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Abstract 

I ett meddelande till den amerikanska kongressen den 14 juli 1969, informerade den dåva-

rande presidenten Richard Nixon om hur drogerna utgjorde ett allvarligt hot mot landets 

välmående. Han efterlyste en ny drogpolitik som skulle gälla på både delstatlig och federal 

nivå. Detta blev starten på en politisk kampanj som resulterade i ny lagstiftning, massfängs-

lande och på senare år en överväldigande kritik. Jag har i denna uppsats för avsikt att 

granska tidningen The New York Times rapportering av denna politiska kampanj. Syftet är 

att studera språkets roll i den politiska diskursen genom en retorisk analys. Jag har för avsikt 

att kartlägga de diskursiva processer som de valda nyhetsartiklarna ramar in. Hur tidningens 

förhållningssätt från har förändrats under drygt 20 år kommer inte bara granskas genom den 

explicita rapporteringen, utan också genom språkets formande och speglande roll. I min ana-

lys identifierar jag nyckelteman i den övergripande metaforiken och hur en reproduktion av 

en viss rollfördelning lämnar läsaren med viss förståelse av sin samtid. Jag har även nått 

slutsatsen att idén om den amerikanska identiteten är central för kriget mot droger som 

språklig domän. 

 

On the 14th of July 1969 president Richard Nixon informed the United States Congress, 

how drugs had become a serious threat to the nation’s wellbeing. He called for a new drug 

policy that would be applied to both state and federal levels. This would be the start of a po-

litical campaign that has resulted in new legislation, mass incarceration and in recent year an 

overwhelming criticism. This essay intends to review the newspaper New York Times re-

porting of this political campaign. The purpose is to study the role of language in the politi-

cal discourse, this through a rhetorical analysis. The thesis intends to identify the discursive 

process framed by the selected news articles at hand. How the magazine’s approach has 

changed in 20 years will not only be examined by its explicit reporting, but also through the 

shaping and reflecting function of language. In my analysis, I identify key themes in the 

general metaphorics and a reproduction of a certain role distribution that leaves the reader 

with a certain understanding of its contemporary time. I have also come to the conclusion 

that the idea of American identity is central to the war on drugs as a linguistic domain. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

Den amerikanske nationalekonomen och nobelpristagaren Paul Krugman skrev den 4 juli 2013 en 

debattartikel i The New York Times. Nationaldagen till ära, ställde han sig frågan: är USA på något 

betydande vis, samma land som när det förklarades självständigt från Storbritannien 1776? 

 

 The answer, I’d suggest, is yes. Despite everything, there is a thread of continuity in our national 

 identity - reflected in institutions, ideas and, especially, in attitude - that remains unbroken. Above 

 all, we are still, at root, a nation that believes in democracy, even if we don’t always act on that  

 belief.1 

 

Vidare argumenterar Krugman för att demokratiska ideal alltid följs av en viss mån av hyckleri och 

att detta i USA:s fall utgörs av landets klass-tyngda verklighet. Det är i denna ände 

uppsatsen tar sin grund. Vad händer när staten i en nation som titulerar sig som frihetens 

ledstjärna, anklagas för att utöva ett krig mot landets fattiga minoriteter? 

 

I dagsläget sitter över 2,3 miljoner människor fängslade i USA.2 Detta innebär att USA har flest 

fångar i världen. För att sätta det i perspektiv: USA utgör drygt 5% av jordens totala befolkning 

men hyser 25% av dess intagna fångar3, enligt statistik från American Civil Liberties Union. Men 

landet har inte alltid haft dessa höga siffror. Mellan 1970 och 2005 ökade antalet fängslade i landet 

med 700%4, en ökning som kraftigt överstiger den totala befolkningsökningen på drygt på drygt 

35%.5 Så vad hände under denna period? Under 1970-talet proklamerade den federala regeringen 

krig mot drogerna, detta efter att dåvarande presidenten Richard Nixon informerade kongressen om 

dess skadliga påverkan på samhället.6 Kampanjens officiella mål var och är än idag, att minska lan-

dets illegala droghandel. Ett indirekt resultat av denna kampanj är en kraftig ökning av antalet indi-

vider dömda för narkotikabrott. Faktum är att mer än hälften av landets federala intagna, avtjänar ett 

straff direkt kopplat till narkotikabrott. Detta är en tiofaldig ökning sedan 1980. 

 

                                                 
1Paul Krugman, ”E Pluribus Unum”, The New York Times 2013-07-04.  

http://www.nytimes.com/2013/07/05/opinion/krugman-e-pluribus-unum.html?ref=todayspaper&_r=0 (2014-12-02)  
2 Bernadette Rabuy, Peter Wagner, ”Mass Incarceration: The Whole Pie 2017” Prison Policy Initiative 2017-03-14. 

https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2017.html 
3 American Civil Liberties Union, Mass Incarceration,  2013. 

https://www.aclu.org/issues/mass-incarceration 
4 Ibid. 
5 United States Census, “Resident Population Data”. 

 http://www.census.gov/2010census/data/apportionment-poptext.php (2015-01-04) 
6 Richard Nixon, ”Special Message to the Congress on Drug Abuse Prevention and Control”, The White House 

 1971-06-17. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3048 (2014-11-09) 

https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2017.html
https://www.aclu.org/issues/mass-incarceration
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The War on Drugs har mötts av kritik, en kritik som kanske främst tar sin grund i en statistisk 

obalans när det kommer till arresteringar, åtal och fängslande. Det finns enligt en mängd kritiker en 

etnisk ojämlikhet där kriget mot drogerna anklagas för att snarare vara ett krig mot landets fattiga 

minoriteter. Det har producerats dokumentärer, skrivits böcker och debattartiklar går att finna i 

tusental, alla pekandes åt samma håll. Något har gått snett med kriget mot drogerna. 

 

När Paul Krugman ovan talar om landets tro på demokrati men också svårigheten att leva upp till 

dess ideal, sätter han fingret på vad många upplever att kriget mot drogerna har utvecklats till. En 

kampanj som inledningsvis presenterades som välfärdsfrämjande, har istället utvecklats till något 

som en stor del av befolkningen ser som en federal maktutövning på landets fattiga minoriteter. En 

maktutövning som berövar en del av befolkningen på dess demokratiska rättigheter, deras jämlikhet 

och kanske framför allt möjligheter att lyckas i livet.7 Detta gör kriget mot drogerna unikt och in-

tressant att studera. Hur ser konflikten ut, där en av världens största demokratier anklagas för att 

tillämpa anti-demokratiska åtgärder för att råda bot på ett samhällsproblem? 

 

2011 grundades The Global Commission on Drug Policy, en panel på 22 personer vars mål 

inledningsvis var att undersöka effekterna av kriget mot drogerna. Denna grupp av respekterade 

individer offentliggjorde 2014 sin andra rapport där kampanjen inte bara beskrivs som verkningslöst 

utan också som ett verkligt samhällsproblem. 

