämtat våra uppgifter från 

rapporten från år 2011. 

Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har till uppgift att vara ett 

kunskapscenter om hälsa för Sveriges befolkning. Uppdraget innefattar även att 

ha tillsyn inom området alkohol, tobak och narkotika (http://www.fhi.se, 2012-05-

16). 

Guttormsson (2010) beskriver i en artikel i tidningen Alkohol och Narkotika bland 

annat hur priset på cannabis sedan 1980-talet har halverats. Detta har resulterat i 

att tillgängligheten har ökat. 

Olika slags droger och fiender  

Faran, beroendeframkallandet och konsekvenserna av bruk av olika droger som 

alkohol, koffein, nikotin, diverse läkemedel, cannabis, opiater samt psykotropiska 

preparat har diskuterats genom historien. Christie och Bruun (1985) diskuterar 

politiken som lett till åtgärder mot vissa preparat, men som ignorerat andra pro-

blem i sin bok Den goda fienden. Dels har koffein, alkohol och tobak blivit så 

folkkära och delar av den sociala kulturen i många länder att en strängare re-

glering antagligen skulle bemötas med starkt mothugg, dels finns det en enorm 

industri med så stora ekonomiska vinster att företagen är svåra att rå på. Christie 

http://www.bra.se/bra/om-bra.html
http://www.can.se/
http://www.fhi.se/Om-oss/
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och Bruun (1985) frågar sig även varför staten inte lägger mer resurser på att be-

kämpa andra problem, som till exempel ungdomsarbetslöshet, då det är något som 

ökar risken för ungdomar att hamna i kritiska och farliga situationer. Deras svar 

på frågan blir att förmodligen är även ungdomsarbetslöshet en för stark fiende och 

ett bekämpande av detta antagligen skulle leda till kritiska omvälvningar för ar-

betsgivare, fackföreningar och statens ekonomi och politik. En fiende som har 

mindre samhälleligt stöd och som man dessutom kan skylla andra samhällspro-

blem på är bättre att ge sig på. Då lämnas majoritetens preferenser och statliga 

maktcentra ifred, och man flyttar fokus från källan till problemen, så att man slip-

per bekämpa starkare fiender (1985:14). Författarna menar att narkotika är en mer 

lämplig fiende (1985:65) och det kan man dessutom skylla andra problem som 

kriminalitet och fattigdom på (1985:14).  

Media 

Kommunikation är aldrig neutral, enligt Strömbäck (2009:9). Vid all kommunika-

tion sker en selektion mellan vilken fakta samt vilka aspekter, perspektiv och 

vinklingar man ska använda sig av (Strömbäck, 2009:9). Olika medier kan indelas 

i olika kategorier som journalistik, reklam, propaganda och underhållning. Kraven 

på sanningshalt varierar mellan de olika kategorierna och allmän- och egenintres-

set är olika stort i de olika kategorierna (Strömbäck, 2009:140).  

Medier har makt över dess publik, genom att de fakta man presenterar har effekter 

på dem som mottar budskapet. Lazarsfeld och hans kollegor, citerade i Strömbäck 

(2009:85), exemplifierar tre olika effekter som media kan ha på sin publik på en 

mikronivå. En effekt kan vara att göra åsikter aktiverade eftersom de aktualiseras 

och medvetandegörs genom media. En annan effekt kan vara att värderingar, av-

sikter och åsikter som människor redan bär på förstärks. Den tredje effekten kan 

vara att människor omvänds och byter åsikt, men det är inte så vanligt förekom-

mande som de andra två effekterna.  

Som vi precis nämnde så har medier makt över sin publik, men det finns i sin tur 

någon som har makt över media och över vad som ska publiceras samt vad som 

inte ska publiceras (Strömbäck, 2009:83). Medier av organisatoriskt slag är före-
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tag som ägnar sig åt informationsspridning på olika sätt och dessa är ofta aktiebo-

lag som är vinstdrivande. Det finns också tekniska medier som står för den form 

som informationen förmedlas igenom till exempel tidningar eller tv och även des-

sa arbetar efter ekonomiska förutsättningar. Den mesta media, förutom public 

service, har alltså en strävan efter att få uppmärksamhet och därigenom ökad om-

sättning (Strömbäck, 2009:139). Författaren menar också att det inte finns några 

kommunikativa processer som inte är påverkade av politik, då det organiserade 

samhället förutsätter politik (Strömbäck, 2009:9). 
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Diskurspsykologisk teori 

Den teori vi kommer att använda oss av är diskurspsykologi. I det kommande av-

snittet kommer vi först att gå igenom vad ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

innebär då diskurspsykologin har många rötter i det perspektivet. Vi kommer se-

dan att gå vidare med att mer konkret berätta hur vi kommer att använda oss av 

diskurspsykologi och även ge en förklaring till vad teorin innebär. Då diskurspsy-

kologin ursprungligen kommer från diskursanalysen kommer vi även i detta av-

snitt att ge en vidare förklaring av diskursanalys.  

Socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktar man verkligheten, eller 

delar av verkligheten, som konstruerad i interaktionen mellan oss människor och i 

vårt kollektiva agerande. Socialkonstruktionismen är kritisk mot att sociala feno-

men och företeelser är naturliga, har en essens eller är omöjliga att undvika (Bry-

man, 2011:36). 

Det finns kritik av det socialkonstruktionistiska perspektivet som bygger på att om 

alla fenomen eller företeelser är kontingenta eller avhängiga av den kontext de 

förekommer i så finns det ingen regelbundenhet kvar att studera. Som svar på det-

ta menar förespråkare av socialkonstruktionistisk teori att den kunskap eller de 

identiteter som är kontingent eller avhängiga kontexten ofta utspelas i konkreta 

situationer eller kontexter som är låsta, och man kan därmed dra slutsatser och 

studera regelbundenheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:12). 

Enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt är vår verklighet en gemensam över-

enskommelse om hur saker och ting är. Genom hur vi uttrycker oss visar vi hur vi 

tänker att vår verklighet är konstruerad och genom att studera innehållet i språket 

kan man se vilka underliggande normer, värderingar och grundantaganden den 

som uttrycker sig har (Jönson, 2010:17).  
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Diskurspsykologi  

Diskurspsykologi är en gren av diskursanalysen och har som alla andra grenar en 

socialkonstruktivistisk ansats. Andra grenar som finns utifrån diskursanalys är 

exempelvis kritisk diskursanalys som utgår från maktrelationer. Med en social-

konstruktivistisk ansats menas att exempelvis texter så som medietexter, forsk-

ningsrapporter osv. ses som konstruktioner av verkligheten. De är således ett sätt 

att se verkligheten på (Winter Jorgensen & Phillips, 2000). Detta är viktigt att ha i 

åtanke vid vår analys, alla texter vi har behandlat är endast en del av verkligheten. 

Vår studie har inte så stort omfång att den kan täcka allt som publicerats inom det 

valda ämnet vilket gjort att vi begränsat oss till att endast analysera material från 

perioden april år 2012 och april samt maj år 2002. När man använder diskurspsy-

kologi vid analys av texter så är det vanligt att man gör kategoriseringar av textens 

innehåll för att se vilka diskurser som ligger till grund (Winter Jorgensen & Phil-

lips). Inom diskurspsykologin menar man att människors kategoriseringar är hi-

storiskt, kulturellt och socialt specifika, de hör alltså samman med kontexten 

(Winter Jorgensen & Phillips, 2000:100). Detta skiljer sig från exempelvis ett 

kognitivistiskt synsätt som anser att kategorisering grundas i empirisk erfarenhet 

(Winter Jorgensen & Phillips, 2000:99). Alltså befinner sig det kognitivistiska 

synsättet mer på en individnivå medan man kan säga att diskurspsykologin befin-

ner sig på en gruppnivå (ibid.).  Inom diskurspsykologin menar man att kategori-

serings- och identifieringsprocesser skiljer sig mellan olika grupper av människor 

på grund av olika kulturella förståelseramar (Winter Jorgensen & Phillips, 

2000:103). Winter och Jorgensen (2000) menar att genom talet tabuiseras vissa 

teman vilket gör att människor genom sitt tal väljer en viss diskurs. Det som blir 

intressant för vår analys är vilka teman som har tabuiserats och vilka som har valts 

samt hur författarna till texterna skapar konstruktioner av verkligheten och vilka 

kulturella förståelseramar som då ligger till grund för konstruktionerna. 
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Empiri och analys 

Vi har gjort en diskursanalys på utvalda texter som vi hämtat från tidningarna 

Dagens Nyheter, Aftonbladet samt Metro. Vi har även tagit hjälp av det analys-

schema som presenterades ovan. I det kommande avsnittet kommer vi först att 

presentera vår valda teori, hur vi ska använda oss av den samt presentera vår bild 

de olika tidnigarna som vi har valt att utgå ifrån. Sedan kommer vi göra en presen-

tation av det material som framkom vid diskursanalysen. Vi kommer slutligen att 

presentera genomgående teman, allmängiltiga mönster samt avvikelser som före-

kommer. 

