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Förord 
Att skriva ett examensarbete är som att kämpa sig fram i en trång labyrint. Man vill och måste 

igenom för man vet att på andra sidan ligger framtiden och allt man kämpat för. Man börjar 

gå och hoppas att man går rätt men plötsligt träffar man på en vägg och eftersom gångarna är 

trånga måste man backa ut och sedan välja en ny väg. Ny vandring påbörjas och nya väggar 

kommer i ens väg om och om igen (känns det som). Ett passande citat i sammanhanget: There 

is no such thing as good writing, only good rewriting (Robert Graves) 

 

Tack till de som stöttat och peppat mig genom hela arbetet! Särskilt tack till L och till er som 

läst eller på annat sätt aktivt bidragit till mitt arbetes tillkomst - Ni är värda mer än guld och 

förtjänar solsken, kanelbullar och kattungar för alltid!  

 

Slutligen: Stort tack till min kunniga handledare Carina Gallo som visat stort tålamod och 

professionalitet!  
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Abstract 

 

Author: Hanna Andersson  

Title: Cannabis, a multifaceted subject  

Supervisor: Carina Gallo 

Assessor: Eva Palmblad 

 

The purpose of the study is to create an understanding for how one of Sweden’s biggest 

newspapers Aftonbladet (Aftonbladet 2019a) describes cannabis. In a time when the strict 

Swedish drug policy meets the more drug liberal political tendencies that is seen in the world. 

The study is based on 79 articles in Aftonbladet May 2018 to Marsh 2019 that includes the 

word cannabis. Most of the articles are news reports, a few are debate articles and the rest is 

unspecified.  

 

A discourse analysis was used to examine the articles. The result shows that the most 

common discourse was cannabis as something illegal. This means that the focus point in the 

articles was on people getting arrested, police and customs making big drug confiscations and 

other things defining cannabis as something illegal. This proves what earlier studies has 

shown about what media chooses to write about. And that is that media usually writes about 

what the current policy says - in Sweden we still have a zero-tolerance policy. But a lot of 

articles also showed a more liberal way of looking at cannabis.  

 

The results of the study are important since social workers ideas about a phenomenon can be 

shaped by the images given to us by the media. These ideas can influence social workers 

attitudes towards people who use cannabis.   

 

 

 

 

Key words: cannabis, use, actor, media, Aftonbladet, discourse   
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1.Problemformulering 
De seglivade ledorden för svensk narkotikapolitik är nolltolerans och krig mot narkotika 

(Lenke & Olsson 2002, s. 64,71). Startskottet på den politiken kan ha varit 1968 när 

Rikspolisstyrelsen deklarerade att kriminalitet kopplad till narkotika kommer att bekämpas på 

alla nivåer och lade med detta fram ett handlingsprogram. Detta följdes av att även regeringen 

lade fram ett handlingsprogram som bland annat innebar ökade resurser till polis och tull samt 

en möjlighet att avlyssna de som misstänktes för omfattande narkotikabrott. (Hartelius, 2008, 

s. 43). År 1978 infördes i Sverige den politik som råder än idag och som kallas Ett 

narkotikafritt samhälle (Hartelius 2008, s. 85; Tham 2005, s. 57, 64ff). Olagligt att bruka 

narkotika blev det dock inte förrän 1988. Även om straffet som utdöms uteslutande är böter 

finns fängelse med på straffskalan sedan 1993. (Hartelius 2008, s. 51; Lenke & Olsson 2002, 

s. 70f; Tham 2005, s. 57f). På mitten av 90 – talet gavs polisen en central roll i frågan: polisen 

vidareutbildas för att kunna upptäcka personer som är påverkade av narkotika, antalet poliser 

som arbetade med frågan fördubblas nästan och lagförda för narkotikarelaterade brott ökade 

stort (Hartelius 2008, s. 53; Lenke & Olsson 2002, s. 65; Tham 2005, s. 58).  

 

Svensk narkotikapolitik inkluderar även cannabis och i Narkotikastrafflagen 1§ [SFS 

1968:64] står det bland annat att den som olovligen och med uppsåt överlåter, framställer 

narkotika avsett för missbruk, säljer, innehar eller brukar narkotika kan dömas till fängelse i 

högst tre år.  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) är cannabis den vanligaste olagliga narkotikan både i 

Sverige och i världen. Det totala bruket av cannabis i Sverige har ökat; 2006 uppgav 1,6% av 

befolkningen att de provat cannabis, 2018 var siffran 3% (Folkhälsomyndigheten 2019). 

Samtidigt har synen på cannabis blivit alltmer liberal internationellt och cannabis har 

legaliserats eller avkriminaliserats helt eller delvis i flera länder som exempelvis, Uruguay, 

Tjeckien, Portugal och flera stater i USA (Abalo 2018, s. 1f). 

 

Studien gör ett nedslag i dagens Sverige där både strikt narkotikapolitik och mer liberala 

strömningar möts. Mer specifikt så utforskar studien hur media beskriver cannabis och de som 

brukar det samt vilka aktörer som syns och hörs i media. Många forskare har hävdat att media 

har en nyckelroll i hur allmänheten uppfattar olika fenomen som till exempel narkotika 

(Haines-Saah 2014, s. 58 & Taylor 2008, s. 377). Månssons (2016, s.279) studie som jämför 
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hur tryckt media beskriver cannabis 2002 och 2012 visar på att det är framförallt tre 

huvudsakliga diskurser i svensk media gällande cannabis och de är den juridiska diskursen, 

diskursen om cannabis som socialt problem och den medicinska diskursen. Det som 

förmedlas i media angående cannabis förefaller gå i linje med den rådande förbjudande 

politiken (Månssons 2016, s. 279). Månsson (2016, s. 281) konstaterar att det är mer troligt att 

media frånsäger sig sin uppgift att kritisera samhället och förstärker en rådande politik och 

diskurs än att de ifrågasätter den. Den internationella förändringen angående en mer liberal 

syn på cannabis har till viss del visat sig även i media och den förbjudande inställningen har 

med detta börjat ifrågasättas (Månsson 2016, s. 279f).  

 

Studien utforskar hur Aftonbladet beskriver cannabis, de som brukar det samt vilka aktörer 

som syns och hörs i artiklarna. Enligt Taylor (2008, s. 374f) kan medias bilder av narkotika 

och narkotikabrukare ge konsekvenser på flera plan. Det kan till exempel leda till utanförskap 

för vissa minoriteter som pekas ut som bärare av ett specifikt samhällsproblem samt ge en 

felaktig bild av att det är narkotikan som skapar detta utanförskap (Taylor 2008, s. 374 f,378). 

Medias historier kan skapa överdrivna reaktioner och rättfärdiga en striktare politik mot 

narkotikarelaterad brottslighet (Taylor 2008, s. 370f).  

 

Kopplingen till socialt arbete är att socionomer ska ha brukarens bästa för ögonen och då är 

det intressant att se vilka beskrivningar det finns av cannabis och brukare därav samt vilka 

aktörer som syns och hörs i media. Vilken bild får vi av problematiken och vem får säga sitt i 

ämnet? Det empiriska underlaget är artiklar från Aftonbladet som skrivits maj 2018 till mars 

2019, eftersom det är rådande diskurser i ämnet som är intressant. Aftonbladet (Aftonbladet 

2019a) har enligt sina egna beräkningar nästan fyra miljoner läsare varje dag. Tidningen har 

på så sätt stor genomslagskraft i befolkningen och av den anledningen är deras artiklar 

intressanta att studera. 
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1.2 Syfte  
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur cannabis beskrivs i Aftonbladet maj 2018 till 

mars 2019.  

  

1.3 Frågeställningar  

• Hur beskrivs cannabis i Aftonbladet?  

• Hur beskrivs den som brukar cannabis i Aftonbladet? 

• Vilka aktörer syns och hörs i artiklar om cannabis i Aftonbladet?  

 

1.2  Begrepp 
Aftonbladet:  Tidning grundad 1830 av Lars Johan Hierta. Ägarna är till 91% 

norska Schibsted och till 9% LO. Nyhetsredaktionen uppges inte 

ha någon politisk färg medan ledarsidan är oberoende 

socialdemokratisk. (Aftonbladet 2019b)   

Aktör: Individ, företag, myndighet eller liknande 

Cannabis: Det är ett samlingsnamn för de ämnen som utvinns ur indisk 

hampa (NE, u.å. b) och enligt CAN (2016) innebär det hasch och 

marijuana. 
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2. Kunskapsläge 

2.1 Vetenskaplig avgränsning  
Primär sökmotor har varit EBSCOhost och den sekundära har varit Google scholar.  

Tidsspannet för valda artiklar är 2008 – 2019 och helst skulle valda artiklar handla om svensk 

media och cannabis men det finns även artiklar från andra europeiska länder och Kanada. 

Dessutom handlar vissa om beroende eller narkotika som samlingsbegrepp för att få ett 

bredare underlag. Samtliga artiklar är refereegranskade akademiska tidskrifter. Sökord som 

fick träffar var cannabis and news, cannabis and Sweden and press, cannabis and media and 

Sweden, discourse and addict och slutligen Public perception and addict. Översatt till svenska 

blir det: cannabis och nyheter, cannabis och Sverige och tryckt press, cannabis och media och 

Sverige, diskurs och missbrukare samt allmänhetens uppfattning och missbrukare.  

 

Det gick inte att finna refereegranskade akademiska tidskrifter på svenska, vilket blev 

uppenbart när sökordet cannabis i kombination både med media, tidning eller diskurs gav 

samtliga noll träffar. En sökning på cannabis i kombination med Sverige gav en träff men den 

bedömdes som icke relevant. Sökning av refereegranskat material med sökordet marijuana i 

kombination med svensk eller Sverige gav även det noll träffar. Det fanns endast ett fåtal 

böcker och en del kandidatuppsatser om hur cannabis beskrivs i media på svenska.  

 

2.2 Medias beskrivning av cannabis  
Hur cannabis beskrivs i media är ett till stor del outforskat område (Haines-Saah et al. 2014, s. 

48; Abalo 2018, s. 2; Sznitman & Lewis 2015, s. 447). Månsson (2016, s. 269) håller med och 

understryker att det framförallt gäller forskning gällande nordisk media. Strukturen i 

kunskapsläget följer de teman som anses relevanta för studien. Även narkotika som 

samlingsbegrepp kan nämnas men då framkommer det tydligt.  

 

2.2.1 Cannabis som olagligt preparat 

Taylor (2008, s. 369, 373) vars studie bygger på en uppsjö av andra globalt utförda studier, 

skriver att narkotika beskrivs i media som ett hot mot det normala samhället. Månsson (2016, 

2016, s. 267, 273, 279) skriver att i början av 2000 talet beskrevs cannabis som ett farligt 

preparat som förknippas både med mord, rån och inbrott. Abalo (2018, s. 12) skriver att i de 

länder där cannabis är olagligt förknippas det i media med kriminalitet och rättsväsende. I ett 

land som Israel, som avkriminaliserade cannabis till viss del i slutet av 90 – talet, har medias 
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beskrivning av cannabis som olaglig narkotika inte följt politiken utan antalet artiklar som 

handlar om detta har gått upp och ner i antal mellan 2008 och 2013 (Sznitman & Lewis 2015, 

s. 446, 449f).  

 

2.2.2 Cannabis som lagligt preparat 

Enligt Månsson (2016, s. 279f) har den internationella förändringen mot en liberalare syn på 

cannabis till viss del visat sig i media och den förbjudande inställningen har med detta börjat 

ifrågasättas (Månsson 2016, s. 279f). Men det är inte helt självklart att den förbjudande 

diskursens dominans i media kommer att överges i och med detta utan det kan istället 

innebära att den stärks (Månsson 2016, s. 280). En tvetydighet i medias nyhetsrapportering 

kan anas eftersom cannabis till exempel kan beskrivas både som hälsosam medicin och en 

farlig patogen (Månsson 2016, s. 277; Abalo 2018, s. 9f). 

Abalo (2018, s. 9) skriver att den internationella förändringen har breddat debatten och att de 

som är positiva till cannabis har lämnats utrymme att uttrycka det i media. I den framväxande 

legaliseringsdebatten kan lösningar på kriminalitet och gängproblem sägas vara legalisering 

av cannabis och det motiveras med att det i så fall bekämpar något ännu ondare (Abalo 2018, 

s. 12).   