 

 The global war on drugs has failed, with devastating consequences for individuals and societies  

 around the world. Fifty years after the initiation of the UN Single Convention on Narcotic Drugs,  

 and 40 years after President Nixon launched the US government’s war on drugs, fundamental  

 reforms in national and global drug control policies are urgently needed.8 

 

Så vad har gått fel? Har något ens gått fel? Syftet med denna uppsats är inte att besvara dessa frå-

gor, lika lite som den ämnar värdera debattens omgärdande ståndpunkter. Jag är istället intresserad 

av att studera kriget mot drogerna som en diskurs, d.v.s. en begreppsvärld som skapar och 

upprätthåller en viss förståelse. Genom att granska relationen mellan detta samhällsfenomen och 

språket som används för att beskriva det, har jag för avsikt att kartlägga en del av den pågående 

amerikanska samhällsdebatten. Vad är det egentligen som sägs? Hur sägs det och i vilken kontext 

yttras det? 

                                                 
7 Summary and Recommendations, Punishment and Prejudice: Racial Disparities in the War on Drugs,  Human Rights 

Watch 2010. http://www.hrw.org/legacy/reports/2000/usa/Rcedrg0 0.htm#P54_1086(2014-12-06) 
8 Report of the Global Commission on Drug Policy 2011-06-01. 

http://issuu.com/gcdp/docs/global_commission_report_english/1?e=4620863/2855236 (2014-12-06) 
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Uppsatsen kommer på många sätt arbeta utifrån att vi som människor, i kommunikationen med 

andra människor, systematisk använder vissa termer framför andra. Varje uttryck reflekterar verk-

ligheten men är samtidigt ett urval, då det alltid kommer finnas aspekter av verkligheten som väljs 

bort kommunikationen.9 Således har språket inte bara en speglande roll utan även en formande roll. 

Genom en granskning av bland annat terminologi och metaforik, kommer jag försöka förstå förhål-

landet mellan språk och ideologi i kriget mot drogerna, detta genom att analysera tidningen The 

New York Times rapportering. 

 

Vilken roll spelar nyhetsrapportering inom den diskurs som är kriget mot drogerna? Dr. Roderick P. 

Hart skriver i boken Modern Rhetorical Criticism: ”The rhetoric of the news, then, is a rhetoric of 

authority, with news institutions constantly making bids for preeminence.”10 Nyheterna och hur de 

presenterar sitt material, försöker med andra ord att legitimera sin rapportering genom en anpassad 

retorisk struktur. Utifrån detta finns det ett värde i att granska hur denna retoriska struktur föränd-

rats över tid i avseende till ett specifikt ämne.  

 

När det handlar om ett ämne som väcker så mycket känslor och kritik, spelar nyheterna en viktig 

roll. Nyheterna både speglar och formar den allmänna opinionen och värdet i att granska dess för-

änderlighet, är således att i någon mening granska vår egen. 

 

1.1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera språkets roll i den politiska diskurs som är kriget mot dro-

gerna, detta genom att granska en av världens största tidningar The New York Times. Uppsatsen har 

för avsikt att kartlägga de diskursiva processer som ett urval av nyhetsartiklar ramar in. Hur förhåll-

ningssättet från tidningens håll har förändrats under drygt 20 år kommer inte bara granskas genom 

den explicita rapporteringen, utan också genom språkets formande och speglande roll. 

Genom en granskning är syftet att förstå förhållandet mellan språk och ideologi i the The New York 

Times rapportering. Detta genom att arbeta utifrån ett ämne där både den allmänna opinionen och 

det federala förhållningssättet förändrats inom den tidsram inom vilken jag kommer förlägga min 

granskning. 

 

 

                                                 
9 Kenneth Burke, Language as Symbolic Action: Essays on Life, Literature and Method, Berkeley: University of Cali-

fornia Press 1966, s. 45. 
10 Roderick P. Hart, Modern rhetorical criticism, Boston: Allyn and Bacon 1997, s. 201. 
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1.1.2. Frågeställningar  

1. Hur har The New York Times nyhetsrapportering om kriget mot drogerna sett ut och  

 eventuellt förändrats under perioden 1970–1989? 

2. Vilken funktion fyller metaforiken i nyhetsrapporteringen? 

3. Hur kan man tolka relationen mellan språk och ideologi utifrån The New York Times 

 nyhetsrapportering? 

  

1.1.3. Material och avgränsningar 

Denna uppsats kommer utgå ifrån artiklar hämtade ifrån den amerikanska tidningen The 

New York Times. Tidningen grundades 1851 och är USA:s största papperstidning. Tidningen har 

utöver pappersutgåvan drygt 30 miljoner unika läsare varje månad och är således också en av 

världens största tidningar. Detta är anledningen till att jag valt att använda mig just denna tidning.   

 

The New York Times har vunnit det prestigefyllda Pulitzerpriset, 114 gånger11 och är därför den av 

alla världens tidningar som vunnit priset flest gånger. Tidningen brukar i regel anses ligga åt det 

liberala hållet på det amerikanska politiska spektrumet, något som redaktören Daniel Okrent blyg-

samt befäste genom att 2004 skriva ”Is The New York Times a Liberal Newspaper? OF course it 

is.”12 

 

Urvalet av artiklar har genomförts genom en sökning i tidningens egna arkiv. Sökningen war on 

drugs, drug war genererade ett stort antal artiklar som går tillbaka till 1853. Resterande delar av 

urvalsprocessen redogörs för nedan: 

 

 1.  Tidsramen är begränsad till 1970-1989, detta av den enkla anledningen att kriget mot 

  drogerna som politisk kampanj, inte existerade före 1970. 

 2.  Sökningen är begränsad till att endast visa artiklar som berör skeenden i USA, detta 

  för att inte behöva förhålla sig till politiska drogkampanjer i andra länder. 

 3.  Sökningen är vidare begränsad till att exkludera insändare. Uppsatsen har för avsikt 

  att granska tidningens egna redaktionella uttryck, inte den allmänna opinionen. 

                                                 
11 The New York Times “ Pulitzer Prizes”  

http://www.nytco.com/pulitzer-prizes/  (2015-02-12) 
12 Daniel Okrent, ”Is The New York Times a Liberal Newspaper?” The New York Times 2004-07-05. 

http://www.nytimes.com/2004/07/25/opinion/the-public-editor-is-the-new-york-times-a-liberal-

newspaper.html?pagewanted=1&_r=0,  (2015-02-15) 

http://www.nytimes.com/2004/07/25/opinion/the-public-editor-is-the-new-york-times-a-liberal-newspaper.html?pagewanted=1&_r=0
http://www.nytimes.com/2004/07/25/opinion/the-public-editor-is-the-new-york-times-a-liberal-newspaper.html?pagewanted=1&_r=0
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4.  Fjärde och sista begränsningen var att alla artiklar eller ledare måste i rubriken 

nämna war on drugs, drug war, drug och war eller direkt hänvisa till kampanjen i 

fråga. 