Vi har valt att använda oss av diskurspsykologi som teoretisk utgångspunkt för att 

analysera vårt empiriska resultat. Detta resonemang utgår ifrån att människors 

referensramar bygger på historisk, kulturell och social kunskap. Istället för, till 

exempel, ett kognitivt synsätt som har som utgångspunkt att människors referens-

ramar är grundade i egen erfarenhet.  

Media i form av dags- och kvällspress presenterar en bild av hasch utifrån refe-

rensramar byggda på vissa grundantaganden, normer och värderingar. Som vi tog 

upp i vår problemformulering kan den bild som presenteras i media ibland uppfat-

tas som mer verklig då läsaren själv endast får den bilden presenterad för sig och 

således inte upplever situationen själv. Detta kan i sin tur leda till stark opinions-

bildning enligt Strömbäck (2009:138).  

Vi har hämtat information från tre olika tidningar - Aftonbladet, Dagens Nyheter 

(DN) och Metro samt från två olika tidpunkter - april (och maj) år 2002 och april 

år 2012.  

Aftonbladet  

Vid vår genomgång av artiklarna från Aftonbladet kan en tendens av korta artiklar 

med många uttalanden från offer och vittnen ses. I artiklarna från år 2002 var det 

flertalet som utgick från intervjuer med unga personer angående narkotika, dessa 

grundades då endast på deras uttalanden. Aftonbladet nämner gärna de omskrivna 

och intervjuade med namn och publicerar bilder på dem. 
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De få artiklar som handlade om kända personer togs endast upp i Aftonbladet, 

både från tidsperioden under år 2002 och under år 2012. I allmänhet så ses Afton-

bladet som en tidning som skriver om ”skvaller” medan Dagens Nyheter anses 

rapportera mer reella nyheter.    

Dagens Nyheter  

Dagens Nyheter (DN) är en morgontidning och har därmed lite utförligare artiklar 

än både Aftonbladet och Metro. De har även i mindre omfång med ögonvittnes-

källor i artiklarna. En skillnad som kunde urskiljas mellan artiklar från DN i april 

år 2012 samt april och maj år 2002 var att artiklarna tagna från år 2002 var större 

till omfånget och faktamässigt utförligare. Således kunde vi skönja en trend av att 

artiklarna från år 2012 var kortare och mer som notiser, de var även i många fall 

tagna från TT (Tidningarnas Telegrambyrå). I de artiklar som var publicerade år 

2002 fanns ett flertal artiklar där personer berättade om sina dramatiska liv då 

hasch fanns med som inslag. Dagens nyheter beskriver gärna de intervjuade detal-

jerat, men utan att identifiera någon. 

Till skillnad från Aftonbladet och Metro innehöll artiklarna från DN uttalanden 

inte endast från vittnen och offer utan alla artiklar innehöll även uttalanden från 

sakkunniga.  

Metro  

Metro är en gratistidning. Vi har kunnat se en tendens till att dessa artiklar i jäm-

förelse med artiklarna från DN och Aftonbladet i större utsträckning är kortare 

textmässigt och mer sammanfattande. Det fanns även en benägenhet till att finnas 

fler bilder samt bildtexter i Metro jämförelsevis med Aftonbladet och DN. Metros 

koncept bygger på att deras artiklar ska vara korta och sammanfattade. Metro pre-

senterar endast personerna med att skriva kön och ålder. 
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Sociala konsekvenser 

De sociala konsekvenser som det rapporteras om år 2002 handlar om barn som 

utnyttjas för att ha smugglat narkotika och barn som tvångsomhändertas på 

grund av att de lever tillsammans med missbrukande föräldrar. ”Uppdragsgivar-

na som anlitar barn som kurirer är väldigt cyniska, säger Tore Rågnäs, chef för 

svenska tullens analysavdelning.”(Aftonbladet, april, 2002). Tio år senare rap-

porteras det om barn som utnyttjas vid langning i Sverige. ”Enligt polisen har en 

av de åtalade utnyttjat sitt femåriga barn när ett knarkparti skulle levereras till en 

missbrukare” (Aftonbladet, april, 2012). ”En fyraårig flicka ska ha agerat kurir 

och levererat knark och tagit betalt av en missbrukare” (Aftonbladet, april, 

2012). 

I artiklarna från år 2012 framträder en bild av att hasch är skamligt att bli beblan-

dad med enligt vissa grupper, exempelvis uttrycker rektorn från en skola som har 

fått elever intagna av polisen på följande vis: ”Jag kan inte svara på varför vi 

skrev att cannabis missbrukas. Jag antar att det måste röra sig om tips, men vi vet 

inte säkert. Det kanske var dåligt uttryckt av oss, säger hon.”.  Detta är en allmän-

giltig bild i samhället vilket försvårar situationen för skolorna, då de inte vill upp-

fattas som ”drogskolor”(Aftonbladet, april, 2012). Genom att ingen av skolorna 

vill detta så behandlas inte problemen som har upptäckts. En anledning att media 

presenterar hasch som om det har ökat kan bero på den ändrade attityden gent-

emot hasch. Förr var det mer tabu att prata om hasch än vad det är idag. Dock 

pekar citat som ovan på att det till viss del fortfarande är tabu med hasch idag. 

Ekonomi 

Media presenterar exempel på hur mycket pengar ungdomar lägger på att köpa 

cannabis. ”Somliga av ungdomarna har kunnat lägga upp till en hundring om da-

gen för att köpa cannabis, cirka 3000 kronor i månaden. Andra har köpt för kon-

sumtion till helgen” (DN, maj, 2002.) Tio år senare skriver tidningarna återigen 

om ungdomars konsumtion. ”Cannabis är jättelätt att få tag på, och billigare än 

sprit. Hasch för en hundralapp räcker för fyra elever” (DN, april, 2012). 
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År 2012 skrivs det mer om hur cannabismarknaden påverkar större ekonomiska 

system än människors privatekonomi. I Spanien har föreningen Barcelonaföre-

ningen cannabisbruk för eget bruk (ABCDA) erbjudit sig att hyra mark för 54170 

euro i månaden för odling av cannabis. ”Verksamheten skulle under två år ge de 

962 invånarna inkomster på 1,3 miljoner euro, skriver, den spanska tidningen El 

Pais på nätet” (DN, april, 2012). Detta skulle hjälpa området att räddas undan fi-

nanskrisen. I Spanien idag är odling och konsumtion för eget bruk lagligt.  

 

Även i Colombia diskuterar man staten en ökning av odling av cannabis genom 

att avkriminalisera det. ”Syftet med förslaget är att göra det mindre lönsamt att 

odla narkotika och sälja till karteller och rebellgrupper” (Metro, april, 2012). 

Amerikanska regeringen har tidigare investerat biljontals dollar för att minska 

odlingarna i Colombia. 

 

Nederländerna däremot ändrar sin liberala drogreglering och ska göra så att det 

inte längre är tillåtet för turister att köpa och bruka cannabis. ”Nederländerna har 

tröttnat på knarkturismen” (Metro, april, 2012). Detta kommer att ha en ekono-

misk påverkan på de ”coffee-shop” - ägare som inriktat sig på försäljning av can-

nabis till turister. 