 

2.2.3 Cannabis som något som kan skapa en karriär 

Abalos (2019, s. 86, 92ff) studie fokuserar på att cannabis numera är en kommersialiserad 

vara och visar på att liberaliseringen av samhället kan ha gjort att journalister skriver mer 

okritiska artiklar om cannabis och den liberala ideologin. Abalos (2019, s. 92f) och Månsson 

(2016, s. 277f) studier visar bland annat att cannabis beskrivs i media som vilken handelsvara 

som helst som kan skapa ekonomisk optimism, arbetstillfällen, välstånd och diskursen handlar 

om att det finns en marknad för produkten. Enligt Månsson (2016, s. 278) är detta dock alltid i 

ett annat land än Sverige. Abalo (2019, s. 94ff) påstår att det är ovanligt att marknadskrafterna 

som tjänar på cannabis direkt ifrågasätts i media men kritik går att hitta, till exempel visar 

studien att moraliska aspekter och skaderisk med bruket beskrivs och står då som motvikt till 

det positiva. Kritik mot de som tjänar pengar på cannabis kan också hittas i debattartiklar eller 

i nyhetsrapporteringen (Abalo 2019, s. 96f). 
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2.3 Medias beskrivning av den som brukar cannabis  
Strukturen följer de teman som i resten av studien anses relevanta. Både medias beskrivning 

av brukare av narkotika, personer med beroende och brukare av cannabis tas upp.  

 

2.3.1 Brukare av cannabis som kriminell 

Taylor (2008, s. 371) skriver att medias beskrivning av narkotika förstärker bilden av att det 

finns ett troligt samband mellan narkotikabruk och kriminella handlingar. Om politiken i ett 

land är hård mot en person som brukar reflekteras det i hur brukaren beskrivs i media. Om ett 

lands politik är väldigt narkotikarestriktiv är bilden av brukaren förenklad och kategoriserad. 

(ibid.). Media tar enligt Taylor (2008, s. 373) och Haines Saah et al. (2014, s. 58) fram de 

mest extrema historierna för att befästa de stereotyper som en rådande förbudspolitik gynnas 

av och som dessutom gör att media själv kan fortsätta rapportera om problematiken.  

 

Månsson (2016, s. 275f) skriver att den som brukar cannabis till största delen beskrivs i media 

som en okunnig tonåring, någon med dåliga föräldrar och ett allmänt dåligt liv. Enligt Haines-

Saah et al. (2014, s. 56) var bilden av den unga brukaren tvetydig och de beskrevs både som 

offer för omständigheter och som medfött kriminella. Vidare beskrevs brukaren som en 

självdestruktiv person som umgås med fel personer och behöver hjälpas av samhället 

(Månsson 2016, s. 275f)  

 

I Haines-Saah et al. (2014, s. 53f) studie visas det på att kvinnor som brukar ofta beskrivs som 

exceptionella och intressanta men också som offer för omoral och till och med sedda som 

kriminella i högre grad än män som brukar. Dessutom beskrevs kvinnor som utsattes för brott 

såsom misshandel när de var påverkade av marijuana inte som oskyldiga offer utan som 

någon som fick skylla sig själv. (Haines-Saah et al. 2014, s. 54). Män som brukar marijuana 

beskrivs enligt studien bland annat som problemfyllda, våldsamma brottslingar (Haines-Saah 

et al. 2014, s. 54f).  

 

Men Abalo (2018, s. 13) ger bland annat en bild av att brukare tvingas bli kriminella mot sin 

vilja på grund av strikta förbudslagar. Detta eftersom de i media kan beskrivas som någon 

som är tacksam över att cannabis har blivit lagligt eftersom de då slipper gå till langare (ibid.).  

 



12 

 

2.3.2 Brukare av cannabis som sjuk person 

Sznitman och Lewis (2014, s. 446f) skriver en studie om CTP, det vill säga det lagliga 

användandet av cannabis för medicinskt bruk, och hur detta lyfts upp och beskrivs i israelisk 

media.  Studien kunde bland annat se att om en tidning beskrev patienter som offer under en 

sjukdom så beskrev de också cannabis som medicin i större utsträckning än ett olagligt 

preparat (Sznitman & Lewis 2014, s. 449). 

 

Att en brukare beskrivs som sjuk är ett av de teman som Beccaria et al (2015, s. 439) 

lokaliserade i sin studie om hur brukare beskrivs i fyra olika europeiska länder. I studien 

beskrivs brukarna som sjuka mestadels i meningen att själva beroendet är en kronisk sjukdom 

i hjärnan (Beccaria et al. 2015, s. 444ff).  

 

2.3.3 Brukare av cannabis som kändis 

Både Taylor (2008, s. 371) och Haines Saah et al. (2014, s. 47) skriver att medias beskrivning 

gör gällande att vissa brukare accepteras medan andra fryses ut eller kopplas till avvikande 

beteende. Det är en motsägelsefull bild som målas upp eftersom en kändis som brukar både 

kan beskrivas som cool men också som en fallen hjälte (Haines Saah et al. 2014, s. 53). Över 

lag stigmatiseras kvinnliga kändisars bruk mer än männens (ibid.) 

 

Beccaria et al. (2015, s. 444) skriver att i finsk media är kändisen, såsom idrottaren och 

person ur underhållningsbranschen, den mest framstående beskrivningen av en person som är 

beroende. I italiensk media var beskrivningar av kändisar som brukar mindre dömande än de 

av vanliga personer (Beccaria et al. 2015, s. 445). Enligt Beccaria et al. (2015, s. 445) 

beskrevs narkotiska preparat som en normal och förståelig del av kändisars liv i italiensk 

media eftersom deras arbete är stressigt och de är offer under kraven som ställs. Haines-Saah 

et al. (2014, s. 52) skriver att bruk i princip förväntas av vissa kändisar eftersom det är en del 

av deras image. I både polsk och nederländsk media beskrivs brukande kändisar mest i 

kvällstidningsformat och deras beteende beskrevs i Polen som oanständigt och kontroversiellt 

(Beccaria et al. 2015, s. 446f).  

 

2.4 Aktörer som syns och hörs i media gällande cannabis och bruk därav 
Under denna rubrik finns det inte samma struktur eftersom tidigare forskning sällan beskrivit 

vilka aktörer som syns och hörs i medias beskrivningar av cannabis och bruk därav. Det som 
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tas upp här är både varför aktörer i media spelar roll och vilka aktörer som har lokaliserats av 

Månsson (2016), Abalo (2018) och Abalo (2019).  

  

2.4.1 Aktörer och media 

Conrad (1999, s. 300) skriver att citat väljs ut av journalister och att det kan ha stor inverkan 

på hur nyheter läses. Eftersom en artikels framställning påverkar hur individer uppfattar och 

bedömer en nyhet anser Conrad (1999, s. 301) också att det är av största vikt att de som är 

direkt berörda av ett fenomen får chansen att bli hörda. Att välja ut vem som blir hörd handlar 

enligt Carvalho (2008, s. 169) om inkludering och exkludering av fakta, åsikter och 

värderingar.  Månsson (2016, s. 279) och Abalo (2018, s. 12, 14) skriver att media som aktör 

oftast stärker den rådande förbudspolitikens diskurs.  

 

2.4.2 Aktörer - Cannabis som olagligt preparat 

Månsson (2016) specificerar vilka aktörer som lokaliserades i den juridiska diskurs hon kunde 

identifiera i sin studie. De aktörer hon fann där var de som upprätthöll lagen såsom polis och 

advokat samt de som påverkades av lagen såsom den kriminelle, brukaren och den misstänkta 

(Månsson 2016, s. 273). Däremot får de som påverkas av lagen inte uttala sig om cannabis i 

tidningen medan polisen får göra det både direkt och indirekt (Månsson 2016, 273f). I 

Månssons (2016, s. 275) studie kan hon tydligt se att ungdomar, som utmålas som centrum för 

cannabisproblemet, porträtteras som offer för omständigheter och ses snarare som ett objekt 

än ett subjekt i frågan. Detta visar sig också i de artiklar som Månsson (2016, s. 275) studerat 

där få ungdomar fått uttala sig om narkotika och om de så gör så efterföljs deras uttalande 

oftast av ett expertutlåtande av något slag.  

 

2.4.3 Aktörer - cannabis som något som kan skapa en karriär 

Abalo (2018, s. 10f; Abalo 2019, passim, 94f) skriver om hur cannabis har blivit en vara på en 

laglig marknad och även i tidningen får då företag och andra som tjänar pengar på cannabis 

möjlighet att synas och ibland till och med påverka det som journalister skriver. Månsson 

(2016, s. 278) lokaliserar förutom företagen också de som köper för eget bruk och de som 

arbetar med att odla som framstående aktörer. Andra viktiga aktörer som förespråkar antingen 

avkriminalisering eller legalisering är politiker i olika länder såsom Uruguay eller Danmark 

(Abalo 2018, s. 12f). Expertutlåtanden från narkotikaexperter och forskare eller journalister 

på ledarsidor är sätt att lyfta fram aktörer som är negativa och ifrågasättande till legaliseringen 



14 

 

och den marknad som har öppnats upp (Abalo 2018, s.10f, 13; Abalo, 2019, s. 97). Abalo 

(2018, s. 9ff) fann i sin studie, gällande hur media porträtterar cannabis i en tid av 

legalisering, att brukarna fick en röst i media och att de i den kontexten inte alltid sågs som 

missbrukare utan även brukare av ofarlig sort. 

 

2.4.4 Aktörer – cannabis som socialt problem 

I diskursen gällande cannabis som socialt problem skriver Månsson (2016, s. 276) att även 

före detta brukare av cannabis anses vara moraliskt rättrådiga aktörer i ämnet som på grund av 

sina erfarenheter har rätt att fördöma cannabisbruk. Angående aktörerna som tidigare själv 

brukat skriver Blomqvist (2012, s. 444) att det är de med sina erfarenheter som är viktiga att 

lyssna på. De kan hjälpa de som är i ett aktivt bruk att lämna det(ibid.). Att lyssna på brukarna 

visar på att de faktiskt har ett värde utöver att vara missbrukare och det kan utöka 

allmänhetens förståelse för deras situation (Adrian 2015, s. 530).  

 

2.4.5 Aktörer – cannabis i medicin- och rekreationsdiskurser 

Inom Månssons (2016, s. 277) medicinska diskurs finner man istället att forskare anses vara 

viktiga aktörer. Övriga aktörer i den medicinska diskursen är enligt Månsson (2016, s. 277) 

sjuka som blivit hjälpta av cannabis, de som brukat och blivit sjuka av det samt doktorer som 

anses vara experter i ämnet. Slutligen finns det enligt Månssons (2016, s. 278) studie en 

rekreationsdiskurs där cannabis målas upp som en njutningsdrog där främst utländska manliga 

kändisar är aktörer.   

 

2.5 Begrepp 
Avkriminalisering Att upphäva straffbestämmelse för handling utan att denna ersätts 

med nytt straff (NE, u.å. a) 

Legalisera Att göra något, som eventuellt tidigare varit kriminellt, lagligt 

(NE, u.å. c) 
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3. Teoretiskt ramverk 
3.1 Val av teorier 
Här återges vilka teorier som nyttjats i analysen för att förstå empirin och besvara 

frågeställningarna. Eftersom studien syftar till att ta reda på hur cannabis och de som nyttjar 

det beskrivs i Aftonbladet samt vilka olika aktörer som syns och hörs är Losekes teori om 

anspråksformulering relevant.  

 

Losekes begrepp kompletteras med två begrepp från Beckers stämplingsteori om 

Utanförstående som handlar om avvikandets sociologi. Tanken är att de i kombination ska 

kunna hjälpa till att besvara samtliga frågeställningar på ett bra sätt. 

 

Teorierna bygger på ett sociologiskt perspektiv där problem inte anses vara objektiva 

fenomen utan skapas genom social konstruktion (jfr Becker 2005, s.11f, 22f & jfr Loseke 

2003, s. 25) 

 

3.2 Claims making – anspråksformulering 
Den svenska översättningen anspråksformulering som bland annat Jönson (2010, s. 17f) 

använder sig av kommer framöver nyttjas. Det är också det begrepp ur Losekes teori som 

kommer nyttjas i analysen. 

 

En anspråksformulerare är enligt Loseke (2003, s. 25) den eller de som ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv skapar mening och innebörd i det som uppfattas som 

sociala problem.  Anspråksformulerare gör en anspråksformulering om hur det sociala 

problemet är och hur det ska uppfattas och här kan man finna diskurserna (Jönson 2010, s. 

19).  Relevant för denna studie är var anspråksformuleringen uttrycks och enligt Jönson 

(2010, s. 20) är massmedia både en aktör och en arena för problemformuleringar och är därför 

intressanta när man söker kunskap om ett hur ett visst problem beskrivs.   