 

Denna urvalsprocess resulterade i 41 artiklar och ledare som ligger till grund för denna 

uppsats. Texterna är skrivna av olika journalister, skribenter och redaktörer, men alla under The 

New York Times banderoll. Texterna i fråga är med andra ord varken insändare eller debattexter. 

 

Artiklarna är alla mellan en till tre sidor långa och behandlar alla i någon mening kriget mot droger-

na. När det kommer till en fördelning över tidsperioden i fråga, kan man se en ökad frekvens av 

artiklar under 1980-talet. 

 

Anledningen till att jag valt att begränsa tidsperioden till 1970-1989 är för att denna period ramar in 

en tid av förändring i landets relation till narkotika. Richard Nixon tillträdde som president år 1969 

men det var först i slutet av hans första år det introducerades ny lagstiftning och nya sätt att angripa 

detta samhällsproblem. Mellan 1981 och 1989 var Ronald Reagan landets president och det är un-

der denna period man kan se en drastisk förändring i fängelsestatistiken. Detta främst tillföljd av att 

kongressen godkände The Anti-Drug Abuse Act 1986, en lag som förändrade den federala hållning-

en till narkotikabekämpning från att rehabilitera till att straffa. Dagens amerikanska fängelsestatistik 

är på många sätt ett arv från denna period. Jag är intresserad av att granska denna period, från Nixon 

till Reagan, för att den innesluter kampanjens inledande till vad man skulle kunna argumentera för 

är dess förvandling till det vi ser idag.  

 

1.1.4. Begreppsförklaringar 

Det finns ett antal termer som kommer dyka upp under uppsatsens gång, inte minst i nyhetsreferat. 

Oftast kommer termernas innebörd tyckas självklara utifrån den givna kontexten men för att i kort-

het klargöra vad dessa betyder samt redogöra för dess svenska motsvarigheter, kan läsaren finna en 

begreppsförklaring i form av ett appendix i slutet av denna uppsats. 

 

 

1.2. Teori och metod 

Nedan presenterar jag de teorier som jag kommer använda mig av under uppsatsens gång. Under 

avsnittet teoriernas samverkan följer en förklaring över hur dessa tillsammans kommer fylla en 

funktion i granskningen av The New York Times nyhetsrapportering. 
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1.2.1. Topikanalys 

Att granska sättet någon argumenterar på, ger en indirekt bild av avsändarens värderingar. Detta 

kanske främst då avsändaren genom ett medvetet eller omedvetet val av argument ger uttryck för 

vad denne uppfattar som viktigt. Jag har valt att använda mig av topikanalysen då jag är intresserad 

av att identifiera vilka värden som tycks influera avsändaren och hur dessa i någon mening formar 

nyhetsrapporteringen. 

 

Det finns ett antal olika teoretiska förhållningssätt till topiker och dess funktion inom retoriken. I 

denna uppsats kommer jag att utgå ifrån de två filosoferna Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts- 

Tytecas syn på topiker. The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation publicerades 

1958 och hade för avsikt att vidareutveckla synen på retoriken. Retoriken skulle inte längre 

betraktas enbart som ett dekorativt språkligt verktyg, utan fördjupas genom en analys av relationen 

mellan talare, argumentation och publik. Argumentation behövde inte längre nödvändigtvis utgå 

ifrån det rationella, detta för att människor i sig inte var rationella varelser. Argumentationsteorin 

skulle även inkludera vad vi som människor föredrar. På så sätt blev argumentationen ett 

kontextuellt beroende fenomen där avsändaren (talaren) hade i uppdrag att i största möjliga 

utsträckning analysera vad som tilltalar publiken. När avsändaren identifierar vilka kanaler, vilka 

premisser som attraherar publiken, använder individen dessa för att utforma en argumentation som 

är kompatibel med publikens sympatier.13 Detta för oss till topikerna. Topiker brukar i aristotelisk 

tradition ses som de platser där en talare finner sina argument. Perelman och Olbrechts-Tyteca gör 

en inledande uppdelning mellan allmänna topiker och specifika topiker. 

 

De allmänna topikerna beskriver författarna som en typ av rubriker. Dessa rubriker har en indelande 

funktion där man kan placera och således kategorisera olika typer av argument utifrån dess utform-

ning. Genom att analysera vilka typer av topiker som används mest frekvent kan man få en implicit 

förståelse för avsändarens karaktär. De allmänna topikerna delas in i sex stycken av dessa rubriker. 

 

1. Kvantitetstopiker: Argument som bygger på idén att det som gynnar flest är det som är att 

föredra. Hit hör således ofta det hållbara, det vanliga, det som redan existerar och fungerar. Av 

samma anledning kan det som förefaller mest sannolikt höra till denna kategori, detta då det som 

förefaller osannolikt ofta gör så för den stora massan. 

 

                                                 
13 Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, Notre Dame:  University 

of Notre Dame Press 1971. s. 7 



7 

 

2. Kvalitetstopiker: Hit hör argument som bygger på originalitet, något som vill utmana rådande 

doxa. En person kan argumentera utifrån det enskilda värdet av det unika eller ett tings oersättliga 

natur. Det kan finnas ett värde i det hotade just för att vi riskerar att förlora det. 

 

3. Turordningstopiker: Argument som finner sin grund i att det som kom före har ett högre värde än 

det som kom senare. Orsaken är med andra ord överlägsen konsekvensen. 

 

4. Existenstopiker: Argument som bygger på att det som redan existerar är att föredra framför idéer 

om vad som skulle kunna bli. Det givna värdet i den fungerande samtiden framhålls. 

 

5. Väsentopiker: Den individ som bäst uppfyller våra förväntningar på dess släkte, är att 

föredra. En argumentation som på många sätt kan tyckas utgå ifrån våra förväntningar och ideal 

inför ett specifikt väsen. Författarna exemplifierar själva genom att säga att vi högst värderar den 

kanin som i högsta möjliga grad förkroppsligar det vi förväntar oss av en kanin. (En söt varelse, 

mjuk päls och en fäbless för morötter är att föredra framför en apatisk och trebent varelse med 

samma namn.) 

 

6. Persontopiker: Argument som finner sin grund i människans värde, autonomi, självständighet 

och dignitet. 

 

Perelman och Olbrecht-Tyteca talar vidare om specifika topiker. Om allmänna topiker tillåter 

analytikern att identifiera och sortera argument så kan de specifika topikerna mer ses som 

argumentationstekniker. Författarna delar upp argumentationsteknikerna i två olika kategorier: 

association och dissociation. När en talare använder sig av associativa tropiker har denna för avsikt 

att skapa ett samband mellan två tidigare separata element. På så sätt kan talaren värdera dem i 

relation till varandra. Dissociativa topiker gör det motsatta, nämligen att separera två element som 

tidigare har setts som en helhet. Ett dissociativt påstående har för avsikt att upplösa 

inkompatibiliteter inom ett begrepps betydelse. 