Kriminalitet, polis, rättegång, häkte, åtal 

Det rapporterades om fem människor som häktats, åtalats eller förhörts av polisen 

under den aktuella tidsperioden år 2002 i samtliga tidningar som vi har undersökt. 

Samma siffra för år 2012 är cirka 110 personer. 

 

En svensk popstjärna åkte fast för narkotikabrott år 2002 (Aftonbladet, april, 

2002). Tio år senare kan man läsa en liknande rubrik om att ”En av landets mest 

kända popstjärnor åtalas för narkotikabrott” (Aftonbladet, april, 2012). 

Media rapporterar även om ett friande för en man som greps påverkad av cannabis 

i Malmö. ”Men Malmö tingsrätt friade honom därför att han hade berusat sig i 

Köpenhamn” (DN, april, 2012). I Danmark är det inte ett brott att bruka narkotika. 
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Smuggling  

År 2002 rapporteras det om att två flickor, 12 respektive 15 år gamla, som stop-

pats i tullen i Malmö med sammanlagt 9,3 gram hasch (Aftonbladet, april, 

2002). Mammor ska även ha hyrt ut sina spädbarn för 20 000 kr per resa för att 

man skulle kunna smuggla narkotika i barnmatsburkar. ”Att anlita barn tros vara 

ett sätt att manipulera tullpersonalen” (Aftonbladet, april, 2002).  

 

År 2012 rapporteras det inte om några barn som smugglat, utan endast om vux-

na som gjort det. Två fall av smuggling med 30 respektive 34 kg cannabis har 

upptäckts vid Öresundsbron rapporteras det om år 2012. Andra artiklar behand-

lar att det smugglats hasch från Tyskland och Norge (Aftonbladet, april, 2012). 

 

År 2012 skrivs det ” Tullens beslag av ecstasy och marijuana ökade i fjol. 5272 

beslag av marijuana gjordes - en ökning med 17 procent jämfört med 2010. Mari-

juana ökade också sin andel av det totala antalet beslag, medräknat alla slags pre-

parat, från 12 till 18,5 procent” (Metro, april, 2012). 

De resultat vi har fått fram genom vårt kodningsarbete pekar tydligt på en ökning 

av hasch som är i omlopp i samhället. Vad som framkom när vi såg till resultaten 

av de artiklar som tog upp haschsmuggling så var ökningen klar, antalet smugg-

lingsförsök hade ökat demonstrativt från år 2002 till och med år 2012. När vi jäm-

förde detta med statistik från perioden stämde detta delvis. Antalet domar per år 

som berörde cannabis mellan år 1983-96 låg omkring 3200 stycken enligt CAN, 

år 2009 låg antalet på 10 500 stycken domar (Drogutveckling i Sverige 2011, 

www.can.se, 2012-05-14). Detta är en kraftig ökning. Denna extrema ökning be-

ror bland annat på ökade resurser från polisens håll på spanings- och ingripande-

verksamhet (Narkotikabrott, www.bra.se, 2012-05-15). För just andelen av narko-

tikabrott som blir klassade som smuggling har dock minskat. År 2002 var 11 pro-

cent av alla narkotikabrott kategoriserade som smuggling medan denna andel år 

2009 var 4 procent (Narkotikastatistik 2002, www.bra.se, 2012-05-15) (Narkoti-

kastatistik 2009,www.bra.se, 2012-05-15).   

http://www.can.se/
http://www.bra.se/
http://www.bra.se/
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Det framkommer även i undersökningen som CAN har gjort att den största ök-

ningen skedde under 90-talet i antal domar. Bland de fem vanligaste narkotika 

preparaten är det endast läkemedel samt cannabis som har fortsatt öka under 00-

talet (Narkotikastatistik 2009, www.bra.se, 2012-05-15). Att en ökning har skett 

stämmer således dock har ökningen inte fortskridigt i samma takt som framkom-

mer i den media vi undersökt. Utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv betyder 

detta att media skapar en bild av att haschet är mer utbrett än vad det egentligen 

är. De artiklar vi har analyserat har uttryckt grundantaganden som att hasch är 

mycket farligt, att samhället måste agera mot ungdomens bruk av hasch samt att 

det smugglas in allt mer hasch i det svenska samhället. Med dessa grundantagan-

den skapar den media vi analyserat en bild bland annat av att det svenska samhäl-

let inte längre har någon kontroll på införandet av hasch i landet. Vilket kan bidra 

till en förmedling av oro. Detta i relation till att (Strömbäck, 2009) beskriver det 

media rapporterar om har en stark inverkan på samhällets innevånare gör att våra 

resultat från undersökningen är oroande.  

Prevention  

Många unga människor har fått uttrycka sig i media under perioden april, maj år 

2002, angående hur de anser att narkotikapreventionen i skolan fungerar och om 

man kunnat hantera det annorlunda. ”Men man löser inga narkotikaproblem 

genom att de står och säger att det är farligt utan någon diskussion.” ”Fia menar 

att det är viktigt att informera människor tidigt om att det är farligt att börja med 

droger, kanske redan i årskurs fyra” (Aftonbladet, april, 2002). 

Rektorn för en skola har också fått uttala sig om sin narkotikapolicy år 2002 efter 

att det rapporterats i media om hur skolelever säljer cannabis vid skåpen på 

skolan. ”Men allt detta arbete räcker inte om vi inte lyckas engagera samtliga 

elever i kampen mot droger – och där spelar vår antidroggrupp en mycket viktig 

roll” (Aftonbladet, april, 2002) 

Efter polisräden mot en högstadieskola tio år senare, alltså år 2012, har skolan fått 

uttala sig: ”Enligt Margot Valegård, rektor på Åsö grundskola, har man under 

våren haft en öppen dialog med både föräldrar, polis och fältassistenter om 

drogproblematiken” (Aftonbladet, april, 2012). 
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Med tanke på hur den ökande användningen av cannabis och andra droger 

framställs i media, ter sig också som vi tidigare nämnt samhällets och skolornas 

preventionsarbete relativt verkningslöst. Genom medias bild av preventionsarbete 

i skolor verkar det som att, som Christie och Bruun (1985:89) hade uttryckt det: 

”det officiella samhällets” budskap inte når fram till ungdomarna. 

Skolorna som polisräderna har utförts på år 2002 respektive år 2012 har fått uttala 

sig om sitt arbete för att motverka narkotikaanvändning och använder sig av 

uttryck som narkotikapolicy, antidroggrupp och öppen dialog. 

Informationsprogram riktade mot ungdomar ger generellt begränsade resultat 

enligt många olika rapporter citerade av Lilja et al (2004:297). Det är svårt att 

påverka kulturella och socialpsykologiska fenomen genom att informera menar 

författarna. Trots detta ses alkohol- och narkotikaprevention genom information 

till ungdomar som ett mycket viktigt inslag i svenska skolor. Det har utvecklats 

många olika slags preventionsprogram, främst i USA. De flesta av dem består av 

hela programpaket som skolor kan köpa in (Lilja et al, 2004:297). Problemet med 

dessa program är dels att de är utvecklade i ett land men ska appliceras i att annat 

(Lilja et al, 2004:306). Ett annat problem med dessa preventionsprogram är att 

även andra faktorer påverkar ungdomarnas syn på alkohol och narkotika så som 

ålder, kön, grupptillhörighet, föräldrapåverkan och skolmotivation (Lilja, Giota, 

Larsson, 2004:297). 

Folkhälsoinstitutet (2010) skriver att information och undervisning i skolan om 

narkotikans negativa effekter har som en isolerad insats inga bestående effekter. 

Den samhälliga normen är således att ungdomar bör informeras om riskerna med 

narkotika. Som tidigare forskning påvisar så har detta en isolerad effekt då det är 

mycket annat som också påverkar ungdomarna. Synen på den svenska 

preventionen gentemot cannabis verkar ha varit snarlik från år 2002 fram till år 

2012. Denna syn och tidigare forskning är samstämmig, bilden media presenterar 

av detta stämmer således överens med statistiken, men trots detta fortsätter man 

att använda sig av preventionsmetoder som inte fungerar optimalt. 