 

De som sedan värderar en anspråksformulering och ser den som sann eller ej är publiken 

(Loseke 2003, s. 25). Det är de som måste övertygas att det som görs anspråk på stämmer, i 

annat fall skapas inte det sociala problemet (Loseke 2003, s. 27). Målet med en 

anspråksformulering är att övertyga publiken att definiera ett tillstånd som ett socialt problem 

(Loseke 2003, s. 26). Verbala anspråksformuleringar går till exempel att hitta i en 
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nyhetsartikel och ska få folk att tycka och tänka på speciella vis (Loseke 2003, s. 26f). Det är 

anspråksformuleraren som konstruerar parametrarna av fenomenet när de definierar vad som 

ingår i det (Loseke 2003, s. 55). Sociala problem skapar per definition skada av något slag 

och då måste den som gör anspråk också specificera denna skada (Loseke 2003, s. 56).  

En framgångsrik anspråksformulerare definierar inte problemet utförligt utan använder sig av 

ett antal exempel för att visa på vad problemet är och låter sedan publiken själv fylla i resten 

(Loseke 2003, s. 56). Dessa exempel får sedan stå som representant för hela problematiken 

och även om det egentligen inte är hela sanningen får den stå som sådan och då har 

anspråksformuleraren lyckats (Loseke 2003, s. 56f).  

 

Relevant i denna studie blev då vilka diskurser det gick att hitta gällande cannabis och de som 

brukar det och på vilket sätt det definierats och beskrivs i Aftonbladets texter. 

 

Varför det finns anspråksformulerare som lobbar för att definiera ett socialt problem eller om 

det ens är sant det som de påstår, är inte intressant utan det viktiga är i vilken utsträckning 

deras anspråksformuleringar blir trodda av publiken (Loseke 2003, s. 35). Enligt Loseke 

(2003, s. 69f) ändras anspråk dock hela tiden eftersom samhället förändras och det finns 

därför inga sanningar som inte kan förändras om publiken kan övertalas tro dem.  

 

Vem som gör en anspråksformulering spelar roll eftersom det föreligger en 

trovärdighetshierarki bland anspråksformuleraren (Loseke 2003, s. 36). Den som gör en 

anspråksformulering kan ibland anses ha tolkningsföreträde och kan därmed anses äga 

problemet och dess definition (Jönson 2010, s. 129).  De som ligger överst i 

trovärdighetshierarkin och anses vara mest trovärdiga är forskare. Längst ner i hierarkin hittar 

man barn och fattiga minoriteter. (Loseke 2003, s. 36). De sistnämnda kan visst göra 

anspråksformuleringar men de ignoreras och tystas ner (Loseke 2003, s. 36) 

Det som gör Losekes teori relevant i denna studie är att även journalister är 

anspråksformulerare enligt Loseke (2003, s. 32) eftersom de arbetar med att skriva om sociala 

problem i massmedia (ibid.). Journalister är både primära anspråksformulerare då de själva 

efterforskar och skriver en historia men också sekundära eftersom de paketera och förmedlar 

andras anspråk (Loseke 2003, s. 41). Enligt Loseke (2003, s. 41) är anledningarna till att 

aktörer i massmedia är viktiga anspråksformulerare som kan påverka definitionen av sociala 

problem att de når ut till många i publiken.  
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3.3 Utanför 
Här redogörs begrepp från Howard S Beckers bok ”Utanför – avvikandets sociologi” som 

varit relevanta vid bearbetningen av det empiriska underlaget. Becker (2005, s. 13) 

problematiserar frågan kring vem som har rätten att definiera olika företeelser till exempel 

som brottsliga och vilka följder det får. Beckers (2005, 13) teori påstår även att den som 

kallas och behandlas som brottsling inte nödvändigtvis har utfört brottsliga handlingar.   

 

Becker (2005, s. 14) fokuserar på ”avvikelse” istället för ”brott” och menar att det är viktigt 

eftersom problemet då blir mer generellt och inte lägger fokus på vem som begår brott. Fokus 

blir på att alla individer som dras in i ett kollektivt handlande definierar vissa saker som fel 

och att det blir normalt att vidta åtgärder för att hindra handlanden som definieras på detta 

sätt(ibid.).  Regler kan vara formella lagar eller informella överenskommelser och antingen 

sanktioneras av rättsväsende eller informellt. (Becker 2005, s. 17). Nedan följer några 

relevanta begrepp från Becker: 

 

Utanförstående: Betraktas den som anses ha brutit mot och inte anses leva efter de sociala 

regler som en social grupp av något slag definierat för handlingar och beteendeformer. Vissa 

handlingar anses då som accepterade och ”riktiga” och andra som förbjudna och ”felaktiga”. 

(Becker 2005, s. 17). Men ”Utanförstående” kan också den som anses brutit mot regeln 

beteckna de som satt upp regeln han brutit mot om han inte accepterar denna regel som 

legitim. (Becker 2005, s. 17). Becker (2005, s. 23, 26) poängterar att det är produkten av 

processen som leder till att individer uppfattas som utanförstående och deras reaktioner på 

detta som är mest intressant för hans teori. 

 

Avvikande beteende: ett beteende som definieras så av andra (Becker 2005, s.23). Becker 

säger också att en regelöverträdelse inte nödvändigtvis får reaktioner (Becker 2005, s. 24). 

Det är omständigheter och yttre faktorer såsom exempelvis vilket problem som är i fokus för 

tillfället som kan påverka graden av reaktion det får (Becker 2005, s. 25). Vem som utför 

handlingen och vem som kan anses lida skada av den påverkar också styrkan på reaktionerna 

(Becker 2005, s. 25). Om en handling är avvikande eller ej beror dels på om den bryter mot en 

regel eller ej dels på hur någon i det sociala sammanhanget (exempelvis samhället) reagerar 

på den (Becker 2005, s. 26). 
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3.5 Begränsningar i valet av teorier 
Val av teori ger fokus på det som kommer att besvaras och precis som Rennstam och 

Wästerfors (2015, s. 227f) skriver styr teorin vilken sortering man gör i materialet och hjälper 

till att skapa mönster i materialet. Teorier ger ett visst perspektiv på ett fenomen och 

utelämnar därmed andra sätt att tolka materialet (Svensson 2015, s. 209). Av den anledningen 

hade givetvis andra teorier gett andra svar och lokaliserat andra teman ur det empiriska 

underlaget. Att välja ett perspektiv eller ett teoretiskt ramverk innebär alltid att svar väljs bort 

men samtidigt hjälper teorin till att begränsa och att faktiskt se det som existerar som något 

verkligt (Svensson 2015, s. 210). Med de teorier och begrepp som valts till studien får man 

fram hur cannabis och brukare av detta beskrivs. Vilka anspråksformuleringar som görs och 

om brukaren kan anses vara utanförstående eller ha ett avvikande beteende kan på sitt sätt 

svara på frågeställningarna. De som gör anspråksformuleringarna är aktörer, en aktör kan 

också vara passiv i en artikel och därmed inte göra aktivt anspråk.  

4. Metod och metodologiska överväganden 
I denna del av arbetet ska metodens byggstenar förklaras och problematiseras. Först och 

främst kommer val av metod att klargöras och sedan vilken analysmetod som användes. 

Urval, metodens tillförlitlighet och äkthet samt bearbetning och analys följer i kronologisk 

ordning. Avslutningsvis tas förtjänster och brister i metoden upp. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
Valet av metod för denna studie är den kvalitativa. Studien syftar till att studera hur cannabis 

och brukare därav beskrivs i Aftonbladet och då var denna metod lämplig. Ahrne och 

Svensson (2015, s. 8) skriver att den kvalitativa metoden söker kunskap om samhället och 

dess olika fenomen och att texter då är ett av sätten att studera detta. Den kvalitativa 

textanalysens syfte är att genom noggrann läsning av textens delar, helhet och förståelse för 

dess kontext lyfta fram det centrala innehållet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017, s. 211). I kvalitativ metod är vissa delar av texten viktigare än andra till 

skillnad mot kvantitativ analys där alla delar tillskrivs samma vikt (Esaiasson et al. 2017, s. 

211). Enligt Esaiasson et al. (2017, s. 211) intresserar sig den kvalitativa textanalytikern för 

mening och meningsskapande processer. Mening är inte objektiv utan förändras ständigt och 

den kan hittas i det skrivna språket och går då att utforska genom textanalys (Esaiasson et al. 

2017, s. 211f). Meningen har skapats genom interaktion mellan aktörer och definitionerna av 
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exempelvis fenomen delas av dem. Gemensam tolkning av omvärlden är nödvändig för att 

kommunikation ska fungera men definitioner och tolkningar utmanas ständigt av aktörer och 

individer. (Esaiasson et al. 2017, s. 212). I studiens fall är det hur cannabis och brukare därav 

beskrivs i Aftonbladets som ska lokaliseras och tematiseras. Det kommer göras genom 

användandet av diskursanalys.  

 

4.2 Diskursanalys 
Wetherell, Taylor och Yates (2001, s. i) skriver att diskursanalys bäst kan beskrivas som 

studiet av tal och text. Taylor (2001, s. 5) skriver att diskursanalys har ett brett register och 

innebär ett fält av angreppssätt och kan analysera flera sorters data. Inom diskursanalys letas 

mönster och det språk som används. Språk är dock inte något som transporterar neutral 

information utan det skapar och förändrar innebörd och mening. (Taylor 2001, s. 6). Taylor 

(2001, s. 7) skriver att ett möjligt sätt att angripa diskursanalys är att identifiera teman som 

förknippas med ett visst ämne. Men Taylor (2001, s. 8) poängterar att det inte bara handlar 

om att kategorisera det som redan finns utan genom att tematisera det så skapas det samtidigt. 

 

I en studie där det söks beskrivningar av ett fenomen är det därför meningsfullt att använda 

diskursanalys för sitt genomförande. Denna studie har fokus på teman som lokaliserats i det 

empiriska underlaget. Enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 28) ska man inte söka 

sina svar utanför diskursen eftersom det är diskursen som är verkligheten och det är därför 

diskursen som ska analyseras. Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 16) skriver att ett av 

sätten som världen förändras på är just genom att diskursen förändras. Taylor (2001, s. 16) 

skriver också att det i princip är omöjligt att som forskare som utför en diskursanalys vara 

separerad och objektiv från denna utan hen är en del av den. 

 

Eftersom syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur cannabis beskrivs i 

Aftonbladet är diskursanalys ett bra angreppssätt då det tematiserar och tydliggör för olika 

sätt att beskriva. Bilden blir mångfacetterad och komplex vilket ger verkligheten en 

trovärdighet.  
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4.3 Urval 
Denna studie bygger på en analys av artiklar i Aftonbladet från maj 2018 till mars 2019. 

Tidningen Aftonbladet grundades 1830, ledarsidan är oberoende socialdemokratisk men 

nyhetsredaktionen är utan politisk koppling (Aftonbladet 2019b). Med nästan fyra miljoner 

läsare varje dag beskriver sig Aftonbladet som Sveriges största dagstidning (Aftonbladet 

2019a) och har därigenom genomslagskraft i befolkningen. Deras beskrivningar av cannabis 

och brukare därav kan på så sätt visa både på vad som både politiskt och i samhället finns för 

uppfattning om ett fenomen (jfr Haines – Saah et al. 2014, s. 58; Taylor 2008, s. 375, 377). 

Av den anledningen är valet av Aftonbladet som empiriskt underlag intressant och kan nog 

säga en del om vilken diskurs som råder i Sverige just nu. 

 

Studiens urval har varit målstyrt då det som efterfrågades var relevanta artiklar med ett 

särskilt ämne ur ett specifikt media som kunde besvara frågeställningarna (Bryman 2018, s. 

496).  Retriever och Mediearkivet användes för att söka efter artiklar. En sökning på ordet 

cannabis och Aftonbladet mellan maj 2018 till april 2019 fick 172 träffar totalt. Det senaste 

året valdes eftersom den rådande diskursen varit den som önskades studeras. 172 artiklar 

bedömdes som för många för att kunna bearbetas under den begränsade tid som erbjöds och 

urvalet behövde begränsas. Med inspiration av Månsson (2016, s. 271) som gjorde sitt urval 

genom att nyttja tidningar från var tredje månad på året i sin studie valdes artiklar från 

varannan månad med start i maj förra året fram till mars i år. Efter en första genomläsning 

valdes tre artiklar från mars 2019 bort då de inte var relevanta för studien. Slutligen blir det 

totala antalet 79, se Tabell 1 för uppdelning och antal.  

 

               Urvalets uppdelning 

Månad/år  Antal artiklar 

Maj- 18 17 

Juli-18 14 

September-18 11 

November-18 11 

Januari-19 14 

Mars-19 12 

Totalt antal  79 

Tabell 1 
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Majoriteten av artiklarna är nyhetsartiklar, ett fåtal är debattartiklar och resten är 

ospecificerade. Det totala antalet sidor för artiklarna exklusive bilder är cirka 53 (inklusive 

bilder cirka 105) och antalet ord är cirka 21 000. Ibland är cannabisperspektivet en liten del av 

vad artikeln handlar om men bedöms ändå intressant eftersom det kan visa på i vilka 

sammanhang som cannabis nämns. Som exempel kan nämnas att personer som mördat eller 

våldtagit också nämns ha brukat cannabis.  