 

Att identifiera vilka topiker som ligger till grund för avsändarens argumentation säger något om 

valet av värden. Att studera utifrån vilka topiker avsändare konstruerar sina argument kan med 

andra ord säga något om dennes implicita värderingar. 
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I denna uppsats kommer källmaterialet, nyhetsrapportering hämtad från The New York Times, oftast 

inte vara argumenterande. Formatet dikterar villkoren för hur en journalist eller annan avsändare 

förmedlar informationen rörande the war on drugs. Texterna måste huvudsakligen sägas vara 

informerande och inte argumenterande, men det finns ett budskap som ska förmedlas. Varje text 

rapporterar en händelse, ett politiskt ställningstagande eller något annat kopplat till kampanjen i 

fråga. Jag arbetar utifrån vad man skulle kunna kalla för ett poststrukturalistiskt förhållningssätt till 

språket. Jag utgår med andra ord utifrån premissen att språket konstituerar sociala fenomen, och 

genom språkanvändning skapas delvis den värld vi uppfattar som verklig. Det blir därför intressant 

att genom topikanalysen granska på vilket sätt denna bild av verkligheten kommer till uttryck. Detta 

kommer diskuteras vidare i anslutning till analysen. 

 

Analysen kommer sammanställa vad som faktiskt sägs och hur detta förmedlas genom att 

granska textens topiker. För att ge ett exempel på hur denna praktik kommer kunna att se ut, hämtar 

jag ett kort exempel ur artikeln Start a Revolution Against the War on Drugs skriven av John 

McWhorter 2015. 

  

Forget trying to recapture 1964. Fight the War on Drugs, to stop the violence between cops 

and black men, as well as the violence between the black men themselves. That’s how to 

bring Black Lives Matter beyond hashtags into making a real difference.14 

 

Här ser vi ett kort men representativt utdrag ur en artikel kritisk till kriget mot drogerna. Genom 

association skapar författaren ett samband mellan två tidigare separerade element; violence between 

cops and black men (and between the black men themselves) och the War on Drugs. Vidare kan 

man säga att McWhorters argumentation går att tillskriva kvalitetstopiken, detta då budskapet som 

presenteras har för avsikt att utmana rådande situation; fight the War on Drugs. Genom denna typ 

av identifiering kommer analysen försöka urskilja teman i sättet skribenter genom rapporteringen 

argumenterar för och presenterar ett budskap. 

 

1.2.2. Metaforanalys  

Bruket av en metafor möjliggör för en lyssnare/läsare förstå en sak genom en annan. När detta in-

träffar överförs vissa relevanta egenskaper mellan två separata ting vilket skapar en ny förståelse av 

ett ord eller begrepp. Metaforiska strukturer formar och organiserar vår förståelse av en situation 

                                                 
14 John McWhorter, ”Start a Revolution Against the War on Drugs”, The New York Times 2015-01-19. 

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2015/01/19/the-fight-for-civil-rights-long-after-selma/start-arevolution-

against-the-war-on-drugs, (2015-04-09) 
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och har således potentialen att påverka en given situation. Metaforen skapar ett perspektiv och defi-

nierar därmed det utrymme där vi stöter på situationen. Genom att studera metaforen har jag för 

avsikt att analysera denna process, att granska hur språkanvändningen organiserar läsarens förstå-

else av den dåtida narkotikapolitiken och den värld som berättigar dess existens. 

 

1980 publicerades boken Metaphors We Live By skriven av Mark Johnson och George Lakoff. I 

boken antar författarna ett närmast filosofiskt förhållningssätt till metaforen. De hävdade att 

metaforen inte endast kan ses som ord i ett språk, utan att våra tankeprocesser i hög grad är 

metaforiska. Enligt författarna spelar metaforen en central roll i vårt språk då den också formar vårt 

sätt att tänka. Om man tidigare hade sett på metaforen som ett språkligt ornament där ett ting får 

representera ett annat, menade Johnson och Lakoff istället att metaforen var nödvändig för en 

fungerande vardag. Lakoff och Johnson utgår ifrån premissen att metaforens primära funktion är att 

låta förståelsen och upplevelsen av en sak ske genom en annan.15 Det är utifrån detta författarna 

diskuterar den konceptuella metaforen, en metafor som i sig definierar och strukturerar hur vi 

tänker och agerar. Vi använder oss konstant, om än omedvetet, av konceptuella metaforer. Vi för-

står en domän genom användandet av begrepp och idéer från en annan. 

 

Lakoff och Johnson talar här om källdomän (source domain) och måldomän (target domain). Idén 

är att vi använder oss av något som författarna kallar för konceptuell kartläggning (conceptual 

mapping). I en metafor kartlägger vi egenskaperna hos en källdomän och använder oss av dessa i 

förståelsen av en måldomän. Vi tillämpar med andra ord vår kunskap om källdomän i vår 

förståelse och åtkomst av måldomän. På så sätt använder vi oss av metaforerna för att kunna 

förstå abstrakta begrepp genom ett metafysiskt förhållningssätt. För att klargöra använder sig 

författarna bland annat av konceptet tid och den konceptuella metaforen tid är pengar. Att tala om 

tid som pengar är en väletablerad metafor som vittnar om vår förståelse av tidens förgänglighet och 

således även dess värde. Grundmetaforen ger i sig upphov till en rad metaforer som alla spelar 

vidare på samma koncept. Du slösar min tid – Du kommer spara massor med tid – Han lever på 

lånad tid – Det här kommer kosta mig flera timmar.16 Vi kartlägger omedvetet egenskaperna vi 

känner till om pengar (källdomän) för att kunna tala om något abstrakt som tid (måldomän). 

 

Det är utifrån detta perspektiv, vår förståelse av något genom användandet av något annat, jag 

kommer analysera The New York Times nyhetsrapportering. Jag kommer granska de konceptuella 

                                                 
15 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, s. 5. 
16 Ibid, s. 8. 
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metaforer som närvarar i rapporteringen, detta för att vidare kunna analysera vilken påverkan en 

viss metaforik kan ha på läsarens uppfattning av ett specifikt ämne. Genom metaforanalysen har jag 

för avsikt att granska om tidningen genom en medveten eller omedveten mapping kan tyckas dik-

tera villkoren för läsarens förståelse av ett fenomen. Ett av analysens mål kan med andra ord sägas 

vara att identifiera tillfällen i texten där förståelsen av en term, en situation eller en grupp, skulle 

vara annorlunda genom användandet av en annan metaforik. 

 

Denna analys kommer löpande tillhandahålla exempel på krigsmetaforens centrala funktion. Men 

en mer övergripande diskussion måste i mina ögon föregås av en vidare dissekering av den koncep-

tuella metaforen i fråga. För den konceptuella krigsmetaforen kan metaforiskt inte kunna sägas stå 

på egna ben. Den vilar ofta på konceptuella idéer om både tiden och det fysiska rummet. Av denna 

anledning vill jag redan nu diskutera det engelska språkets organisering av både tid och rum. 