De flesta av ungdomarna (årskurs 9 samt gymnasieelever år 2) som har kommit i 

kontakt med cannabis uppger att de använt drogen en eller ett fåtal gånger (Skol-
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elevers drogvanor, 2011:66, CAN, 2012-05-14). Enligt Hamersly och Leon 

(2006) krävs det oftast att man brukar drogen ofta (”heavy-use”), för att de nega-

tiva konsekvenserna ska framkomma. Samtidigt som Hamersly och Leon (2006) 

visar på att genom ett tungt bruk av cannabis så upplevs negativa konsekvenser 

men även fler positiva konsekvenser än vad som kan påvisas vid ett mindre bruk 

av cannabis. I den media vi analyserat presenteras cannabisbruk endast i negativa 

eller neutrala ordalag vilket förstärker den skrämselpropaganda som kan ses vid 

prevention.  

Legalisering  

Två ungdomar har fått uttrycka sina åsikter i artiklarna från perioden april, maj 

under år 2002. ”Staten borde sälja knark” ” Var och en borde ha rätt att bestämma 

över sin egen kropp så länge man inte skadar någon annan” (Aftonbladet, april, 

2002).  

Som tidigare beskrivits har det år 2012 rapporterats om förslag på lagändringar i 

både Spanien och Colombia som mildrar regleringen av cannabisodlande. Dock 

kommer Colombia antagligen inte att helt legalisera odling av cannabis och koka 

då landet kommer ”ta hänsyn till sina förpliktelser gentemot internationella avtal” 

(Metro, april, 2012). I USA vill president Obama dock strama upp politiken kring 

cannabis och grundaren till den så kallade Cannabishögskolan i Kalifornien avgår 

efter husrannsakan på skolan. Han har länge arbetat för att legalisera cannabis. 

”Jag tycker att cannabisförbud är orättfärdiga och kontraproduktiva” (DN, april, 

2012). 

Till Metro säger en fältarbetare att synen på droger har förändrats hos ungdomar. 

”Det finns krafter som är för legalisering. Den mediebilden tror jag påverkar en 

del” (Metro, april, 2012). 

I Sznitmans (2008) undersökning om normalisering av synen på narkotika i 

Sverige, skriver hon att det finns få signaler och bevis på att en normalisering är 

på väg att ske (2008:461). Sverige, tillsammans med Grekland, är det land som 

förekomsten av narkotikaanvändande är lägst i de europeiska länder som var med 

i ”European School Survery Project on Alcohol and Other Drugs 2004” 
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(2008:459). Som vi tidigare nämnt är Sveriges drogpolitik mycket restriktiv och 

har som målsättning att skapa ett drogfritt samhälle (Sznitman, 2008:465). Med 

tanke på detta så är troligtvis en legalisering av cannabis mycket långt borta i 

Sverige och därmed har synen på det inte ändrats så mycket. Det samhälliga 

grundantagandet i Sverige är således att man kan arbeta fram ett samhälle fritt 

från illegal narkotika. Enligt ett diskurspsykologiskt sätt är dessa åsikter 

grundande i värderingar som är djupt rotade historiskt och kulturellt. Dessa 

grundantaganden om ett totalförbud av narkotika är kanske dock förlegade i 

dagsläget då ju världen har förändrats med ökad globalisering och åsiktsspridning 

via Internet.  

 

Syn på allvarlighetsgrad av cannabis samt om det kan vara en inkörsport till 

tyngre droger 

En hel del av artiklarna från perioden under år 2002 uttrycker direkt eller indirekt 

en syn på hur allvarligt det är att missbruka hasch eller cannabis. En del ungdomar 

har fått uttrycka sina åsikter även i de här artiklarna, men även andra nyhetsrap-

porteringar antyder om hur man ser på allvarlighetsgraden. 

”I Västsverige höll sig missbrukarna länge till hasch och amfetamin. Heroin före-

kom knappast”. ”Hasch och amfetamin utgör traditionell inkörsport till ett tyngre 

missbruk” (DN, april, 2002).  

”Jag tänkte att jag bara skulle röka på helgerna när han var född, säger Davids 

pappa Mattias. Jag såg mig inte som en missbrukare och kunde inte förstå att so-

cialtjänsten ville ta David ifrån oss” (DN, maj, 2002). 

”Under rättegången i Svea hovrätt 2002 ägnade åklagaren mycket tid åt att prata 

om att Joy Rahman rökt hasch och spelat på Dagens dubbel för några hundralap-

par i veckan. Detta skulle enligt åklagaren tytt på att han haft motiv för att begå 

mordet” (DN, maj, 2002). 

”Det finns mycket narkotika här. Förra veckan såg jag några killar på skolgården 

som stod och rökte hasch. Då känner man hur slappt det är”. ”Det är oroande att 

det verkar bli allt vanligare med hasch bland ungdomar. Det kan vara inkörsporten 

till tyngre droger”. ”Och hon tror att om man börjar med svagare preparat, är det 

lätt att man går över till något starkare”. ”Du söker ju hela tiden efter den där för-
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sta kicken som du fick första gången, och därför går man över till tyngre saker”. 

”Hasch till exempel tycker många är okej att använda. Fia säger att de flesta som 

använder droger, anger som skäl att fortsätta, att det inte är farligt, eftersom det är 

en naturprodukt”. ”Kanske var femte i min kompiskrets har provat någon gång 

eller röker ibland” (Aftonbladet, april, 2002). 

”Det är väldigt lättillgängligt samtidigt som attityden bland ungdomarna blivit allt 

mer tillåtande. Man röker överallt: i parker, hemma, på skolgårdar och centruman-

läggningar, säger Jonas Wendel, chef för ungdomssektionen på länskriminalpoli-

sen i Stockholm. Ungdomar som vi pratar med ser inga faror i det och att det alltid 

går att få tag på det alltid är det någon som känner någon som har, säger hon” 

(rektorn på skolan) (Metro, april, 2012) 

”Straffvärdet för smuggling bör också vara lägre eftersom det rörde sig om canna-

bis som inte tillhör de farligaste narkotiska preparaten” har en advokat sagt i ett 

överklagande av domen (DN, april, 2012). ”Som ett första steg klassades de mest 

koncentrerade cannabis-preparaten som tunga droger i oktober (i Holland)” (Met-

ro, april, 2012)  

 

”Åsöskolan har signalerat till föräldrar att de varit oroliga för att eleverna använ-

der cannabis” (Aftobladet, april, 2012). Efter polisräden mot högstadieskolan 

skriver DN att en av barnens mammor uttalat ”Inte mer än rätt”, ”Vi måste säga i 

från om knarket” och ”Åh, tack! Vi vill inte att barnen ska fastna i det här” (DN, 

april, 2012). Men en annan förälder är av en annan åsikt och säger ”Visst är dro-

ger ett problem, men hur många rör det? Högst någon procent av eleverna” (DN, 

april, 2012). 

Det verkar som att media spär på bilden av att om vem som helst provar en drog 

en gång så är det lätt att man fastnar i beroende. Enligt CAN:s rapport om 

drogutveckling i Sverige skiljer sig människor, både ungdomar och vuxna, som 

brukat narkotika från andra genom exempelvis ökat skolk under skoltiden, lägre 

utbildningsnivå och otrivsel i skolan (Drogutvecklingen i Sverige 2011, 

www.can.se, 2012-05-15). Det finns ett starkt samband mellan 

narkotikaerfarenhet och andra problembeteenden (Skolelevers drogvanor, 

2011:66, CAN, 2012-05-14). 

http://www.can.se/
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Sznitman (2008) menar att svensk media är starkt moraliserande när det gäller 

synen på narkotika och att detta budskap kan sprida sig ut i samhället och påverka 

synen hos läsarna (2008:462). Dock finns det människor i det svenska samhället 

på både professionell- och amatörnivå som anser kopplingen mellan all narkotika 

och problem är felaktig och som aktivt försöker påverka och nyansera bilden 

(Sznitman, 2008:473). Ytterligare kan Sveriges restriktiva narkotikapolitik bidra 

till denna syn. Sznitman menar att den allmänna inställningen hos Sveriges 

befolkning är starkt moraliserande när det gäller narkotika (2008:462). Så även 

om medias framställning av hasch är att det vem som helst provar det nu för tiden 

så lever moralen om att man inte ska testa narkotika kvar i Sverige. 