 

4.4 Metodens tillförlitlighet och äkthet 
Att ha koll på metodens tillförlitlighet och äkthet handlar om att göra en ”kvalitetskontroll” 

enligt Ely et al. (1991, s. 171). Det har i denna studie gjorts genom att använda sig av 

begreppen tillförlitlighet och äkthet med deras tillhörande underrubriker. Enligt Ely et al. 

(1991, s. 106) hjälper ett ställningstagande till dessa begrepp forskaren att genom hela 

processen hålla sig ärlig och trovärdig.  

  

Det första begreppet trovärdighet handlar enligt Svensson och Ahrne (2015, s. 24) till 

syvende och sist om att den som läser studien ska tro på det den läser. Enligt Bryman (2018, 

467f) handlar det om hur trovärdig den del av den sociala verkligheten man valt att undersöka 

framstår i undersökningen. Detta kan man bland annat kontrollera genom så kallad 

triangulering där man använder sig av flera källor eller olika metoder för att kontrollera att det 

man kommit fram till är trovärdigt(ibid.). Både Ely et al. (1991, s. 109f) och Svensson och 

Ahrne (2015, s. 26) varnar dock för att okritiskt använda sig av triangulering då det bland 

annat kan tolkas som att det bara finns en ”sanning”. Medan det i realiteten är så att den 

kvalitativa forskningens syfte är just att flera tolkningar av samma fenomen tillåts (Svensson 

& Ahrne 2015, s. 26). I denna studie används bara artiklar från Aftonbladet vilket kan vara en 

brist men studien utmålas inte handla om hur all media beskriver cannabis. Studien bygger 

dock på ett flertal artiklar, skrivna av olika journalister, debattörer eller nyhetsbyråer som 

publicerats i Aftonbladet. Ely et al. (1991, s. 174f) skriver att det är en konst att veta när det 

räcker och att man inte behöver försöka få med allt som finns om ett visst ämne.  

 

Nästa begrepp att ta hänsyn till är överförbarhet och här förväntas forskaren detaljerat återge 

vad som ingår i den kultur som studerats. På så sätt ger hen andra personer det underlag som 

behövs för att pröva studien i en annan miljö. (Bryman 2018, s. 467f). Det som gjorts i denna 
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studie är att redogöra för vilka artiklar som studerats och på så sätt lagt en grund för en 

överförbarhet.  

 

När det gäller pålitlighet efterfrågas transparens i alla studiens faser, genom hela processen 

för att visa på att det genomförts på ett pålitligt sätt. (Bryman 2018, s. 468). Svensson och 

Ahrne (2015, s. 25) säger att i transparens ingår också det faktum att forskningen ska klara 

kritik och diskussion och de studier som klarar det bäst är oftast de som varit tydliga med 

genomförandet. För Ely et al. (1991, s. 104) handlar det också om att göra etiska 

ställningstaganden genom processen och se till att resultatet gör det studerade materialet 

rättvisa.  Det som gjorts är försök att detaljerat och tydligt förklara hur processen varit längs 

arbetets gång. Att visa vad som varit egna slutsatser eller tankar och vad som kommer från 

andra källor är också något som fokuserats på.  

 

Vid möjlighet att styrka och konfirmera efterfrågas medvetenhet om att vara så objektiv som 

möjligt när slutsatser dras (Bryman 2018, s. 470). Jag har ingen förförståelse i ämnet cannabis 

vilket är fördel här. Mina ögon är dock subjektiva, vilket vägs upp av min medvetenhet om 

detta.    

 

Ett antal andra kriterier finns att ta hänsyn till i detta vilka faller under rubriken äkthet.  Här 

har hänsyn tagits till en av de punkter som nämns i detta sammanhang. De övriga anses 

irrelevanta då det bedömdes att de riktade sig till de studier som har personlig kontakt med sin 

målgrupp (jfr Bryman 2018, s. 470).  

 

Att ge en rättvis bild av det som undersökts (Bryman 2018, s. 470) är den punkt som ansetts 

relevant i undersökningen av Aftonbladets artiklar. När urval görs faller givetvis aspekter bort 

som kan vara relevanta för att en helhetsbild ska bli helt rättvis. Denna kvalitativa studie kan 

utge sig för att haft som ambition att uppnå en så rättvis bild som är möjligt av det som 

framkommit i det empiriska underlaget. Genom arbetets gång har jag handlat i god tro.   

 

4.5 Bearbetning och analys 
Här tas bearbetningen och analysens förfarande upp. Analysschema av den mindre sorten har 

använts och många genomläsningar har gjorts för att sedan kunna gå vidare med de diskurser 

som utröntes ur artiklarna. Anpassningar till material och metod har gjorts löpande.   



23 

 

4.5.1 Genomläsning 

Texterna lästes först och främst många gånger. De första gångerna användes åt att få en 

känsla av texten. Det empiriska underlaget lästes både översiktligt och mer noga ord för ord. 

Redan efter första genomläsningen påbörjades anteckningar på ett papper bredvid gällande 

vad som kunde vara intressant att framöver ställa frågor till texten om. Men samtidigt var 

ambitionen att inte låsa sig vid det utan vara öppen för att andra infallsvinklar kunde komma 

upp i nästa genomläsning. Det var svårt att veta när det var bäst att börja anteckna och 

medvetenhet finns nu om att det kan ses som en brist i detta sammanhang (jfr Jönson 2010, s. 

37; Esaiasson et al. 2017, s. 228). 

 

4.5.2 Ställa frågor till materialet – analysschema 

Jönson (2010, s. 103) är tydlig med att den som har kort tid på sig när den genomför 

diskursanalys behöver bra verktyg som ger riktning åt arbetet. Jönson (2010, s. 103) nämner 

till exempel att en genomarbetad teoretisk begreppsram behövs för att ge stadga och symmetri 

åt materialet. Dessutom är det viktigt att ställa frågor till materialet, förslagsvis genom ett 

analysschema (ibid.). De relevanta frågor man ställer till texten under bearbetning kan ge de 

svar man önskar om vad som förmedlas och hur det sägs av olika anspråksformulerare 

(Jönson 2010, s. 37; Svensson 2015, s. 212). Ett analysschema med frågor till materialet anser 

Jönson kan växa fram när man läser igenom materialet och hittar det man tycker är relevant. 

Det är alltså viktigt att ta sig tid att läsa igenom flera gånger och på så sätt först lära känna 

materialet innan man bestämmer sig för vad en faktiskt ska ställa för frågor till detta.  Hur 

analysen i detalj går till beror till stor del på hur studiens frågeställningar ser ut. 

Tolkningsregler och ramverk av frågor till texten måste därför anpassas efter studiens syfte 

och förutsättningar (Esaiasson et al. 2017, s. 228; Jönson 2010, s. 37). Studiens analysschema 

utgick ifrån frågeställningarna och teorier och beskrivs i Tabell 2.  

 

Problem Hur beskrivs cannabis? Hur beskrivs personer som brukar cannabis? 

Aktörer  Vem skrivs det om? Vem gör anspråk? Vilka anspråk beskrivs? Beskrivs 

någon som Utanförstående? Beskrivs avvikande beteenden?   

Tabell 2. (Jfr: Jönson 2010, s. 8, 107, 110) 

 

Att använda ett analysschema underlättar enligt Jönson (2010, s. 7) för forskaren att till 

exempel hitta olika versioner av ett problem och lokalisera vem som uttalar sig om det. Det 

var relevant i denna studie som handlar om hur cannabis och brukare därav beskrivs i 
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Aftonbladets olika artiklar samt vilka aktörer som syns och hörs i dessa maj 2018 till mars 

2019. 

 

4.5.3 Diskurser 

Återigen behövde texterna genomläsas ordentligt och frågorna ställdes till materialet för att få 

fram det som kunde anses vara de rådande diskurserna. Alla frågor ställs inte samtidigt utan i 

första läget används frågeställningarna för att lokalisera det som ansågs relevant. I nästa skede 

ställdes frågor mer inriktade på att få fram teoriernas perspektiv.  I alla stadier av analysen, 

såsom genomläsning, ställa frågor till materialet och tematisering av det empiriska underlaget 

är det enligt Svensson (2015, s. 213) avgörande att ha koll på teorierna då det är de som 

hjälper en att skönja de nyanser som finns i materialet. Att ha denna medvetenhet hjälpte vid 

urval av diskurser från det empiriska underlaget.  

 

I första läget valdes flera diskurser med motpoler ut, exempelvis lagligt kontra olagligt och 

farligt kontra ofarligt, men det upptäcktes ganska snabbt att de var alldeles för många och när 

texterna lästes igenom igen på jakt efter dessa diskurser gjordes valet att begränsa dem för att 

det skulle gå att genomföra en analys med substans och tydlighet.  

 

De diskurser som slutligen blev de huvudsakliga var: Cannabis som olagligt preparat, 

Cannabis som lagligt preparat, Cannabis som något som kan skapa en karriär. Gällande hur 

brukare av cannabis beskrivs blev de huvudsakliga diskurserna: Brukare av cannabis som 

kriminell, Brukare av cannabis som sjuk person, Brukare av cannabis som kändis.  

 

Gällande sista frågeställningen ”Vilka aktörer syns och hörs i artiklar om cannabis i 

Aftonbladet?” ingick dessa under de övriga diskurserna då det är vilka anspråksformulerare 

som är aktörer inom dessa diskurser som ansågs relevant, inte hur deras diskurser såg ut. 

 

Vidare i bearbetningen färgmarkerades de olika diskurserna i empirin, aktörer ringades in i 

varje text och kommentarer som kunde hjälpa till vid analysen skrevs i marginalen bredvid 

texterna. Det var först en utmaning att avgöra vilken diskurs som var relevant för vilken del 

av texten men det blev enklare efter hand.  
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4.5.5 Sammanställning av resultatet.  

Sammanställningen krävde att empirin, teorier, analysmetod och även att tidigare forskning 

användes adekvat och gav tydligt perspektiv då frågeställningarna besvarades. Esaiasson et al. 

(2017, s. 228) skriver att eftersom tolkningen ska ske på transparant och hederligt vis är det 

bland annat viktigt att ha med adekvata citat och tydligt referera till texten som ligger till 

grund för analysen. Det är också en poäng att tolkningar och argumentation ska ske generöst 

mot texten på så sätt att inte döma eller prisa det som kommer fram (ibid.). Esaiasson et al. 

(2017, s. 229) fortsätter med att skriva att det rent konkret är en bra ide att arbeta aktivt med 

texten och anteckna och stryka under det som anses extra intressant. Att både se textens helhet 

och delar är viktigt när man analyserar för att inte tolkningar ska bli för snäva (Esaiasson et al. 

2017, s. 230).  

 

Att hålla sig kritisk till sina egna tolkningar är en annan viktig strategi i en studie som sedan 

ska gå att försvara vid en opponering och dessutom är det viktigt för att få ut bästa möjliga 

resultat av materialet (Esaiasson et al. 2017, s. 231).  

 

4.6 Förtjänster och brister i metoden  
Metodvalet har på ett förtjänstfullt sätt besvarat frågeställningarna eftersom en kvalitativ 

metod där diskursanalys nyttjas var ett bra sätt att få fram vilka beskrivningar det fanns i 

Aftonbladets olika artiklar. Det som gjordes var att identifiera olika teman och på så sätt 

kategorisera verkligheten och Taylor (2001, s. 7) skriver att det är ett av de möjliga sätten att 

angripa en diskursanalys på.  

 

Däremot kunde Faircloughs kritiska diskursanalys anknutit till det politiska i frågan på ett 

annat sätt. Enligt Boréus (2015, s. 179) har kritisk diskursanalys utvecklats av språkvetare och 

har en makt – och samhällskritisk ingång. Diskurser är enligt Fairclough endast språkliga 

praktiker (ibid.) Fairclough anser att en diskursanalys också behöver ta in de samhälleliga och 

kulturella processerna och strukturerna i en textanalys för att den ska bli tillräcklig (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000, s. 72). Den kritiska diskursanalysen hade i så fall bland annat 

kunnat ge detaljerade svar om hur det politiska läget påverkar det som skrivs i media men 

denna analysmetod är förhållandevis svårförståelig och den upplevs som mer omfattande är 

vad som ges utrymme för vid detta arbete. Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 93) anser 

att Faircloughs kritiska diskursanalys är ett bra angreppssätt för att förstå förhållandet mellan 
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språkbruk och bredare samhälleliga praktiker. Däremot kritiserar både Boréus (2015, s. 179) 

och Winther Jörgensen och Phillips (2000, s.93) hans brist på tydlighet och lättillgängliga 

definitioner. När det till exempel gäller hur mycket social analys som behövs eller vilka 

teorier som kan vara bra att nyttja vid sådan analys ger Fairclough otillräcklig information 

(Winther Jörgensen och Phillips 2000, s. 93). Ovan kritik och svårigheter samt det faktum att 

denna metod hade kunnat leda till att det hade varit svårt att hålla fokus på frågeställningarna 

togs beslutet att inte nyttja kritisk diskursanalys.   