Lingvisten Charles Fillmore menade att det engelska språket hade två tillsynes motsägande organi-

seringar av tid17. I den första är framtiden framför oss och i den andra bakom oss. 

 

In the weeks ahead of us… (framtid)  Thats all behind us now… (förflutna) 

 

I den andra organiseringen är det tvärtom, framtiden ligger bakom oss och det förflutna framför.  

 

In the following weeks… (framtid)  In the preceding weeks… (förflutna) 

 

Detta är anledningen till att Fillmore uppfattade språkets organisering som metaforiskt motsägelse-

full. Detta för att dess utformning vittnar om två separata sätt att rumsligt förhålla sig till tidens po-

sition i relation till subjektet. När vi språkligt blandar framtidens och det förflutnas  rumsliga posit-

ionering kan det uppstå meningar som vid närmare granskning förefaller som motsägelsefulla, ex-

empelvis meningen: 

We are looking ahead to the following weeks.  

 

Meningen visar på hur ordet ahead förlägger framtiden framför, detta medan ordet following istället 

förlägger framtiden bakom.  

 

Lakoff och Johnson kallar detta för front-back organization18. Vissa saker, så som bland annat 

människor och bilar, har en framsida och en baksida. Detta medan andra saker som till exempel 

                                                 
17 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, s. 5.  
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träd, saknar denna naturliga distinktion. Men olika objekt kan tillfälligt tilldelas en fram- och bak-

sida.  

 

A rock may receive a front-back organization under certain circumstances. Suppose you are looking at a medi-

um-sized rock and there is a ball between you and the rock - say, a foot away from the rock. Then it is appro-

priate for you to say ”The ball is in front of the rock.” The rock has received a front-back orientation, as if it 

had a front that faced you.19 

 

Lakoff och Johnson pekar här på faktumet att ett objekt kan tilldelas en fram- och baksida beroende 

på dess tillfälliga positionering i relation till subjektet. Vidare kan ett objekt tilldelas olika sidor 

utifrån sitt rörelsemönster, riktningen i vilken det rör sig. Detta exemplifieras genom att peka på en 

sfäriskt utformad satellit som stillastående inte har någon framsida. Men då satelliten börjar röra sig 

i en omloppsbana, skapas en framsida beroende av riktningen i vilken den rör sig.  

 

Anledningen till att jag tar upp front-back organization är att tid inom det engelska språket är struk-

turerat kring metaforen tid är ett objekt i rörelse. Att förstå hur vi organiserar tid rumsligt (genom 

att bland annat tilldela den en fram- och baksida), är nödvändigt för att kunna uppfatta hur tid är 

något vi konceptuellt förstår genom rörelse. Och rörelsen är i sig beroende av positionering, metafo-

riska punkter vilka tiden kan passera. En mening som Before us is a great opportunity, and we don’t 

want it to pass us by är beroende av en front-back organization. Något ligger framför oss och vi 

riskerar att det hamnar bakom oss, hållpunkter som vittnar om hur tid är något som rör sig.  

Tiden rör sig mot oss och från oss, tiden är ett objekt som kommer oss allt närmare eller rör sig allt 

längre bort. Vi är den fasta punkten med en fram- och baksida.   

 

The time will come…    The time has long since gone when…         The time for action has arrived… 

 

Men det är inte bara vi som blir de fasta punkterna. Tiden kan även själv tilldelas en fram- och bak-

sida.  

Next week and the week following it. 

 

Tiden är i detta exempel fortfarande ett objekt i rörelse, men ett objekt som rör sig kring sig själv. I 

ovanstående exempel har tiden med andra ord tilldelats en inneboende fram- och baksida som möj-

liggör den konceptuella tidsmetaforen.  

                                                                                                                                                                  
18 Ibid. s. 42. 
19 Ibid. s. 42.  
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Men Lakoff och Johnson påpekar att det finns ett annat sätt utifrån vilket vi konceptualiserar tidens 

gång. I de föregående exemplen strukturerades språkbruket kring metaforen tid är ett objekt i rö-

relse. Men när vi talar om tid gör vi även detta på ett annat sätt, strukturerat kring en annan koncep-

tuell metafor; tiden är stillastående och vi rör oss genom den. 

 

As we go further into the 1980s,… We’re approaching the end of the year…  

 

Notera här hur tiden här istället struktureras som ett stillastående objekt, ett kapitel vi genom vår 

existens tar oss igenom. Men även denna typ av strukturering utgår ifrån en relativ rörelse i förhål-

lande till oss, där framtiden ligger framför och det förflutna bakom oss. Således är användningen av 

en front-back organization fortfarande nödvändig då vi även genom denna metaforik konceptuellt 

förstår tid genom rörelse. Författarna menar därför att vi istället för att se på dessa två förhållnings-

sätt som två separata sätt att tala och tänka om tid, kan se på dessa som underkategorier av samma 

grundmetafor.  

 

Från vårt perspektiv passerar tiden oss,  

framifrån och bakåt. 

 

 

Tid är ett objekt i rörelse      Tid är ett stillastående objekt 

och detta objekt rör sig mot oss.      som vi rör oss igenom i 

                framtidens riktning.20 

 

Anledningen till att närmare studera tiden som konceptuell metafor och front-back organization är 

att dessa påverkar användningen av krigsmetaforen. Jag kommer kalla de olika delarna av metafo-

ren för variabler. När jag närmare granskar ett uttryck hämtat från The New York Times nyhetsrap-

portering kommer jag med andra ord göra detta utifrån ett antal metaforiska variabler. Om vi gran-

skar meningen ”To wage a total war on drugs requires more than use of total rhetoric.”21. Vid första 

anblick så tycks denna erbjuda en tydlig metafor, nämligen en krigsmetafor där vi ska föra krig mot 

ett narkotikaproblem. Men denna mening ger även uttryck för tidens konceptuella närvaro. Tiden är 

här ett stillastående objekt som vi rör oss mot. Framtiden väntar på andra sidan detta problem. Vi 

behöver ta oss vidare. Det är med andra ord inte narkotikaproblemet som rör sig mot oss, utan vi 

som rör oss mot det. Det engelska ordet wage ger uttryck för en aktiv handling, inte minst inom en 

                                                 
20 Ibid. s. 44. 
21 Special to NYT, ”Not So Total War on Drugs…”, The New York Times 1970-02-28 
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krigsterminologi. Uttrycket handlar således inte om att försvara sig när man blir attackerad eller att 

överleva en specifik kris, snarare om en problemlösning som tar oss till andra sidan av ett hinder. 

Även om detta må uppfattas som en överdriven utredning av ett enskilt uttryck, kommer detta i det 

långa loppet erbjuda en mer övergripande bild av hur The New York Times genom sin rapportering 

förhåller sig till ett samhällsproblem.  