I media år 2002 uttrycks åsikter om huruvida cannabis utgör en inkörsport till 

tyngre droger. ”Hasch och amfetamin utgör traditionell inkörsport till ett tyngre 

missbruk ” (DN, april, 2002). ”Det är oroande att det verkar bli allt vanligare med 

hasch bland ungdomar. Det kan vara inkörsporten till tyngre droger”. 

(Aftonbladet, april, 2002). 

Christie och Bruun (1985:88) skriver om skrämselpropaganda som går ut på att all 

narkotika är lika farlig. Om cannabis framställs som lika farligt som heroin, 

kanske detta får fler människor att undvika att prova cannabis på samma sätt som 

man undviker att prova heroin. Dock kan någon som ändå provar cannabis 

upptäcka att det inte är helt sant att cannabis kan likställas med heroin. Detta kan 

leda till att de ser mildare på bruk av heroin. Det kan även uppstå en 

trovärdighetsklyfta mellan den som provar drogen och de som spridit 

informationen, som Christie och Bruun (1985) benämner ”det officiella 

samhället”. Om myndigheterna inte sprider sanningar om drogerna kan man 

ifrågasätta ifall de sprider osanningar på andra områden också (1985:89). Enligt 

detta resonemang skulle skrämselpropagandan indirekt kunna göra cannabis en 

inkörsport till tyngre droger. 

Melberg et al. (2010) undersöker om cannabis kan vara en inkörsport till tyngre 

droger. Författarna medger att det finns en ökad risk för en övergång till tyngre 

droger från cannabis, då man antagligen kommer i kontakt med människor som 

brukar tyngre droger om man själv börjar bruka cannabis. Detta umgänge kan i sin 
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tur göra andra droger mer tillgängliga. En lösning på detta problem anser 

författarna skulle kunna vara att legalisera cannabis, så att ”världarna” delas upp 

mellan lättare och tyngre droger (Melberg et al., 2010:601). Slutligen kommer 

författarna fram till att det är främst för en liten andel som redan har andra 

problem, som risken ökar för en övergång till tyngre droger (Melberg et al., 

2010:600) och att man borde lägga resurser på att fånga upp dessa ungdomar 

tidigt istället (Melberg et al., 2010:602). 

Christie och Bruun medger att det finns ”stigar” från en drog till en annan, men 

menar att det inte går några ”breda vägar” som det ibland framställs som 

(1985:106). Dock tar de ytterligare ett steg tillbaka och visar på att alkohol och 

tobak kan vara en inkörsport till cannabis och andra tyngre droger (1985:90). ”Det 

är genom alkoholen man lär känna rusets glädjeämnen och sorger” (Christie & 

Bruun, 1985:91). 

Det kan vara så att den svenska politiken har starkt inflytande över vad som skrivs 

i medierna (Strömbäck, 2009:9) och försöker föra ut sin restriktiva 

narkotikapolitik. Eller så vill politiken rikta fokus på narkotikaproblem för att 

kunna förklara detta som en orsak till andra förekommande samhällsproblem på 

det sätt som Christie och Bruun beskriver (1985:14). 

Minderåriga/ ungdomar 

I medias rapportering om cannabis där ungdomar eller minderåriga nämns får man 

intryck av att användningen ökade stadigt år 2002. År 2002 skrivs det bland annat 

att ”Elever sålde cannabis i skolan”. ”Enligt socialtjänsten är det bara toppen på 

ett isberg - betydligt fler ungdomar är inblandade”. ”Kanske var femte i min kom-

piskrets har provat någon gång eller röker ibland, säger en skolelev.” ”Ungdomar 

lever med narkotikan direkt inpå sig. Droger finns överallt, men många vill inte se 

det”.  ”Narkotika är ett reellt problem som ungdomar har direkt inpå sig.” ”Redan 

i 12-årsåldern är unga människor på stan och röker och dricker, säger hon.” ”Dra-

gonskolans handlingsplan ska bearbeta gymnasieelevernas drogliberala syn” (DN, 

april, 2002). 
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Rapporteringen tio år senare tyder dessutom på en fortsatt ökning. ”Cannabis-

missbruket har ökat stadigt bland Stockholms högstadieelever de senaste åren – 

och nu är användningen större än på länge. Det uppger både polis och socialtjänst 

som larmar om en växande trend bland länets unga”. ”Det är väldigt lättillgängligt 

samtidigt som attityden bland ungdomarna blivit allt mer tillåtande. Man röker 

överallt: i parker, hemma, på skolgårdar och centrumanläggningar, säger Jonas 

Wendel, chef för ungdomssektionen på länskriminalpolisen i Stockholm”. ”Ung-

domar som vi pratar med ser inga faror i det och att det alltid går att få tag på det 

alltid är det någon som känner någon som har, säger hon” (rektorn på skolan) 

(Metro, april, 2012). 

 

 Exempel på citat angående minderåriga och ungdomar är dessa: ”De är högsta-

dieelever och de säljer och köper cannabis”. ”Nu har södermalmspolisen inlett en 

utredning och plockar in upp emot 50 tonåringar”. ”Det vi förstått är att själva 

användandet är mycket större än vi anat. Vi vet att det sker försäljning på skolan 

och det vi vill ta reda på är hur eleverna får tag i det”. ”Aldrig tidigare har det va-

rit så vanligt bland högstadieungdomar att röka cannabis” (Aftonbladet, april, 

2012). ”Omkring ett fyrtiotal elever på Åsö grundskola har provat cannabis åtmin-

stone en gång, enligt Björn (polis)” (DN, april, 2012). 

Den media vi har undersökt år 2012 rapporterar alltså på liknande sätt om en ök-

ning av narkotikaanvändning bland ungdomar. Men media rapporterar både år 

2002 och år 2012 om ungdomar som ertappats med narkotikainnehav, som säljer 

eller som är påverkade av narkotika. Ungdomarna är misstänkta för både ringa 

och grova narkotikabrott. År 2002 gjorde polisen ett tillslag mot en gymnasieskola 

i Stockholm och tio år senare har man precis gjort ett tillslag mot en högstadiesko-

la. 

Enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysnings (CAN) rapport om 

skolelevers drogvanor från år 2011 har niondeklassare som uppgett att de någon 

gång testat någon drog i princip legat på samma nivå under hela 2000-talet. Vid 

undersökningarna bland niondeklassare är cannabis den absolut vanligaste använ-

da narkotikan. När användningsnivån under 2000-talet var stabil var även bruket 

av cannabis stabil (Skolelevers drogvanor, 2011:66, CAN, 2012-05-14), så man 
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kan inte heller dra slutsatsen att cannabisbruket ökat och andra droger minskat 

inom den oförändrade nivån av narkotikabruk hos niondeklassarna. Detta tyder på 

att medias rapportering om ungdomars ökande bruk av cannabis är något orealis-

tisk.  

År 2002 rapporterar media om att polisen gjort ett tillslag mot en gymnasieskola 

och år 2012 om att polisen gjort ett tillslag mot en högstadieskola. Detta indikerar 

att drogbruket sjunkit i åldrarna. I CAN:s undersökning presenterar man att man 

har frågat om debutålder i undersökningarna bland ungdomarna sedan år 1989. År 

2011 hade 2 % av pojkarna i niondeklass provat narkotika innan 14-års ålder och 

1 % av flickorna. Denna siffra har legat relativt stabilt sedan år 1989 och det 

antyder att debutåldern för narkotikaanvändning inte har sjunkit (Skolelevers 

drogvanor, 2011:66, CAN, 2012-05-14). Även här verkar alltså medias 

rapportering vara lite missvisande. 