 

Svagheter i mitt metodval kan vara att de som det verkligen handlar om, det vill säga 

brukarna inte har möjlighet att själva komma till tals med förstahandsinformation i denna 

studie. Styrkan i metodvalet är att tidningsartiklar, precis som både Haines – Saah et al. 

(2014, s. 58) och Taylor (2008, s. 375,377) skriver i sina studier, säger en hel del om 

samhällets uppfattning om cannabis och brukarna därav. Dessutom kommer de olika 

aktörerna i varje diskurs att lokaliseras och på så sätt uppmärksamma om brukarnas röst får 

höras eller inte. Det är också viktig information eftersom precis som Jönson (2010, s. 129) 

skriver är det den som får tolkningsföreträde, det vill säga den aktör som får uttala sig, som 

också äger definitionen på problemet. Syns inte brukare i media äger de heller inte 

definitionen.  

 

Att undersöka det senaste året (maj 2018 till mars 2019) ger en bra inblick i hur den 

förmedlade bilden ser ut i en tid med liberala vindar och legalisering av cannabis på flertalet 

platser i världen samtidigt som den svenska politiken fortfarande driver en nolltolerans mot 

narkotika. Det är intresset av den rådande diskursen gällande cannabis och brukare därav som 

styrt urvalet. Så även om det finns begränsningar i urvalet finns det också intressanta aspekter 

i en studie av hur Aftonbladet beskriver cannabis och brukare därav idag. Att begränsa sitt 

urval gör ju alltid att man missar något. Att begränsa urvalet är dock nödvändigt och valda 

artiklar har gett många intressanta teman varav många känns igen i tidigare forskning som 

haft större urval än denna. På så sätt förefaller det som om urvalet av empiri varit tillräcklig i 

omfattning.   

 

Cannabis är samlingsnamn för alla preparat som utvinns ur indisk hampa (NE, u.å. b) och av 

den anledningen föll det sig naturligt att göra urvalet med det begreppet. När sökning i 

Retriever gjordes på begreppet marijuana samma period och samma tidning – Aftonbladet- 

fick det 21 träffar till skillnad mot de 172 som gällde för cannabis. Sökning på hasch gav 66 
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träffar för samma tid och samma tidning. Om man däremot skummar igenom artiklarna ser 

man att åtminstone en del av artiklarna med träff för hasch och marijuana också ingår i det 

urval som gjordes för denna studie. Att det eventuellt missats ett bredare perspektiv på 

preparatet uppvägs alltså av att det antagligen var ett litet bortfall i antal artiklar. Och i och 

med denna efterforskning har det gjorts en ansats att begränsa effekterna av det bortfall som 

misstänktes kunna föreligga.  

 

Eventuellt kan analysfrågor som också kunnat vara relevanta och gett djupare kunskap ha 

missats. Men styrkan är att de frågor som ställdes gjorde att fokus hölls på syfte och 

frågeställningar och de besvarades på ett fullgott sätt.  

5. Etiska överväganden 
När forskningsetiska överväganden görs är individskyddskravet den givna utgångspunkten 

enligt Vetenskapsrådet (u.å. s. 5). Det innebär i stort sett att individer inte får kränkas eller 

utsättas för någon sorts skada. Individsskyddskravet ska dock alltid ställas mot 

forskningskravet, som i sin tur innebär att viktiga frågor bör forskas på för att samhället och 

människor ska kunna utvecklas. (ibid.). Att väga dem emot varandra innebär att man alltid ska 

överväga nyttan kontra skadan en studie kan orsaka på både lång och kort sikt för att bedöma 

om den är berättigad. (ibid; Kalman & Lövgren 2012, s. 11). Nyttan för allmänheten eller 

målgrupp kommer troligtvis inte vara så stor på grund av arbetets natur och begränsade 

spridning. Nyhetsartiklarna som analyserats belyser ett känsligt och stigmatiserat ämne och då 

är det ändå högst relevant att göra etiska överväganden. Detta gjordes särskilt vid val av citat 

och vid överväganden av vilka begrepp som ansågs lämpliga att använda.  

 

De forskningsetiska principerna är vägvisare för att de som utför forskning och mindre studier 

ska ha i åtanke vilka reflektioner som bör göras längs vägen (Vetenskapsrådet, u.å. s. 6). Det 

som bör reflekteras över är följande fyra huvudkrav (ibid.):  

 

Informationskravet: Det innebär att forskaren ska meddela både de som aktivt och passivt 

deltar i studien om de villkor som föreligger. Det ska till exempel informeras om att 

deltagande är frivilligt samt i vilket syfte som studien utförs. (Vetenskapsrådet u.å. s. 7). Detta 

är dock inte relevant i studien som bedrivits här då Vetenskapsrådet (u.å. s. 8) menar att det 
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syftar till uppgifter som antingen lämnats av individen själv eller tagits fram ur existerande 

myndighetsregister.  

 

Samtyckeskravet: Detta krav innebär att deltagare i studien ska informeras om att deltagande 

är frivilligt och det ska inte förekomma press på informant eller liknande att fortsätta om de 

önskar att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet (u.å. s. 9f). Samtycke har inte efterfrågats 

i denna studie och Vetenskapsrådet (u.å. s. 9) säger att det heller inte är nödvändigt när 

uppgifter tagits från massmedia.  

 

Konfidentialitetskravet: Detta krav hänger nära samman med sekretess och offentlighet 

(Vetenskapsrådet u.å. s. 12) och enligt Bryman (2018, s. 181) är anonymitet och 

konfidentialitet krav som gäller alla sorters samhällsvetenskapliga studier. Detta skriver 

Vetenskapsrådet (u.å. s. 13) är något som är extra viktigt att ta hänsyn till när det gäller en 

utsatt eller svag grupp. Personer som brukar cannabis eller döms för brott kan anses vara 

sådana grupper kan man mena på men de som är mest utsatta är redan anonyma i tidningen 

och inget som behövde förändras. Däremot bedömdes att kändisar och liknande som 

intervjuats i tidningen eller deltagit i debatter inte har samma utsatta position utan kunde 

förekomma med namn. 

 

Nyttjandekravet: gäller det faktum att uppgifter som insamlats om enskild individ enkom får 

användas till den forskning där samtycke givits (Vetenskapsrådet u.å. s. 14). Detta krav har 

bedömts irrelevant för denna studie med tanke på empirins ursprung.  

 

En annan aspekt som både Bryman (2018, s. 183f) och Kalman och Lövgren (2012, s. 11) 

poängterar är att för att forskning ska anses etisk måste den hålla viss kvalitet och 

ovetenskaplighet är detsamma som ett oetiskt arbete. Det sätt som jag har försökt leva upp till 

detta är bland annat genom transparens både i empiriurval, metodtillämpning och analys, 

korrekta källhänvisningar och en ständig medvetenhet om de etiska kraven.  
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6. Resultat 
 

6.1 Beskrivningar av cannabis i Aftonbladet 
Resultatet i denna studie visar att cannabis främst beskrivs i Aftonbladet som ett olagligt 

preparat, ett lagligt preparat och något som kan skapa en karriär.  

 

6.2.1 Cannabis som olagligt preparat  

Cannabis beskrivs som ett olagligt preparat i Aftonbladet (Artikel 1–4, 6–9, 11–25, 27–30, 

33–35, 38, 40–41, 43–53, 55–58, 60, 62–68, 71–72, 74–78). I Aftonbladet beskrivs cannabis 

ofta som något som beslagtas i stora mängder och att det leder till åtal för de inblandade. 

Följande är ett exempel ur artikel 1 i Aftonbladet 180530:  

 
De två männen är anhållna, på sannolika skäl misstänkta för grovt 

narkotikabrott. Gripandet natten mot onsdagen skedde efter en tids 

spaningsarbete. 

 

”Vi har nu tagit bort en stor mängd narkotika från narkotikamarknaden och det 

är väldigt glädjande”, säger [namn], utredare på grova brottssektionen i 

polisområde Stockholm City.  (Artikel 1) 

 

Att göra denna typ av anspråksformuleringar tydliggör att cannabis beskrivs som något 

olagligt, att de som har samröre med preparatet har ett avvikande beteende och beskrivs som 

utanförstående samhällets normer.       

 

Ett annat exempel på ett anspråk som beskriver cannabis som ett olagligt preparat är följande 

ur artikel 14 från 180511: 

 
Förra året gjorde polisen över 44 000 beslag av narkotika, en ökning med nästan 

5000 jämfört med 2016. Och enligt NFC, som analyserar alla beslag, fortsätter 

uppgången. Under det första tertialet i år, januari till april, var beslagen 2000 

fler än samma tid 2017.  

 

Bland de illegala drogerna är cannabis i särklass vanligast, följt av 

narkotikaklassade läkemedel. (Artikel 14).  
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Här refereras det till en expert från Nationellt forensiskt centrum (NFC) för att göra denna 

anspråksformulering trovärdig. Forskare står enligt Loseke (2003, s 39) högt upp i hierarkin 

över de som anses vara trovärdiga anspråksformulerare. Cannabis beskrivs här som något 

olagligt och dessutom som något på uppgång. Att ange antalet beslag får det att låta mycket 

men i denna artikel sägs det inget om hur stora dessa beslag faktiskt var och det lämnas till 

fantasin. Detta är enligt Loseke (2003, s.56) vanlig taktik bland de som gör anspråk då det 

odefinierade skapar utrymme för tolkningar och det gör att den som gör anspråk slipper 

argumentera för sin sak. Hade polisen istället definierat antal kilo som beslagtagits hade en 

annan beskrivning av cannabis blivit resultatet.  

 

I övrigt skrivs det i flertalet artiklar om hur många kilon som beslagtas. Exempelvis i en 

rubrik och följande löptext ur artikeln:  

 
Polisens jättebeslag – 200 kilo cannabis […]  

 

[…] I söndags morse slog polisen till mot en adress i Norsborg i södra 

Stockholm. På adressen beslagtog de 200 kilo narkotika. […]  

 

[…] Mannen och kvinnan är anhållna, misstänkta för synnerligen grovt 

narkotikabrott, men båda förnekar alla anklagelser. […] 

 

[…] Förundersökningen rör ett allvarligt brott och bedrivs objektivt.   

(Artikel 30). 

 

I denna artikel beskrivs cannabis som något olagligt och att ha samröre med det är ett 

allvarligt brott som leder till att man åtalas. Cannabis beskrivs som något som både åklagare 

och polis jobbar på att bekämpa. Kammaråklagaren är den som uttalar sig och gör 

anspråksformulering i artikeln.  

 

180511 skrivs i Aftonbladet en artikel med följande text: 

 
Hade 663 kg narkotika i lasten – nu väcks åtal mot lastbilschaufför. […] 

 

[…] En del av utredningen har gått ut på att försöka identifiera avsändaren och 

mottagaren. Ett snårigt arbete, då företaget i Nederländerna har använt sig av 
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målvakter och det har varit svårt att få tag på de personer som verkligen styr 

företaget. […]  

 

[…] -Slutdestinationen var Norge, men det fanns saker som tydde på att han 

skulle stanna i Sverige också.  (Artikel 13) 

 

Enligt artikeln innehöll lasten bland annat 42 kg cannabis. I artikeln görs anspråksformulering 

som innebär att cannabis beskrivs som något som förknippas med organiserad brottslighet och 

att problemet sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Tullverket och polis är aktörer i 

artikeln och brottsutredaren för grova brott är den som får uttala sig i artikeln.  

 

I en annan artikel från Aftonbladet publicerad 190329, som handlar om att det gjorts 

rekordbeslag av cannabis, står det:  

 
Polisen beslagtog i fjol drygt 2 700 kilo cannabis. Ett rekord som nåddes genom 

nästan 20 000 beslag – också det en toppnotering – av hasch och marijuana. 

[…]  

 
[…] på polisens underrättelseenhet förklarar viktrekordet dels med att polisen 

ihop med tullen blivit bättre på att hitta stora insmugglade partier, dels med 

riktade insatser mot tongivande kriminella. Men någon brist på cannabis råder 

inte trots de många beslagen […] 

 

[…] -Beslagen är en tydlig indikator på en ökad tillgång. 

Legaliseringstendenserna i omvärlden gör att synen på cannabis ändras. […] 

(Artikel 68).  