 

1.2.3. Terministic screens  

Människan är ett symbolanvändande djur. Vi använder oss av ett språk som bygger på vår erfaren-

het av världen och språket är därför alltid öppet för påverkan. Genom att medvetet eller omedvetet 

välja vilka begrepp och termer vi i vår kommunikation använder oss av, väljer vi indirekt vilken 

verklighet det är vi presenterar. Anledningen till att jag valt att använda mig av konceptet termin-

istic screens är för att jag vill studera vilka termer som tycks rama in artikelförfattarnas relation till 

the war on drugs. Termerna som artikelförfattarna i sin tur använder har potentialen att påverka 

sättet läsaren uppfattar verkligheten och genom analysen har jag för avsikt att besvara frågan: vilken 

verklighet är detta? 

 

Den amerikanska retorikern och litteraturteoretikern Kenneth Burke menade att varje talare, 

medvetet eller omedvetet, väljer ett perspektiv utifrån vilket denne uttrycker sig. Burke kallade 

detta för terministic screens. När vi människor kommunicerar med andra, sker ett 

systematiskt urval av termer. Även om våra uttryck till viss del reflekterar verkligheten så sker hela 

tiden ett aktivt urval, där vissa aspekter av verkligheten väljs bort. Burke exemplifierar genom att 

göra en liknelse mellan terministic screens och ett fotografi. Även om det är samma objekt som har 

fotograferats, så kan olika typer av bildfilter framhäva olika aspekter av objektet. Dessa terministic 

screens är enligt Burke nödvändiga för språket, detta då vi inte kan kommunicera med varandra 

utan användandet av termer. De termer som används i ett specifikt samtal, skapar hos mottagaren av 

informationen en terministic screen som liknar avsändarens. Precis som fotografier tagna med olika 

bildfilter eller exponering, reduceras viss information medan annan information förstärks.22 En kri-

tiker bör enligt Burke analysera dessa terministic screens för att försöka förstå det implicita 

budskapet. Genom studiet av en texts olika nyckeltermer, begrepp och metaforik, kan man börja 

förstå talaren och dennes världsbild. 

 

Genom en närläsning av artiklarna från The New York Times, har denna uppsats för avsikt att 

                                                 
22  Kenneth Burke, Language as Symbolic Action: Essays on Life, Literature and Method, Berkeley: University of Cali-

fornia Press 1966, s. 45. 
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analysera tidningens terministic screens. Genom att analysera texternas metaforik, terminologi och 

begreppsvärld kommer uppsatsen peka på tidningens implicita värderingar under olika tider av den 

politiska kampanjen. Analysen kommer med andra ord undersöka vilka filter som används och vad 

det potentiella resultatet av dess användning kan uppfattas ge. Detta kommer att diskuteras i termer 

av de värderingsprocesser som kan sägas bero på användningen av ett visst filter.  

 

När jag senare under uppsatsen kommer förhålla mig till Kenneth Burkes teorier tror jag att det för 

läsaren kan vara givande att förstå utgångspunkten för terministic screens. Teorin bygger på idén 

om att språk retoriskt formar vår verklighet. Människan är ett symbolanvändande djur i meningen 

att vi använder oss av ett symboliskt språk. Språket grundar sig på vår egen erfarenhet av världen 

och är således ständigt öppen för påverkan. Orden vi använder oss av har sin egna betydelse och 

denna betydelse är enligt Burke symbolisk. Dessa kan ses som filter som vi omedvetet använder för 

att förstå vad som pågår runt omkring oss, en känsla av förväntan baserad på vår egen verklighet. 

Inom oss har vi ett specifikt nät av idéer som kopplar ihop oss med vår omgivning, detta då vi delar 

många erfarenheter med människor omkring oss. Vi uppfattar en specifik sanning baserad på vår 

egen uppfattning. James Chesebro, professor i kommunikation vid Ball State University, skriver 

följande om Burkes syn på människans symbolanvändande: 

 

 For Burke, the realm of symbol-using is unique to the human being. Symbol-using is a solely  

 conventional, arbitrary, and social process. It allows human beings to become self-conscious, create 

 motives independently of physical phenomena, and ultimately to create social constructions of  

 reality.23 

 

Jag vill stanna upp vid detta citat då det tydliggör en viktig poäng för den kommande analysen, 

nämligen att symbolanvändande bland annat är en social process. Symbolerna vi använder är fly-

tande och i någon mening därför alltid öppna för förändring. Vår relation till en viss terminologi 

beror på vart vi växer upp, tillsammans med vilka och i vilken tid vi växer upp. Det hos Burke cen-

trala begreppet terminologi, är kopplingen mellan människan och verkligheten. När terminologin 

förändras så förändras även vårt förhållningssätt till världen runt omkring oss. Jag uppfattar därför 

att det finns ett värde i att applicera Burkes teorier på diskursen som är the War on Drugs. Kanske 

just för att denna i allra högsta grad kan ses på som en social process, en språkutveckling som har 

formats av en rådande politisk hållning.  

 

                                                 
23 Paul Stob, ”Terministic Screens, Social Constructionism, and the Language of Experience: KennethBurke's Utiliza-

tion of William James”, Pennsylvania: Penn State University Press 2008, s. 131. 
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Burke exemplifierar i sin bok Language as Symbolic Action genom att tala om en patient som vän-

der sig till en psykolog i hopp om att få sina drömmar analyserade. Han rapporterar sina drömmar 

till en Freudiansk, en Jungiansk och en Adleriansk analytiker. Burke menar att ”samma dröm” i 

varje enskilt fall kommer att tolkas utifrån ett eget färgfilter, med motsvarande skillnader i hur hän-

delsen uppfattas, registreras och tolkas.24 Varje enskild förståelse av verkligheten påverkar den 

symboliska tolkningen av patientens drömmar. Det blir således svårt att diskutera vilken teori eller 

tolkningsmodell som är mest sanningsenlig då samtliga tolkningar må uppfattas som korrekta uti-

från den enskilda analytiska utgångspunkten. Vi ska enligt Burke inte heller bortse från faktumet att 

patienten i slutändan kommer lära sig att drömma en viss typ av drömmar som är bäst anpassade till 

den metod analytikern föredrar. När patienten tar del av analytikerns terminologi och accepterar den 

verklighetsuppfattning som stiger ur analysen, kommer denna att börja se på vissa delar av verklig-

heten genom samma filter. Med andra ord kan en dröm som i början bara uppfattades som en serie 

fragmentariska bilder efter ett möte med en viss analytiker, ett visst filter, uppfattas säga en hel del 

om vårt undermedvetna. Det är på detta sätt människan enligt Burke kan förstås som ett symbolan-

vändande djur, en varelse som tolkar världen runt omkring sig utifrån en känsla av förväntan base-

rad på sin egen verklighetsuppfattning.   