Christie och Bruun (1985) pekar på att den största delen av uppfostran av barn 

oftare görs av utbildad personal än av föräldrarna (1985:25). Människor som 

arbetar med barn och ungdomar har fått en mer tongivande röst i samhället i 

beskrivningen av hur barn och ungdomar är, då andra vuxnas avstånd till barn och 

ungdomar har ökat. Då denna personalgrupp ofta har hög arbetsbelastning, så kan 

personalen tendera att betrakta barnen som besvärliga då personalen känner att de 

inte hinner med sina arbetsuppgifter med barnen (1985:26). Författarna kritiserar 

även skolornas likriktade upplägg, som kanske inte passar alla barn och 

ungdomar. De som misslyckas i skolan kan betraktas som att det är fel på dem, 

istället för att inse att upplägget av utbildningen är för smalt för att passa alla 

(1985:31). Det har alltså skapats en klyfta mellan ungdomar och det som Christie 

och Bruun benämner “det officiella samhället” (1985:89). “Det officiella 

samhället” har fått en bild av att ungdomar är annorlunda, svåra att förstå och 

problematiska. “Our findings illustrate that we do not yet fully understand young 

people's relationship with the media”, är vad Shaw et al. kommer fram till i sin 

slutsats (2010). Vi har kommit fram till att det kan vara så att media spär på den 

här mystifierade bilden av ungdomar. I vår undersökning yttrar det sig så att den 

bild media presenterar är att ungdomarna i dagens samhälle håller på med mycket 

droger och då den samhälleliga normen är att droger är farligt och bör undvikas 
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presenteras således ungdomarna som ”olydiga”. Media presenterar inte heller 

något preventionsarbete som verkar fungera vilket lämnar de som läser 

tidningarna i en känsla av att detta är ett stort problem i samhället. En förklaring 

till denna samhälliga norm skulle kunna vara att se situationen ur ett 

diskurspsykologiskt perspektiv. Normen om att ungdomar är en egen grupp av 

människor har länge funnits i samhället. Det är gruppen av vuxna människor som 

har styrt samhället medan ungdomen sedan 60-talet har gjort revolt. Innan dess 

sågs ungdomar och barn som ”små vuxna” således var de inte färdigutvecklade 

och deras åsikter inte lika viktiga som de fullt vuxnas. Denna syn kan i längden 

leda till det vi förklarade ovan att ungdomsgruppen ses som besvärliga och att det 

då inte läggs tid på att försöka förstå dem.  

Kändisar 

Under kategorin kändisar var det framförallt i Aftonbladet som vi kunde hitta 

material som passade, både från år 2002 och år 2012. En genomgående trend var 

diskussioner om huruvida kända personer hade brukat hasch, som exempelvis 

detta urklipp om artisten Rihanna från Aftonbladet april år 2012: ”Många föreslog 

att hon rullade en cannabisjoint, medan andra hävdade att det var kokain ”We 

found love”- sångerskan pysslade med.”. I samma artikel presenterades en stark 

oro över Rihannas bruk av droger, ett intervjuat fans uttrycker sig på följande sätt: 

”Jag älskar hennes musik, men inte hennes livsstil. Jag hoppas hon får det här 

under kontroll före vi behöver se hennes begravning på tv precis som Whitney 

Houstons” (Aftonbladet, april 2012).  

Andra exempel där bekanta till kända personer för en diskussion om deras hasch-

användning är när Håvar Mellnae i slutet av en artikel nämner att den norska prin-

sessan Mette-Marit bland annat har prövat hasch (Aftonbladet, april 2002). 

I april år 2002 presenterades i Aftonbladet en intervju med artisten Joakim Hillson 

angående hans dom för narkotikainnehav, vilket handlade om hasch. I artikeln 

framställs Joakim Hillson som ångerfull och han menar på att: ”Det var en jobbig 

period av mitt liv. Sedan dess har jag inte rört hasch igen.” (Aftonbladet, april 

2002).  
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Till skillnad från Aftonbladet och DN presenteras det i Metro ingenting direkt 

angående hasch och kända personer. Däremot hittade vi ett citat som handlar om 

hur den som uttalar sig anser att hasch framställs via populärkultur: ”Dels finns en 

mediekultur på tv och på film där alla röker överallt.” (Metro, april 2012).  

Media skriver om kändisar som brukat droger. Från våra aktuella perioder nämns 

en svensk popstjärna under år 2002. År 2012 är det återigen en svensk popstjärna 

som åkt fast för droginnehav, men även världsstjärnor som Rihanna och Whitney 

Houston nämns i samband med cannabis. Vi uppfattar medias rapportering om 

kändisar i samband med cannabisbruk lite dubbelmoralisk, då man dels 

rapporterar om att det är farligt, men samtidigt gör det lite glamoröst och 

spännande att kändisarna brukar narkotika. Enligt ett diskurspsykologiskt synsätt 

kanske detta grundas i att narkotikabruk länge varit sammankopplat med 

konstnärer och därmed har man en mer romantiserad syn på kändisars 

narkotikabruk. 

Shaw et al. (2010) har genomfört sin undersökning om hur kändisars 

narkotikabruk beskrivs i pressen och hur detta påverkar ungdomar. Det finns en 

risk att ungdomar blir influerade och lockade att testa narkotika efter att kändisar 

gjort det, men de undersökta ungdomarna var mer kritiska mot det som skrevs i 

tidningarna än författarna hade trott att de skulle vara. Ändå föreslår författarna att 

man i samband med drogprevention även lär ungdomar att vara kritiska mot det 

som presenteras i media.  

Kön 

Ett genomgående mönster av artiklarna är att de handlar om smuggling samt att 

brotten är utförda av män. I de allra flesta artiklarna är det män som nämns som 

misstänkta. Det fanns ett par avvikande artiklar vilka då handlade om tillslaget 

polisen gjorde mot en skola (2012), i artiklarna om det tillslaget var både tjejer 

och killar omnämnda och intagna till förhör. Från Aftonbladet år 2002 finns även 

en artikel om två unga tjejer som har försökt att smuggla hasch men blivit gripna i 

tullen. I övrigt är mönstret det samma, män som har försökt att smuggla hasch ofta 

i samband med annan narkotika.  
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Den narkotika som främst var representerad i narkotikabrotten bland ungdomar i 

15-20 år var år 2002 cannabis, samma slutsats får man om man ser till skillnaden 

mellan män och kvinnor. Vanligaste narkotikan vid narkotikabrott av män var 

således cannabis (Narkotikastatistik 2002, BRÅ, 2012-05-15). Denna bild är sam-

stämmig med den bild som presenteras av de medier vi har analyserat. Att denna 

bild, att det är män som begår narkotikabrott, lever kvar i media kan vara på grund 

av att man vill påpeka att det är som det alltid har varit. Den allmänna uppfatt-

ningen är som sagt att det är män som begår narkotikabrotten, när denna bild även 

presenteras i media är den svår att motsäga. Statistiken pekar även den åt samma 

håll. Samtidigt finns det en antydan till att fler kvinnor begår brott, andelen kvin-

nor som begår narkotikabrott är relativt stabil men antalet har ökat (Narkotikasta-

tistik 2009, BRÅ, 2012-05-15). Från år 1999 har antalet kvinnor som begår narko-

tikabrott ökat med 97 procent fram till år 2009, från 1 950 stycken till 3 850 

stycken per år. Denna bild presenteras däremot inte i media. Dock är fortfarande 

antalet män som begår narkotikabrott högre än antalet kvinnor. 

Ålder 

I flertalet av artiklarna från år 2012 var de omnämnda mellan 20 och 30 år, endast 

i ett fåtal var åldern högre eller lägre. Detta var gällande främst för DN men ten-

densen kunde även utskiljas i Aftonbladet och Metro. Under år 2002 var åldern på 

de som nämndes i samband med anhållande och brott lägre än år 2012. I övrigt 

var det svårt att urskilja tydliga mönster eller avvikelser.  