 

Siffrorna hänvisas till Nationellt forensiskt centrum och den som får göra 

anspråksformulering är en polisman från polisens underrättelseenhet. Cannabis beskrivs som 

något olagligt som dessutom är ett växande problem. Cannabis beskrivs också som något som 

kräver att olika myndigheter samarbetar för att kunna bekämpa det. Däremot beskrivs att 

allmänhetens uppfattning om cannabis har förändrats i och med att det blivit lagligt på flera 

platser i världen.  Detta kan man se som en bekräftelse av det som Månsson (2016, s. 280) 

skriver. Hon menar på att den förbjudande politiken snarare kan stärkas än försvagas av en 

liberal omvärldspolitik då den vill bekämpa det hot som den liberala politiken utgör (ibid.).  
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Månsson (2016, s. 273, 281) skriver att media i början av 2000-talet beskrev cannabis som 

något farligt och förknippat med bland annat mord och annan grov brottslighet. Det är också 

en beskrivning man kan finna i Aftonbladet. Det är något som görs anspråksformulering om i 

flertalet artiklar i Aftonbladet det senaste året. Några exempel är: cannabisinnehav förknippas 

med rån (Artikel 34), smuggling av cannabis förknippas med mord och mordförsök (Artikel 

55), försäljning av cannabis och annan narkotika förknippas med penningtvätt (Artikel 15).  

I diskursen cannabis som olagligt preparat beskrivs cannabis i Aftonbladet även som något 

som kan ha konsekvenser för oskyldiga. 180530 (Artikel 2) till exempel där det görs en 

eventuell koppling mellan en skottlossning i närheten av en förskola och ett knarkbeslag av 

bland annat 30 kilo cannabis som gjorts samma vecka. Detta är spekulationer från polisens 

sida men det gör ändå att cannabis kan beskrivas som något som går hand i hand med 

skottlossning mot oskyldiga.  

 

Abalo (2018, s. 12) skriver att i de länder som cannabis är olagligt förknippas det i media med 

kriminalitet och rättsväsende. Det går, som redan givits exempel på ovan, att läsa i ett antal 

artiklar i Aftonbladet maj 2018 till mars 2019 varav nedan är ytterligare exempel på det:  

 

Artikel 49: en lastbilschaufför döms till sju års fängelse för synnerligen grov 

narkotikasmuggling efter att han bland annat smugglat 118 kg cannabis in i Sverige. 

Artikel 75: en man döms till 3,5 års fängelse för grovt narkotikabrott och en kvinna döms till 

2,5 års fängelse för medhjälp till detta brott.  

 

Det finns de som uttalar sig om att brotten och de negativa konsekvenserna för samhället 

skulle vara färre om cannabis istället legaliserades eller avkriminaliserades. Deras 

anspråksformuleringar är något av det som tas upp under nästa rubrik.  

 

6.2.2 Cannabis som lagligt preparat 

I Aftonbladet förekommer även en annan beskrivning av cannabis som inte (bara) handlar om 

polisinsatser, tullens arbete och kriminalitet. Cannabis beskrivs också som antingen redan 

legaliserat, avkriminaliserat, på väg att bli eller en önskan om att det ska ske (Artikel 3, 4, 11, 

14, 19, 21, 31, 36, 39, 42, 52, 53, 59, 65, 67, 68, 69, 70). Enligt Månsson (2016, s. 279) har 

den globalt liberalare synen på cannabis börjat synas även i svensk media, denna studie visar 

att det även gäller hur cannabis beskrivs i Aftonbladet.   
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För att börja utomlands går det att läsa i Aftonbladet 180718 att det enligt Mexikos nyvalda 

president finns skäl till att legalisera bland annat cannabis:  

 
Mexikos kommande inrikesminister Olga Sánchez Cordero säger sig ha fått fria 

händer att, om så krävs, legalisera narkotika. 

 

[…] Den nyvalde presidenten Andrés Manuel López Obrador ser det som en 

potentiell åtgärd för att hejda de blodiga knarkkrigen. (Artikel 21) 

 

Abalo (2018, s. 12) skriver i sin studie att legalisering av cannabis motiveras med att det i så 

fall bekämpar något värre, såsom exempelvis gängproblem. Mexikos president är inne på 

samma linje och beskriver att cannabis som lagligt preparat skulle kunna rädda landet från de 

kriminella gäng som vill ha kontroll över narkotikamarknaden. Enligt artikeln har knarkkriget 

orsakat ca 200 000 personers död sedan 2006. I artikeln går det också att läsa att cannabis som 

olagligt preparat beskrivs som en inkörsport till kriminalitet och att en hård linje mot 

narkotika är misslyckat. Cannabis som lagligt preparat beskrivs som något som allt fler ledare 

i Sydamerika förespråkar och cannabis beskrivs som en lätt narkotika som i lagens mening 

kan behandlas annorlunda än de tyngre preparaten såsom kokain. Aktör som hörs i denna 

artikel är en högt uppsatt politiker.  

 

Enligt en artikel i Aftonbladet 180530 (Artikel 4) har de flesta länder som legaliserat eller 

avkriminaliserat cannabis gjort det eftersom de anser att det ska kunna nyttjas i medicinskt 

syfte eller åtminstone enkom för eget bruk. I Aftonbladet 180516 (Artikel 11) står det att 

odling av cannabis för medicinskt bruk är avkriminaliserat i Danmark och det sker under en 

försöksperiod. En politiker i danska Socialdemokraterna gör anspråksformulering om att 

legalisera och avkriminalisera cannabis med i princip samma motivering som Mexikos 

framstående politiker. Här beskrivs åter cannabis som något som borde vara lagligt för att det 

skulle minska brottsligheten men också för att minska de kostnader som bland annat 

fängelsedomar, på grund av samröre med cannabis, innebär för samhället. Aktör som uttalar 

sig här är en högt uppsatt politiker men som referat ur hans bok, inte som intervjuperson.  

   

Beskrivningar av cannabis av svenska anspråksformulerare finns det på flera ställen i 

Aftonbladet. Till exempel pågick det en debatt i Aftonbladet (se: Aftonbladet 181105 & 

181101) i slutet av förra året mellan projektledaren för Prevent don´t Promote och 
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Piratpartiets drogpolitiska talesperson där de lade fram sina argument för och emot 

legalisering av cannabis. Första citatet är ur debattartikel som förespråkar legalisering. Det 

andra citatet är skrivet av skribenten som är emot legalisering,  

 
Resonemanget hos den expertgrupp i Kanada som utvärderade legaliseringen av 

cannabis var att de då skulle nå en kontroll som varit svår att finna inom den 

fortsatta kriminaliseringen, […] 
[…] Ingen påstår vidare att den svarta marknaden inom en legalisering skulle 

försvinna. Däremot att den skulle minska. […]  

[…] Att den ökning av trafikolyckor som skulle vara ett resultat från legaliseringen 

av cannabis är även det ett påstående som saknar tillräckligt stöd i forskning. […] 

(Artikel 53) 

 

[…] Att antalet trafikdöda kopplade till cannabis ökar, [i Colorado där cannabis är 

lagligt (Aftonbladet 180530)] samtidigt som andra olyckor minskar, är givetvis en 

enorm missräkning för cannabisvännerna. […] 

[…] Den svenska opinionen att legalisera cannabis är svag. […] 

(Artikel 52)  

 

Kontexten är inte en vanlig artikel utan en debattartikel som har som mål att väcka känslor 

och opinion vilket påverkar typen av anspråksformuleringar som läggs fram. Debattartiklarna 

bekräftar vad Abalo (2018, s. 9) skriver om att den liberaliserade omvärldspolitiken har 

öppnat upp debatten och låter både förespråkare och förbudsivrare komma till tals i media. 

Cannabis som lagligt preparat beskrivs i debattartiklarna tvetydigt, å ena sidan beskrivs laglig 

cannabis som något dåligt som skapar problem i form av ökat antal olyckor och å andra sidan 

beskrivs legaliseringen kunna ge ökad kontroll och en minskad svart marknad. Att cannabis 

kommer beskrivas som ett lagligt preparat i Sverige är dock inget som kommer bli aktuellt för 

tillfället, enligt cannabismotståndaren som hänvisar till svag opinion för detta. Aktörer är en 

drogpolitisk talesperson i ett parti och en representant för en organisation som är 

legaliseringsmotståndare.   

 

Effekter som en legalisering har gett är att personer och företag kan tjäna pengar på att andra 

personer nyttjar cannabis. Sedan tidigare tjänar kriminella på att sälja cannabis men en mer 

kommersiell marknad har öppnats upp. Nästa diskurs om cannabis handlar därför om hur den 

beskrivs som en produkt som kan skapa en karriär.  
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6.1.3 Cannabis som något som kan skapa en karriär 

Både Månsson (2016, s. 278) och Abalo (2019, s. 92ff) skriver i sina studier att cannabis kan 

ses som en källa till jobb eller skapa vinster för vissa aktörer. Det är något som också går att 

läsa i Aftonbladet (Artikel 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 21, 26, 27, 30, 32, 37, 39, 54, 56, 60, 

69, 76) och det finns flera sidor på myntet.  

 

I de första två artiklarna (Artikel 10, Artikel 26), som valts för att belysa hur cannabis 

beskrivs i Aftonbladet som något som kan ge en karriär, nämns en släkting till Meghan 

Markle, som är gift med engelska prins Harry. Aftonbladet skriver i första artikeln kort om 

släktingens karriär som cannabisodlare och att han tänker kalla sin extra starka 

cannabisvariant för Markles Sparkle. I nästa artikel skriver de att han kommer få en egen 

realityserie som handlar om honom som cannabisodlare och:  

 
[…] Enligt Sunday Mirror ska Meghan Markles brorson Tyler Dooley vara klar 

för en ny realityserie. Dooley, som driver en marijuanaodling i Oregon, där 

cannabis är lagligt, ska ha fångat ett produktionsbolags intresse (Artikel 26) 

 

Här beskrivs cannabis som något som kan ge en karriär. För Dooley sker det på mer än ett 

sätt, både genom odling av cannabis och genom den realityserie som han erbjöds på grund av 

sin cannabisodling. Detta handlar om utlandet och precis som Månsson (2016, s. 278) skriver 

är det alltid i utlandet som cannabis beskrivs som viktigt för ekonomin eller som en källa till 

jobb. Aktör som får uttala sig i artikeln är en okänd källa.  

 

Även i kombination med redan kända varumärken beskrivs cannabis skapa eller förbättra en 

redan framgångsrik karriär eller vara. Exempelvis rapparen Snoop Dogg:  

 
Snoop Dogg, […] är en av världens mest kända artister. Han är också minst lika 

känd för sitt regelbundna bruk av marijuana, och på senare tid har han gett sig 

in i cannabis-branschen genom att starta upp företaget [namn]               

(Artikel 54) 

 

Förutom Snoop finns fler exempel i Aftonbladet under det senaste året. Exempelvis beskrivs 

cannabis kunna öka på Coca – colas inkomster genom att de i framtiden vill lansera en dryck 

innehållande en icke hallucinogen variant av cannabis (Artikel 37). Cannabis beskrivs också 
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som ett karriärval för en före detta fotbollsspelare som ska sadla om och bli cannabisodlare 

(Artikel 32). Aktörer som uttalar sig är företrädare för företag eller liknande med vinstintresse 

i cannabis som handelsvara.  

 

Det kanske är svårare att ta till sig att även den illegala marknaden av cannabis kan beskrivas 

skapa en karriär (eller ett yrke) men det är något som görs anspråksformuleringar om på flera 

ställen i Aftonbladet. Mönstret är att cannabis beskrivs ha ett gatuvärde och det gäller ofta 

mångmiljonbelopp:  

 
Narkotikahandeln har varit organiserad under en längre tid och bedrivits som ett 

yrke, enligt åklagaren. (Artikel 15) 
 

Om narkotikan [200 kg cannabis] nått gatan hade det totala värdet kommit upp i 

miljonbelopp.  

-Det är värt flera miljoner, säger [namn på förundersökningsledaren]     

(Artikel 30).  
 

Huvudmannen greps på bar gärning i anslutning till en bil där det fanns 

cannabis och narkotikaklassade tabletter. Mannen har erkänt att han skulle sälja 

preparaten för att tjäna pengar. […] (Artikel 27)  

 

Innehållet: 18,5 kg cannabis och 975 gram marijuana – till ett gatuvärde av 

1 945 000 kronor. (Artikel 76) 

 

De aktörer som uttalar sig i dessa är följande: åklagare, kammaråklagare, ingen alls, polisman.  