 

Det är vid denna punkt jag skulle vilja applicera Burkes tankar på underlaget för denna uppsats. Jag 

har för avsikt att senare i uppsatsen konkretisera vilka typer av terministic screens som genom ett 

visst språkbruk skapas. Precis som Burke kommer jag att arbeta utifrån premissen att all typ av 

språkanvändning påverkar sättet vi förhåller oss till världen. Detta gäller inte bara dåtidens läsare av 

NYT, utan även mig som analytiker. Precis som dåtidens läsare är jag en produkt av en omvärld där 

min verklighetsuppfattning präglas av en viss nyhetsrapportering, formad genom ett visst språk-

bruk. Av denna anledning kommer jag i den mån det är möjligt försöka avstå från att se på dessa 

verklighetsfilter som medvetna politiska strategier. Det som intresserar mig är istället i vilken ut-

sträckning ett visst språkbruk kan sägas generera en viss verklighetsuppfattning, och vad de direkta 

och indirekta konsekvenserna av denna verklighetsuppfattning kan vara.  

 

Av samma anledning vill jag poängtera att terministic screens enligt Burke inte är något vi väljer att 

använda oss av. Vi är som människor beroende av en användning av begrepp och termer. Vilka vi 

än väljer att använda oss av, konstituerar dessa en motsvarande typ av screen. En sådan screen rik-

tar uppmärksamhet, vare sig vi vill eller inte, mot ett visst område. Inom detta område kan det fin-

                                                 
24 Kenneth Burke, Language as Symbolic Action: Essays on Life, Literature and Method, Berkeley: University of Cali-

fornia Press 1966, s. 46. 
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nas andra screens, var och en med sitt eget sätt att rikta uppmärksamhet och forma de observationer 

vi gör inom den givna terminologin. Med andra ord kan man säga att en terministic screen inte en-

bart utgörs av de begrepp vi väljer att använda. Dessa begrepp för oss vidare i en terminologi där vi 

i slutändan själva börjar uppfatta händelser på ett nytt sätt, till en ny verklighet där vi likt drömma-

ren i föregående exempel börjar förstå vår omgivning utifrån ett givet filter. Anledningen till att jag 

nämner detta är för påminna om att artikelförfattaren inte per automatik kan uppfattas som en aktiv 

skapare eller vårdare av en viss terministic screen. Artiklarna som utgör underlaget för denna upp-

sats är hämtade från en period på drygt 20 år. Som läsare bör man med andra ord vara medveten om 

att avsändaren i detta fall troligtvis är präglad av ett visst språkbruk, en viss terministic screen där 

denna utan att agera på ett speciellt vis, uppfattar verkligheten på ett visst sätt.  

 

Sist bör nämnas en hos Burke viktig distinktion, nämligen separationen av det vetenskapliga och det 

dramatiska förhållningssättet till språkets natur.25 Skillnaden på dessa två kan lättast förklaras ge-

nom att det ena namnger något medan det andra riktar uppmärksamhet. Det vetenskapliga förhåll-

ningssättet till språk lägger vikten vid vad något är och vad något inte är.  Det dramatiska förhåll-

ningssättet till språk handlar istället om vad du ska göra och vad du inte ska göra. Ett dramatiskt 

språk används som ett redskap för att rikta vår uppmärksamhet åt ett visst håll och på så sätt forma 

sättet vi uppfattar vår verklighet. Distinktionen handlar med andra ord om två separata sätt att 

språkligt förhålla sig till omvärlden. På ena sidan använder vi oss av ett språk som försöker kart-

lägga och definiera verkligheten, detta samtidigt som vi formar den genom ett symboliskt språkbruk 

där omgivningens natur är öppen för tolkning. 

 

1.2.4. Värderingsprocesser 

I avsnittet värderingsprocesser har jag för avsikt att väva samman resultatet av både metaforana-

lysen och studiet av artiklarnas terministic screens. När jag skriver värderingsprocess syftar jag på 

vad det potentiella utfallet av en viss metaforik och ett systematiskt urval av termer kan vara. Med 

andra ord, i vilken utsträckning NYT:s rapportering kan sägas påverka den process som hos läsaren 

formar dennes värderingar.  

 

Som tidigare nämnt menar Burke att språkbruk kan användas som ett redskap att rikta vår uppmärk-

samhet åt ett visst håll och på så sätt påverkar sättet vi uppfattar vår omgärdande verklighet. Jag 

kommer i detta avsnitt försöka utreda åt vilket håll NYT:s språkbruk riktar läsarens uppmärksamhet 

                                                 
25 Ibid, s. 44. 
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och i vilken utsträckning detta kan sägas påverka dennes värdering av den rådande narkotikapoliti-

ken. 

 

1.2.5. Teoriernas samverkan 

Anledningen till att inledningsvis studera artiklarna utifrån topikanalysen är att skapa en grundläg-

gande uppfattning om texternas utformning. Centralt för uppsatsens teoretiska ansats är att använ-

dandet av en viss metaforik inte alltid sker medvetet. Vi använder oss alla, medvetet eller omedvetet 

av en viss typ av metaforik och utan en grundläggande förståelse av texternas utformning vore det 

svårt att förstå metaforikens roll i en given text. Min ambition kan med andra ord sägas vara att ge-

nom topikanalysen undvika en godtycklig jakt på enstaka metaforer, detta utan att förstå dess funkt-

ion. Topikanalysen kommer också erbjuda läsaren en grundläggande uppfattning om materialet, 

något som i sig kommer tillgängliggöra analysens senare avsnitt.  

 

Genom att utgå ifrån topikanalysen kommer den följande metaforanalysen inte bara kunna erbjuda 

en översiktlig diskussion om en viss metafors roll, utan en given metafors funktion i en given kon-

text. Detta kommer i sin tur kunna möjliggöra en mer djupgående förståelse av artiklarnas termin-

istic screens. En diskussion om de värderingsprocesser som kan sägas följa rapporteringen kan så-

ledes ses som en samlad bedömning av artiklarnas argumentativa utformning och den givna metafo-

riken.  

 

De teorier som lägger grunden för uppsatsens avsnitt om metaforer och terministic screens är minst 

sagt omfattande. Den föregående presentationen av teorierna kan i bästa fall sägas vara övergri-

pande. Jag har därför gjort ett medvetet och potentiellt okonventionellt val att förlägga en vidareut-

vecklad förklaring av dessa teorier, i samband med att jag applicerar dessa på analysunderlaget. Jag 

kommer med andra ord att fördjupa diskussionen om både metaforer och terministic screens då 

dessa avsnitt avhandlas i uppsatsens senare del. Den gör jag huvudsakligen för att tillgängliggöra 

min analys för läsaren. Jag tror att detta strukturella förhållningssätt kan möjliggöra ett mer dyna-

miskt angreppssätt där teorierna istället för att bli övergripande ramverk kan spela en central roll i 

den fortlöpande analysen.  

 

Läsaren bör uppmärksammas på att The New York Times vidare kommer refereras till som NYT.  