 

Tillgänglighet 

Ur vad som framkommer i artiklarna från år 2012 kan man utläsa att haschet är 

lättillgängligt bland ungdomar. Detta bekräftar både ungdomarna själva: ”Så är 

det (att eleverna använder cannabis.). Alltså, jag skulle bara behöva ringa ett enda 

samtal för att få tag på det” (Aftonbladet, april 2012) samt vuxna som finns i ung-

domarnas omgivning: ”Det vi förstått är att själva användandet är mycket större 

än vi anat.” (Aftonbladet, april 2012). Samma mönster finns i artiklarna från Met-
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ro (2012): ”Det röks överallt. Aldrig tidigare har det varit så vanligt bland högsta-

dieungdomar att röka cannabis”, vilket är ett av flera påståenden som tyder på att 

tillgängligheten av hasch bland ungdomar är stor. Man kan även utläsa att denna 

ökning av tillgänglighet till hasch är något som ökat på senare år, det ges ingen 

närmare definition av vad som menas med senare år. Ett exempel är publicerat i 

Metro år 2012: ”Det är väldigt lättillgängligt samtidigt som attityden bland ung-

domarna blivit allt mer tillåtande. Man röker överallt: i parker, hemma, på skol-

gårdar och centrumanläggningar.” ett uttalande från en polischef vid ungdomssek-

tionen.  

Om man istället ser till de artiklar som är publicerade under år 2002 så framgår 

det i Aftonbladet att det också då fanns mycket hasch bland ungdomar. Ett utta-

lande är exempelvis: ”Det är oroande att det verkar bli allt vanligare med hasch 

bland ungdomar. Det kan vara inkörsporten till tyngre droger” (Aftonbladet, 

april 2002). Denna nyhet presenteras även i DN. Det finns flertalet formulering-

ar som tyder på att tillgängligheten av hasch är stor: ”Det narkotikafria samhäl-

let ter sig för ögonblicket så avlägset att det är att betrakta som en illusion.” (Af-

tonbladet, april 2002.) 

Ett tydligt mönster är således att ungdomarna, både år 2012 och år 2002, har 

tillgång till hasch enligt Aftonbladet, DN och Metro. Det som skiljer sig mellan 

år 2002 och år 2012 är att en bild av att ungdomarna själva verkar anse att ska-

deriskerna var låga år 2012, vilket inte lika klart framgår ur artiklarna från år 

2002.  

Enligt studier från CAN (Drogutvecklingen i Sverige 2011, www.can.se, 2012-05-

15) kan det påvisas en ökning i tillgängligheten av cannabis under senare år, vilket 

stämmer överens med den bild media presenterar. Ett citat från DN i april år 2012 

är: ”Cannabis är jättelätt att få tag på, och billigare än sprit. Hasch för en hundra-

lapp räcker för fyra elever”. Flera liknande citat finns att finna från år 2012 i de 

tre medierna vi har valt att analysera. Tillgängligheten av cannabis påpekas inte i 

lika hög grad i artiklarna från år 2002 vilket kan tolkas som att tillgängligheten 

har ökat under den tioårsperiod som finns med i vår undersökning.  

http://www.can.se/
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Bland annat beror denna tillgänglighet på att priset på gatunivå sedan 80-talet har 

halverats utan att någon förändring i kvaliteten har kunnat ses (Guttormsson, 

2010). I de fall där man har kunnat urskilja en försämring i kvaliteten på drogen 

har man också kunnat följa en minskning i priset, men detta har alltså inte skett 

med cannabis i Sverige. Samtidigt som den största minskningen skedde innan 

2000-talet, vilket i så fall skulle betyda att tillgängligheten borde ha varit likvärdig 

mellan år 2002 och år 2012. Då denna bild presenteras av media, att cannabis ökar 

i tillgänglighet, skapas en socialkonstruktion av att detta är ett stort samhällspro-

blem. Således lever det svenska folket efter denna sociala konstruktion vilket for-

mar blanda annat attityder gentemot drogen. Till exempel kan detta ha skapat den 

rådande normen om att många ungdomar i lägre grad är restriktiva mot cannabis 

(Järvinen & Demant, 2010). Då media presenterar en bild av att hasch är utspritt i 

samhället men ingen tydlighet i vad konsekvenserna av detta blir, samtidigt som 

det finns forskning som påvisar att bruket måste i de flesta fall vara omfångsrikt 

innan negativa konsekvenser kan påvisas (ibid.).  

Attityd bland unga 

Under kategorin Attityd bland unga är det en samlad bild som ges, både från år 

2002 samt år 2012. Bilden är att unga har en syn på att hasch inte är så farligt, att 

det är naturligt och mindre skadligt än alkohol framkommer också. Exempel på 

formuleringar är: ”Det hänger också samman med en mer drogliberal hållning 

bland den yngre generationen”, DN i april/maj år 2002. ”Dragonskolans hand-

lingsplan ska bearbeta gymnasieelevernas drogliberala syn”, Aftonbladet i april år 

2002.”Bland jämnåriga är uppfattningen att marijuana i stort sett är ofarligt – och 

mycket ofarligare än alkohol, berättar tjejerna”, ett uttalande från två skolelever i 

DN april år 2012. ”Attityden bland ungdomarna har blivit allt mer tillåtande, säger 

Jonas Wendel, chef för ungdomssektionen på länskriminalpolisen i Stockholm 

(Metro, april, 2012). ”Viktigast är att informera om riskerna med cannabisrök-

ning, menar hon, då dagens unga tror att cannabis är ofarligt” ett uttalande från ett 

socialborgarråd i DN i april år 2012”Ungdomar som vi pratar med ser inga faror i 

det och att det alltid går att få tag på det alltid är det någon som känner någon som 

har, säger hon.”, Metro i april år 2012. 
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I DN från april år 2012 presenteras en bild av att unga saknar information om 

hasch. Denna bild framkommer endast i DN från april år 2012 samt i Aftonbladet 

från april år 2002. Citat som tyder på detta är exempelvis: ”Vi får aldrig någon 

information, bara jättekort om att tobak är farligt, marijuana är farligt. Men vi får 

aldrig veta vad det egentligen innebär” enligt en skolelev i DN april år 2012. ”So-

phia tycker skolans drogundervisning är värdelös” (Aftonbladet, april 2002).  

Ett fåtal negativa åsikter gentemot hasch framkommer, så som: ”Jag tror nog att 

det finns droger som är farligare än andra, men det är inte värt att prova, säger 

hon. Hasch till exempel tycker många är okej att använda.” (Aftonbladet, april 

2012). Denna bild presenteras endast i undantagsfall.  

Ett mönster under kategorin Attityd bland unga är således att hasch är mindre far-

ligt. Ett mindre tydligt mönster som kan ses är att unga saknar information angå-

ende hasch. 

Andersson et al (2009) visar på att den ställda hypotesen i allra flesta fall 

stämmer: desto mer utbredd användning av drogen är desto mindre farlig anses 

den vara. Detta stämmer även överens med de resultat som påvisas i Kuntche 

(2010) forskningsartikel ”When cannabis is available and visible at school – A 

multilevel analysis of students’ cannabis use”. Han påvisar i studien att desto 

tydligare det syns och märks i skolan att ungdomar använder cannabis desto mer 

vanligt förekommande är det att andra ungdomar anser risken med bruk av 

cannabis är låg. 

En undersökning från CAN påvisar att bruket av narkotika har haft en liten nedåt-

gående utveckling under de senaste åren, undersökningen visar även att andelen 

som vill prova narkotika har minskat (Drogutvecklingen i Sverige 2011, 

www.can.se, 2012-05-15). Vilket tyder på att den bild som presenteras i de medier 

vi har undersökt inte är helt sanningsenlig.  

En förklaring till den bild media presenterar av ungdomars attityd gentemot 

cannabis kan vara att det i dagens samhälle pratas mer bland ungdomar om 

cannabis. På så vis blir det mer ”utbrett” och allmänt accepterat. Genom att ställa 

den hypotesen mot gällande statistik motsägs den. Enligt CAN:s undersökning 

http://www.can.se/
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(Drogutvecklingen i Sverige 2011, www.can.se, 2012-05-15) så har andelen som 

vill prova narkotika minskat. Dock så påvisas i denna statistik ingenting om 

ungdomarnas syn på allvarlighetsgraden då de kan anse drogen ha få skaderisker 

och trots detta inte vilja prova den själv.  