 

6.3 Beskrivningar av brukare av cannabis i Aftonbladet 
Den som brukar cannabis beskrivs mer sällan i Aftonbladet än vad cannabis som preparat 

beskrivs. Denna del kommer därför att vara kortare än analysens första del. Det finns tre 

diskurser i detta avsnitt: brukare av cannabis som kriminell, brukare av cannabis som sjuk 

person och brukare av cannabis som kändis. Ibland överlappar diskurserna däremot varandra, 

till exempel när en kändis brukar cannabis eftersom hen är sjuk. 
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6.3.1 Brukare av cannabis som Kriminell 

Taylor (2008, s. 371) skriver att en vanlig beskrivning i media av en person som brukar 

narkotika är att hen är kriminell och står utanför samhället. Månsson (2016, s. 275f) skriver 

att en ungdom, någon med dåliga föräldrar eller ett i allmänhet dåligt liv är några vanliga 

beskrivningar av en brukare i media. Liknande beskrivningar finns det att tillgå i Aftonbladet 

det senaste året (Artikel 16, 17, 29, 35, 40, 48, 65). 

 

I vad som förefaller vara en ledarartikel beskrivs en person som brukar cannabis som 

mördare. Artikeln handlar om en 16 årig pojke som mördat en skolkamrat. Mördaren brukade 

bland annat cannabis och beskrivs som utanförstående det svenska samhällets normer. Enligt 

artikeln beskrivs kopplingar mellan mer utbredd kriminalitet och narkotika (ospecificerad) på 

skolan och det går att läsa i följande citat:   

 
En grupp på 15–20 elever drog omkring och satte skräck i skolkamrater och 

personal. Personalen misstänkte både droganvändning och försäljning på 

skolan.  (Artikel 35) 

 

  

I Aftonbladet 180507 (Artikel 17) görs även anspråksformulering om att brukare av cannabis 

är unga destruktiva killar som gruppvåldtar.  I artikeln görs anspråk på att det är vanligt 

förekommande att den som utför en gruppvåldtäkt har använt cannabis. Artikeln är ett 

granskande reportage av unga pojkar och män som våldtagit i grupp. Många är väldigt unga, 

till och med under 15 år eller däromkring. Det görs anspråk på att de faktiskt inte förstår vad 

de gjort, eftersom de trott att tjejen velat det, eller att de har en förvriden syn på sexualitet och 

kvinnor.  

 
De fyra unga våldtäktsmännen i exemplen är typiska i vår granskning: de 

känner sitt offer, är berusade av alkohol och/eller cannabis, påstår att samlagen 

var frivilliga. (Artikel 17) 

 

Månssons (2016, s. 275f) studie som bland annat säger att en person som brukar beskrivas 

som en självdestruktiv person, umgås med fel personer och behöver hjälp av samhället 

bekräftas på många sätt i detta reportage. Aktörer som uttalar sig är professor i straffrätt, 
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professor i kriminologi eller socionom.  Det förekommer också utdrag från domar där de 

åtalade och även utsatta personerna hörs.  

 

Brukare av cannabis som kopplas till kriminalitet beskrivs dock inte alltid som unga (eller 

killar). I Artikel 16 den 7e maj 2018 beskrivs en person som använder cannabis som mördare. 

Artikeln handlar om en kvinna i 45-årsåldern som mördar sin sambo med en kniv i bröstet.  

 
Kvinnan åtalas dessutom för ringa narkotikabrott, då hon dagarna innan mordet 

ska ha använt amfetamin, cannabis och zopiklon. Kvinnan erkänner brott. 

(Artikel 16) 

 

Anspråket är att hon är kriminell på mer än ett sätt, att bruk av cannabis förknippas med mord 

och att även i relation till det grova brottet mord beskrivs cannabisbruket vara relevant.    

 

Enligt Taylor (2008, s. 273) och Haines – Saah et al. (2014, s. 58) tar media fram de mest 

extrema historierna för att befästa de stereotyper som en rådande förbudspolitik gynnas av. 

Ovan artiklar kan anses vara tydliga exempel på sådana historier eftersom en person som 

brukar cannabis även beskrivs utföra andra kriminella handlingar. Motvikt till denna bild 

kommer dock att kunna läsas i de två kommande diskurserna nedan.  

   

6.3.2 Brukare av cannabis som sjuk person 

Den vanligaste beskrivningen av en brukare i förra årets Aftonbladet är att hen är sjuk 

(Artikel 5, 11, 19, 29, 39, 57, 58, 60, 67, 70, 73, 74, 78, 79). Denna diskurs kan överlappa 

ovan diskurs eftersom en sjuk person som brukar cannabis är kriminell enligt svensk lag.  

 

I Danmark kan man få cannabis utskrivet på recept om man till exempel har ryggmärgsskador 

eller mår illa på grund av cellgifter vid cancer (Artikel 11). Här beskrivs den som brukar 

cannabis och är sjuk inte som utanförstående i lagens mening. Däremot beskrivs man vara 

utanförstående som cannabisbrukare i allmänhet då det i samma artikel beskrivs att sjuka 

människor, det vill säga de som brukar, jagas (i Danmark) 

 
-Problemet är att vi jagar missbrukare, sjuka människor. Vi vet att de måste ha 

de här drogerna. […] (Artikel 11) 
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Här kan man som brukare beskrivas som sjuk ur olika aspekter, både som brukare med ett 

behov av cannabis, eller annan drog eller som sjuk som brukar cannabis för att mildra symtom 

man fått av annan sjukdom än beroende. Tidigare forskning har också visat på att brukare kan 

beskrivas på dessa skilda sätt. Beccaria et al (2015, s. 444f) har funnit i sin studie att 

beskrivningen av brukaren som sjuk i deras studie innebär att hen är kronisk sjuk av beroendet.  

I Sznitman och Lewis (2014, s. 446f) studie beskrivs istället en sjuk brukare av cannabis som 

någon som nyttjar det för att mildra en annan sjukdom/andra symtom.    

 

I Artikel 19 från 180726 går det att läsa att ett 12 årigt barn, sjuk av epilepsi, beskrivs som en 

brukare av cannabis. Hen bor i Storbritannien och där har de sedan artikeln publicerades 

avkriminaliserat cannabis som skrivs ut av läkare. Detta efter att nämnda barn, men även 

andra personer, tidigare hindrats att nyttja cannabis för att mildra diverse sjukdomar.   

Anspråk som görs i artikeln angående detta är bland annat:  

 
Läkare ska få lov att skriva ut cannabis i medicinskt syfte i Storbritannien. 

Inrikesministern Sajid Javid har beslutat om en lagändring - men framhåller att 

det inte är ett steg mot allmän avreglering av cannabis.  
 

“Det finns inget svårare än att se sin älskade i smärta - därför har jag fattat detta 

beslut” (sic), skriver Javid på Twitter  

(Artikel 19)                                                                                               

   

Däremot beskrivs det i Aftonbladet att det i Sverige sätts in sanktioner mot personer som 

brukar cannabis i medicinskt syfte. Det går att finna i exempel såsom: 

 

• Kvinna i 80 årsåldern röker hasch för att lindra smärta i höften men döms till fängelse 

för innehav (Artikel 57) 

• Man i 60 årsåldern har smärtor på grund av en bortopererad cysta och röker egenodlad 

cannabis men döms till fängelse och skyddstillsyn. ”Han kommer vidare att genomgå 

behandling för att få hjälp med sitt missbruk.” (Artikel 58) 

• Civilanställd polis odlar cannabis för eget bruk eftersom han har svåra smärtor på 

grund av sjukdom. Han åtalas i domstol och riskerar även jobbet (Artikel 78) 

För att ytterligare bekräfta de tvetydiga beskrivningar av cannabisbrukare som sjuk som 

förekommer i Aftonbladet finns även följande information i Artikel 74 från 190317: 
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 […] Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har anmält en läkare i Västsverige 

för att ha skrivit ut cannabisrelaterat läkemedel utan att ha gjort tillräckliga 

utredningar […] 

 

Ivo menar att läkaren på oklara grunder skrivit ut läkemedlet Sativex, ett 

preparat som används för att bland annat behandla kramper hos ms-sjuka. […] 

(Artikel 74) 
 

 Brukare av cannabis som sjuk person kan alltså även i Sverige, på ett begränsat vis, beskrivas 

i Aftonbladet vara någon som använder cannabis under avkriminaliserade former.     

     

6.3.3 Brukare av cannabis som kändis 

En kändis som framställs som brukare av cannabis i Aftonbladet kan vara sjuk på något sätt 

men deras bruk kan också vara av annat slag. Däremot beskrivs kändisars bruk annorlunda än 

icke kändisars och de får, oftast, höras och synas med namn och egna utsagor i många texter 

där de ingår (Artikel 18, 39, 61, 62, 79). Alla personer döms inte efter samma mall enligt 

Becker (2005, s. 25 f) utan det beror på vem som utför handlingen och det sociala 

sammanhang det sker i. Tidigare forskning av bland annat Haines- Saah et al. (2014, s. 47) 

gör gällande att medias beskrivningar visar att vissa brukare accepteras medan andra fryses ut 

eller kopplas till avvikande beteende. Kändisar som brukar beskrivs på annat sätt än personer 

som är icke kändisar, några exempel på det följer nedan. 

 

I Aftonbladet 190121 skrivs det om Amanda Lind, som då är nytillträdd kulturminister, i två 

olika artiklar, Artikel 61 och 62. I en av de utvalda artiklarna säger rubriken:  

 
Amanda Lind (MP): “Jag har testat cannabis”  

(Artikel 61) 

 

I den andra artikeln, Artikel 62, från samma dag står det tre gånger att hon testat 

cannabis i sin ungdom. Amanda Lind får frågan om hon har några skelett i garderoben 

och hon svarar att hon testade cannabis i 20 årsåldern. Kulturministern får själv vara 

aktiv aktör som hörs i artikeln och ha tolkningsföreträde gällande sitt bruk av cannabis.  
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En annan kändis som brukar och får uttala sig i Aftonbladet är Olivia Newton-John. Här 

går diskurserna ihop då O N-J faller inom beskrivningen kändis som brukar men hon är 

också sjuk i cancer. Hennes egna anspråk beskriver henne som brukare av cannabis:  

 
-Det har hjälpt mycket mot smärtan eftersom jag inte gillar att ta receptbelagda 

mediciner. Det är vänligt och inkännande. Det är vad som borde vara 

tillgängligt att använda för alla, säger Olivia Newton-John i intervjun.  

(Artikel 39) 

 

I Aftonbladet 190301 beskrivs ännu en kändis som brukat cannabis. Peg Parnevik 

beskriver själv sin upplevelse och hon berättar i en podd om en upplevelse hon hade av 

cannabisbruk i Amsterdam:  

 
I podden berättar Penny att hon har en vän som använder sig av så kallade 

“edibles”, ätbara cannabisprodukter som exempelvis kakor, mot sin ångest.  
Det var även Pegs plan. 

-Jag tänkte “fan vad nice om det skulle hjälpa mot min ångest” och bara så här “oj, 

jag är glad”.  

Men istället blev upplevelsen något av en mardröm.  

(Artikel 79) 

 

Det är inte en entydig bild av en brukande kändis som målas upp utan flera 

beskrivningar får ta plats i Aftonbladet. Att som kändis bruka cannabis kan både 

beskrivas som en positiv och som negativ upplevelse men de har tolkningsföreträde 

gällande sin upplevelse av bruket. I nästa del tas aktörer som syns och hörs i 

Aftonbladet upp.      

          

6.4 Aktörer som syns och hörs i Aftonbladet gällande cannabis och bruk därav 
När det gäller vilken aktör som hörs mest är det tydligt att det är de som förekommer i 

diskurserna där cannabis och brukare därav beskrivs som kriminella. Poliser på olika 

positioner är de vanligaste anspråksformulerarna i Aftonbladet. Andra personer som får uttala 

sig i diskurserna förknippade med kriminalitet är åklagare och personal vid Tullverket på 

olika positioner. Syns här gör även de som döms eller åtalas för brott relaterade till cannabis. 
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De uttalar sig dock inte direkt i Aftonbladet utan om deras röst hörs är det som utdrag ur 

domslut.  

 

Månsson (2016, s. 273) skriver att de som berörs av lagen, däribland brukare inte hade en röst 

i media enligt hennes studie. Enligt Abalo (2018, s. 9f) hade brukarna däremot en röst i media 

och deras bruk kunde ibland till och med ses som oproblematiskt. Både Haines-Saah et al 

(2014, s. 47) och Taylor (2008) skriver att i medias beskrivningar accepteras vissa brukare 

medan andra fryses ut. I denna studie kan sägas att deras studier kumulativt bekräftas. De som 

är kändisar får höras i flera artiklar medan de okända brukarna inte får berätta sin version av 

verkligheten. De kändisar som uttalar sig om sitt bruk bor dock inte i Sverige eller så är deras 

bruk av cannabis dåtid.   

En aktör som också syns frekvent och även uttalar sig i Aftonbladet ibland är de företag och 

privatpersoner som helt lagligt tjänar pengar på att odla och sälja cannabis och 

cannabisprodukter. Men precis som Månsson (2016, s. 278) skriver är detta dock alltid i 

utlandet. I utlandet finns också de flesta av de politiker som uttalar sig positivt om cannabis 

legalisering eller avkriminalisering. Från Sverige är de positiva rösterna väldigt ovanliga. 

Forskare, som enligt Loseke (2003, s.36) är de som anses ha en trovärdig röst förekommer 

också som anspråksformulerare i Aftonbladet.   

 

7. Avslutande diskussion 
Studiens syfte är att skapa förståelse för hur cannabis beskrivs i Aftonbladet maj 2018 till 

mars 2019. Under denna period beskrevs cannabis i första hand som något olagligt. Men 

framträdande är också beskrivningar av cannabis som något som är eller bör legaliseras 

alternativt avkriminaliseras.  

 

Hur beskrivs cannabis i Aftonbladet? Tre diskurser lokaliserades och cannabis beskrivs som 

något olagligt, något lagligt och som något som kan skapa en karriär. En tvetydig bild målas 

upp men i beskrivningar som gäller svenska förhållanden är förbudspolitiken dominerande. 

Öppnar man dörren till världen handlar beskrivningarna av cannabis mer om omvärldens 

tendens att göra det lagligt eller avkriminaliserat. 
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Hur beskrivs den som brukar cannabis i Aftonbladet? Tre diskurser lokaliserades även här 

och en brukare beskrivs som kriminell, som sjuk eller som kändis. Återigen är 

beskrivningarna beroende på geografi och svenska cannabisbrukare beskrivs oftast som 

kriminell även om de brukar för att de är sjuka. Brukare som befinner sig utomlands beskrivs 

med fler nyanser och att de beskrivs bruka i både medicinskt eller i njutningssyfte. 

  

Vilka aktörer syns och hörs i artiklar om cannabis i Aftonbladet? Polisen och andra 

befattningar inom rättsväsendet får ofta chansen att vara anspråksformulerare i Aftonbladet. 

Kändisar som brukar, företagsrepresentanter och utländska politiker som är positiva till 

legalisering och/eller avkriminalisering ges också plats att uttrycka sina synpunkter om 

cannabis.   

  

Denna studies resultat är viktiga för att de visar på att personer som har personligt samröre 

med cannabis i väldigt begränsad omfattning faktiskt hörs i Aftonbladet. Det är alltså andra 

som ges tolkningsföreträde i frågan. Att vissa blir hörda medan andras röster inte lyfts fram 

handlar enligt Carvalho (2008, s. 169) om att inkludera och exkludera fakta, åsikter och 

värderingar. Socionomer har ett ansvar att bortse från tidningarnas beskrivningar och gå 

direkt till källan. Beskrivningarna är tvetydiga eftersom flera länder i omvärlden har en 

liberalare syn på cannabis än Sverige och de olika infallsvinklarna till cannabis beskrivs i 

media. De beskrivningar av cannabis och bruk av cannabis som finns i Aftonbladet är inte den 

verklighet vi kommer mötas av i vårt yrkesliv.  I Sverige råder fortfarande förbudspolitik. Det 

som beskrivs i Aftonbladet är ett resultat av bland annat inhemsk och yttre politik och baseras 

på snedvriden representation av röster.  

 

Det resultat som framkommit i denna studie bekräftar på flera sätt tidigare forskning och det 

kan bland annat bero på att den forskning som finns att tillgå är utförd nyligen. Både Abalos 

studier från 2018 och 2019 och Månssons studie från 2016 fokuserade på svensk media vilket 

gjorde det troligt att likheter skulle finnas. Det kan vara ett tecken på att de diskurser som 

lokaliserats i denna studie från Aftonbladets artiklar är förhållandevis överensstämmande med 

hur cannabis och brukare därav just nu beskrivs i media. De olika studierna har mellan 

varandra också flera likheter trots att de valt olika metodologi, vilket pekar på att det är några 

saker som är iögonfallande för de som forskar om hur cannabis beskrivs i media. I övrigt är 

det jag som varit verktyget i skapandet av denna studie och risken att jag påverkats av det jag 

läst föreligger. Detta är dock något jag varit medveten om i hela processen och ifrågasatt mina 
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tolkningar efter hand. Dessutom finns det empiriska underlaget för alla att ta del av och bilda 

sig en egen uppfattning om. Frågor har uppstått såsom exempelvis när de mer liberala 

vindarna faktiskt förändrar medias beskrivning av en brukare som bor i Sverige? 

 

Vidare forskning. Det finns väldigt många spännande infallsvinklar att välja på. Däremot är 

nästa naturliga steg att gå direkt till dem som berörs av det rådande politiska läget att prata 

med brukare av cannabis och personer som dömts eller åtalats för cannabisrelaterad 

brottslighet för att lyfta fram deras åsikter och öka förståelsen för deras situation. Det skulle 

ge ytterligare intressant information som kan bidra till ett bredare perspektiv och att de som 

ska ha tolkningsföreträde faktiskt får det.  
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9. Empirilista 
Samtliga artiklar är publicerade i Aftonbladet och har hämtats från Retriever 190502 

Artikel  Artikelnamn   datum 

1  Knark gömdes i förvaringsbox  180530 

2 Två personer skjutna i Uppsala - allvarligt skadade 180530 

3 Ungas syn på cannabis utmaning för vården 180530 

4 Lista: Här är cannabis tillåtet  180530 

5 Haschpsykos–ett svårutrett begrepp  180530 

6 Knarkliga i Europa sprängd–tre män åtalas i Malmö 180524 

7 Chaufför frias trots knarklast värd miljoner 180523 

8 Två män döms för heroinsmuggling  180521 

9 Sex års fängelse för grov narkotikasmuggling 180521 

10 Därför är Meghan Markles hela släkt portad 180519 

11 Dansk socialdemokrat vill legalisera cannabis 180516 

12 Alkohol och tobak skadar mer än narkotika 180516 

13 Hade 663 kg narkotika i lasten-nu väcks åtal 180511 

 mot lastbilschaufför 

14 Polisen hittar alltmer narkotika  180511 

15 Fem åtalas för knarkhärva   180510 

16 Polisen misstänker: Högg ihjäl pojkvännen- 180507 

 med kniv i bröstet 

17 Unik granskning: 112 pojkar och män dömda 180507 

 för gruppvåldtäkt 

18 Tv-profil dömd för narkotikabrott  180730 

19 Storbritannien tillåter medicinsk cannabis 180726 

20 Sju döms för narkotikahandel  180723 

21 Mexiko funderar på knarklegalisering  180718 

22 Stora beslag vid knarkfabrik  180718 

23 21-åringen undkom - var måltavlan i  180715 

 trippelmordet 

24 Polisens uppmaning: sluta varna för oss  180714 

25 Cannabisplantor hittade vid badplats  180712 

26 Källa: Markles släktingar får egen realityserie - 180709 
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 om marijuanaodling  

27 Åtta dömda i narkotikahärva  180707 

28 Fängelse för mordförsök i Uppsala  180706 

29 17-åring dömd för knivmordet på Mahmoud Alizade 180706 

30 Polisens jättebeslag-200 kilo cannabis:   180702 

 ”Värt flera miljoner” 

31 Sluta gnäll- Almedalen är en fantastisk verkstad 180702 

 För demokrati 

32 Serie A-profilens nya karriär-odla cannabis 180928 

33 Män åtalade för cannabisodling  180926 

34 Tonåring åtalas för skorån   180923 

35 Våldsam 16-åring fick stanna kvar på skolan- 180919 

 Begick sedan mord 

36 Sydafrika legaliserar cannabis för eget bruk 180918  

37 Coca-colas framtidsplan: Cannabisdrycker 180917 

38 Tre gripna för cannabissmuggling  180916 

39 Olivia Newton-John har fått cancer-för tredje gången 180910 

40 Drogpåverkad bet vakt i halsen  180904 

41 Odlade cannabis i lägenheten  180903  

42 Guide: de ställer också upp i riksdagsvalet 180901 

43 Här är Sveriges mest jagade brottslingar  181129 

44 78-åring åtalad för narkotikabrott  181124 

45 Fem greps för knark efter luktspår i trapphus 181121 

46 77-åring häktad för narkotikabrott  181121 

47 För att flytta en häktad i Stockholm krävs utryckning  181116 

 från Solna 

48 Cannabispåverkad: Utsatt för passiv rökning 181114 

49 Knark gömdes bland blommor i lastbil  181113 

50 Kända nätverkare hade mer än 12 kilo knark  181106 

 i källaren 

51 Sju ovanliga sätt att smuggla knark  181106 

52 Nej Piratpartiet - ni har fel om cannabis  181105 

53 Att legalisera cannabis skulle visst ge effekt 181101 

54 Rapstjärna i tvist – med NHL – klubben  190131 
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55 Undersökning före dom efter knivdåd i Husby 190130 

56 CBD -olja säljs trots förbud  190130 

57 Tog cannabis mot smärta – döms till fängelse 190128 

58 Odlade cannabis – skyllde på cysta  190123 

59 Football Radical: Fotbollen ÄR ju Brexit 190122 

60 Knarkreklam för 100 miljoner stoppades  190122 

61 Amanda Lind (MP): ”Jag har testat cannabis” 190121 

62 Amanda Lind ny kulturminister  190121 

63 Kineser gripna för cannabisodling i Zambia 190110 

64 Åtalas för knivmord i Husby  190108 

65 Guvernör vill benåda cannabisanvändare 190105 

66 Ströp hund med spännband – hittades i plastpåse 190104 

67 Avkriminalisera – och ge vård till narkomaner 190102 

68 Rekordbeslag av cannabis   190329 

69 Cannabis når nya höjder i USA  190329 

70 Paris Jacksons partynatt - efter rehab  190326 

71 Smugglade knark i döda gnagare  190326 

72 Döda råttor med knark inkastade på fängelse 190325 

73 Cannabis ökar risken för psykos  190320 

74 Läkare anmäls – skrev ut cannabis till 200 190317 

75 Utklädd polis levererade cannabispaket  190313 

76 Polisen klädde ut sig till varubud – grep  190312 

 Knarksmugglare  

77 Nitton kilo hasch skickades till adress i Västerås 190310 

78 Polisanställd odlade cannabis – vill slippa straff 190306 

79 Peg Parnevik om knarkupplevelsen:  190301 

 ”Trodde jag skulle dö” 

 

 

 
 



52 

 

 

 
 

   

 
 

 


	1.Problemformulering
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställningar
	1.2  Begrepp

	2. Kunskapsläge
	2.1 Vetenskaplig avgränsning
	2.2 Medias beskrivning av cannabis
	2.2.1 Cannabis som olagligt preparat
	2.2.2 Cannabis som lagligt preparat
	2.2.3 Cannabis som något som kan skapa en karriär

	2.3 Medias beskrivning av den som brukar cannabis
	2.3.1 Brukare av cannabis som kriminell
	2.3.2 Brukare av cannabis som sjuk person
	2.3.3 Brukare av cannabis som kändis

	2.4 Aktörer som syns och hörs i media gällande cannabis och bruk därav
	2.4.1 Aktörer och media
	2.4.2 Aktörer - Cannabis som olagligt preparat
	2.4.3 Aktörer - cannabis som något som kan skapa en karriär
	2.4.4 Aktörer – cannabis som socialt problem
	2.4.5 Aktörer – cannabis i medicin- och rekreationsdiskurser

	2.5 Begrepp

	3. Teoretiskt ramverk
	3.1 Val av teorier
	3.2 Claims making – anspråksformulering
	3.3 Utanför
	3.5 Begränsningar i valet av teorier

	4. Metod och metodologiska överväganden
	4.1 Kvalitativ metod
	4.2 Diskursanalys
	4.3 Urval
	4.4 Metodens tillförlitlighet och äkthet
	4.5 Bearbetning och analys
	4.5.1 Genomläsning
	4.5.2 Ställa frågor till materialet – analysschema
	4.5.3 Diskurser
	4.5.5 Sammanställning av resultatet.

	4.6 Förtjänster och brister i metoden

	5. Etiska överväganden
	6. Resultat
	6.1 Beskrivningar av cannabis i Aftonbladet
	6.2.1 Cannabis som olagligt preparat
	6.2.2 Cannabis som lagligt preparat
	6.1.3 Cannabis som något som kan skapa en karriär

	6.3 Beskrivningar av brukare av cannabis i Aftonbladet
	6.3.1 Brukare av cannabis som Kriminell
	6.3.2 Brukare av cannabis som sjuk person
	6.3.3 Brukare av cannabis som kändis

	6.4 Aktörer som syns och hörs i Aftonbladet gällande cannabis och bruk därav

	7. Avslutande diskussion
	8. Referenser
	9. Empirilista