Tillsammans med andra droger 

Ett klart framträdande mönster under denna kategori är att det under år 2012 i 

både Metro, Aftonbladet och DN har skrivits mycket om hasch tillsammans med 

andra droger. Exempelvis vid smuggling och handel: ”Fem män som utpekas som 

huvudmän misstänks för att ha köpt 52 kg hasch och två kilo amfetamin samt ett 

par tusen ecstasytabletter” (DN, april 2012), ”Ett av de större försöken att smugg-

la in heroin vid Kastrups flygplats i Köpenhamn har svällt till att också omfatta 

200 kilo hasch” (Aftonbladet, april 2012), ”Nio män, från 19 till 45 år gamla, sit-

ter häktade misstänka för omfattande handel med både hasch och amfetamin” 

(Metro, april 2012). Detta mönster går inte att ta fasta på i artiklarna från år 2002.  

Mindre förekommande kategorier 

Det är inte bara det som sägs som är intressant i en diskursanalys, utan även det 

som inte sägs och det som undviks. Vid kodningsarbetet fick vi ta bort vissa kate-

gorier som vi i förhand ställt upp, men som det inte nämndes någonting eller 

nämndes mycket få gånger. Nedan redovisar vi dessa borttagna kategorier. 

Skador, beroende, jämförelse med andra brott, jämförelse med alkohol, jämförel-

se med annan narkotika, behandling, fördelar, missbrukare, tidigare dömda, etni-

citet, medicin/sjukdomar, offer för drogen, aktivt val, bruk och missbruk. 

En av de kategorier som inte nämndes vid diskursanalysen av tidningsartiklarna 

var skador. När vi skapade kategorin var vår tanke att vi skulle finna innehåll i 

texterna som framhävde konkreta skador av hasch, både fysiska och psykiska 

eventuella sociala konsekvenser vid som nämns i samband med hasch hade vi valt 

att kategorisera under sociala konsekvenser. Detta gjordes således ej. Dock fann 

vi mycket material som framhöll en allvarlighetsgrad av haschbruk, att det var 

http://www.can.se/
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farligt samt att det var oroande att ungdomar använde preparatet men ingenting 

om eventuella skador. Vissa grupper säger till ungdomar att de inte ska använda 

narkotika men ger ingen förklaring till varför. Man tar således ingen hänsyn till de 

aspekter som gör att vissa ändå provar narkotika. Man säger bara till ungdomarna 

att de ska följa redan uppsatta regler. I rapporten Skador av hasch och marijuana 

(Ramström, 2004) påtalas ett antal skador i samband med bruk av cannabis. Bland 

annat påvisar Ramström (2004:23) ett samband mellan cannabisbruk och utveck-

ling av psykisk störning. Dels kan den psykiska störningen orsakas av cannabis-

bruk eller så kan bruket göra att en redan latent störning utbryter, bruk av canna-

bis kan även förvärra en befintlig störning (Ramström, 2004:23). Vidare pekar 

Ramströms (2004) rapport på att cannabisbruk kan leda till att den psykosociala 

utvecklingen hos tonåringar går långsammare eller avstannar helt (2004:63).  

Beroende var en kategori som inte heller framkom i artiklarna från de olika medi-

erna vid de olika tidsperioderna. Trots detta faktum så finns det forskning som 

konstaterar att av alla som någon gång brukar cannabis är det ca 10 procent som 

utvecklar ett beroende (Ramström, 2004:25). Samma rapport visar samband mel-

lan bruk av cannabis samt förhöjd risk att övergå till tyngre droger (ibid.). Således 

löper de som brukar cannabis en risk att bli beroende, trots detta rapporteras det 

inte om detta i den media vi har utfört vår diskursanalys på. Om man ser undvi-

kandet av att i media påtala beroende av cannabis ur en diskurspsykologisk syn-

vinkel kan man utläsa att normen ”du blir beroende av droger om du testar dem” 

är utbredd i Sverige. Således behöver inte media påpeka att cannabis även kan 

bidra med ett beroende, för att denna norm i den svenska kulturen är allmängiltig. 

Det som blir ett problem i denna situation är att det i dagens samhälle finns forsk-

ning som pekar på att beroendegraden av cannabis inte är så utbredd. Som påvi-

sats i den forskning vi beskrivit innan finns det bland många ungdomar en norma-

liserande bild av cannabis, det är nu mer en drog som snarare jämförs med alkohol 

än med tyngre droger. Bilden av cannabisbruk är under förändring vilket media 

genom sin frånvaro av rapport om skador och beroende bidrar till.  

Endast ett fåtal av de artiklar vi analyserat har nämnt någon form av jämförelse 

med andra brott, narkotika eller alkohol. Det som har omnämnts är exempelvis att 

straffvärdet för smuggling av cannabis inte bör vara så högt då drogen inte är ett 
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av de farligaste narkotiska preparaten (DN, april 2012). Denna frånvaro av jämfö-

relse med andra brott, narkotika och alkohol kan anses vara en antydan till att man 

inte riktigt vet värdet av cannabis i en jämförelse med brott, narkotiska preparat 

samt alkohol på grund av de olika beskrivningar av cannabis som finns i dagens 

samhälle.  

De andra kategorierna som visade sig vara mindre förekommande hittade vi inte 

någon relevans till vår undersökning att ta upp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutdiskussion 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att den bild media presenterar av 

hasch i många fall är dubbeltydlig. I merparten av artiklarna är bilden som presen-

teras inte samstämmig med rådande forskning samt statistik. Vi kunde urskilja en 
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svag skillnad angående innehållet i artiklarna mellan de två tidsperioderna. Media 

rapporterar mer om kriminalitet och smuggling i artiklarna från år 2012 än vad de 

gjorde under perioden i år 2002, vilket var den största skillnaden. Vi kunde även 

se en tendens till att cannabis presenterades som att det hade sjunkit i åldrarna år 

2012 samt att i de artiklar från år 2012 som benämnde cannabis benämndes även 

annan narkotika i större utsträckning än år 2002. De underliggande samhälliga 

normerna och värderingarna i de olika artiklarna är ungefärligt lika mellan de oli-

ka tidsperioderna. De allra främsta samhälliga normerna som presenteras är att 

cannabis är farligt, att drogen sprids bland unga samt att droganvändandet är ut-

brett.   

Våra resultat sedda utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv skönjer ett samhälle 

som ger ungdomarna skrämselpropaganda som ”hot” för att de inte ska bruka nar-

kotika, då exempelvis cannabis. Dock ser de inte till följden att vissa ungdomar 

kommer att trotsa skrämselpropagandan och testa drogen ändå. Som vi beskrev 

innan så behövs det oftast att drogen brukas flertalet gånger för att de negativa 

aspekterna av den ska upptäckas. Således blir många tveksamma till den bild me-

dia presenterar av cannabis. Dessa normer och värderingar kan utläsas som att 

narkotika i allmänhet ses som farligt i det svenska samhället, vilket även den 

svenska politiken förstärker med en restriktiv hållning gentemot alla sorters nar-

kotika. Detta kan ses i relation till den svenska kulturen men även historiskt sätt så 

har det funnits en syn på droger som skadligt i det svenska samhället.  

Således är den bild svenska media presenterar av hasch idag en ”skräckbild”, en 

bild av hur drogen breder ut sig i samhället och blir allt mer lättillgänglig medan 

den bild statistiken och forskningen presenterar är en annan. Då ungdomar kanske 

tenderar att kommunicera i andra slags medier, som tv, sociala medier eller musik, 

än genom tidningsartiklar (Shaw et al, 2010) och dessa kommunikationskanaler i 

sin tur är grundade på andra referensramar, blir det relevant att undersöka hur 

sanningsenlig bild av hasch som media i form av tidningar presenterar.  

De grundantaganden som media rapporterar utifrån verkar vara baserade i fakta 

och åsikter djupt rotade i historiska och kulturella värderingar. Dessa grundanta-

ganden är inte så uppdaterade i dagens föränderliga samhälle och därför uppstår 
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en klyfta mellan ”det officiella samhällets” åsikter som är grundat diskurspsyko-

logiskt och mellan ungdomarnas mer kognitiva självupplevda erfarenheter av nar-

kotika. Som Goldberg skriver är det kanske dags att börja reflektera över alterna-

tiva sätt att reglera narkotika (2011:247) och nyansera synen på detta gräsliga 

beteende. 
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