 

2. Bakgrund 

Det är idag drygt 40 år sedan den amerikanska regeringen inledde det så kallade kriget mot 

drogerna. Den här uppsatsen har bland annat för avsikt att identifiera nyckelteman inom den 
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politiska kampanjen men också teman inom kritiken som riktats mot den. För att få en djupare 

förståelse av kriget mot drogerna som diskurs finns det i mina ögon ett värde i tillbakablickandet. 

Jag ska nu därför kort redogöra för den politiska och kulturella utveckling som har lett fram till da-

gens situation. 

 

2.1 Nixon och den nya samhällsfienden 

Den 14 juli 1969, i ett meddelande till den amerikanska kongressen, informerade den dåvarande 

presidenten Richard Nixon om att drogerna var ett allvarligt hot mot landets välmående. Han 

efterlyste en ny drogpolitik som skulle gälla på både delstatlig och federal nivå.26 

 

 Within the last decade, the abuse of drugs has grown from essentially a local police problem into a 

 serious national threat to the personal health and safety of millions of Americans. A national  

 awareness of the gravity of the situation is needed; a new urgency and concerted national policy are 

 needed at the Federal level to begin to cope with this growing menace to the general welfare of the 

 United States.27 

 

Nixon menade att landets narkotikaproblematik hade gått ifrån att vara ett lokalt polisiärt problem, 

till ett nationellt hot mot amerikaners hälsa och säkerhet. Av denna anledning förklarade Nixon två 

år senare, 1971 officiellt krig mot drogerna. Ett av de första uttrycken för detta krig, var grundandet 

av the Drug Enforcement Agency (DEA), vars roll var att koordinera övriga institutioners agerande. 

Detta kan ses som en central händelse i den amerikanska narkotikahistorien. Före skapandet av 

DEA fanns det inget rikstäckande organ för att genomdriva, upprätthålla men också utvärdera de 

politiska åtagandena i kriget mot drogerna. Skapandet av DEA innebar en centralisering av landets 

insatser mot droganvändandet men skapade också en närmare relation mellan regeringen och de 

verkställande organen. 

 

Detta blev starten på en rad nya politiska reformer som till exempel obligatorisk bestraffning 

för innehav/användande av narkotika, samt införande av så kallade no-knock warrants. En no-knock 

warrant innebär att polisen, förutsatt att de har ett domstolsbeslut, innehar rätten att gå in i en lokal 

                                                 
26 Drug Policy Alliance, “A Brief History of the Drug War”. 

 http://www.drugpolicy.org/new-solutions-drug-policy/brief-history-drug-war  (2015-12-01) 
27 Richard Nixon, ”Special Message to the Congress on Control of Narcotics and Dangerous Drugs” The United States 

Congress 1969-07-14. 

 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=2126 (2014-12-01) 
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utan att först tillkännage sin närvaro eller syfte.28 Polisen kunde med andra ord, förutsatt att det fö-

regicks av rimlig misstanke, ta sig in i bostäder där narkotikaanvändare förvarade just 

droger. 

 

 

Före 1970-talet hade man från den amerikanska regeringens sida sett på narkotikaanvändande som 

en typ av social sjukdom som bäst kunde hanteras med hjälp av behandling.29 Efter 1971 och Nix-

ons politiska reformer, började man istället se på narkotikaanvändande som ett problem som bäst 

kunde hanteras med hjälp av straffrättsliga åtgärder. Man kan med andra ord säga att narkotikaan-

vändande gick från att uppfattas som en sjukdom till ett brott. Kanske det mest betydelsefulla steget 

mot detta straffrättsliga förhållningssätt, var just grundandet av the Drug Enforcement Agency 

(DEA). 

 

2.2 1980-talet och kokainskräcken 

1981 blev Ronald Reagan landets nya president och det dröjde inte länge förrän hans fru Nancy 

Reagan, drog igång kampanjen Just Say No. Kampanjens mål var att få landets unga att avstå från 

narkotikaanvändande, detta genom utbildning och dialog.30 Nancy Reagan blev ansiktet utåt för den 

sittande administrationens narkotikapolitik och kampanjen lade i sig grunden för en ny typ av noll-

tolerans-politik som implementerades i slutet av 1980-talet.31 Denna nya politik kan ses som ett 

uttryck för samtidens rädsla inför en ny typ av droganvändande. Det handlar här om puderkokain 

samt crack-kokain. Ett tillslag på 600 kg kokain hade gjordes på Cali-flygplatsen i Colombia, något 

som resulterade i sammandrabbning mellan den berömda Medellin-kartellen och polisen.32 Strider-

na resulterade i 40 döda och riktade USA:s och världens blickar mot kokainindustrin, dess 

aktörer och deras intåg på den amerikanska marknaden. 

 

Både puder- och crack-kokain utvinns från den sydamerikanska kokabusken, men den centrala 

skillnaden när det kommer till användningen är att den senare utvinns genom att tillsammans koka 

vatten, bikarbonat och kokain.33 På så sätt sänker man drogens kokpunkt vilket gör att crack-kokain 

                                                 
28 Cornell University Law School, ”No-knock Warrant”, 

 http://www.law.cornell.edu/wex/no-knock_warrant (2015-01-03) 
29 Tom Head, ”A Short History of the War on Drugs”, Thought Company 2017-02-24. 

http://civilliberty.about.com/od/drugpolicy/tp/War-on-Drugs-History-Timeline.htm, (2017-02-25) 
30 Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute, ”Her Causes”,  

https://www.reaganfoundation.org/ronald-reagan/nancy-reagan/her-causes/, (2015-01-03) 
31 Drug Policy Alliance, ”A Brief History of the War on Drugs”. 

http://www.drugpolicy.org/new-solutions-drug-policy/brief-history-drug-war  (2015-01-03) 
32  Claire Suddath, “The War on Drugs”, Time Magazine 2009-03-25. 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1887488,00.html, (2015-01-05) 
33 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, ”Cocaine and crack”. 

 

http://www.law.cornell.edu/wex/no-knock_warrant
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lättare kan rökas. Genom att röka kokain istället för föra upp det i näsborrarna (att snorta det), får 

användaren en mer intensiv men också mer kortvarig effekt. När crack-kokain blev synligt i media 

under mitten av 1980-talet, porträtterades preparatet som det mest beroendeframkallande och skad-

liga i världen.34 NYT publicerade 1985 ett uppmärksammat reportage om crack-missbruket på New 

Yorks gator. Reportaget som fick stort genomslag nationellt, pekade på hur crack-kokain var billi-

gare, starkare och därför farligare än något annat av samtidens illegala preparat. 

 

 Both youths reported that they had snorted cocaine for a while, but did not become compulsive until 

 they tried crack - doubling, tripling and quadrupling their use, missing school, stealing from their 

 parents and lying to their friends.35 

 

Här ser vi ett exempel på den växande hysteri som kom att prägla dåtidens förhållningssätt till 

crack-kokain. Drogen ställs i ovanstående citat vid sidan av puderkokainet och avsändaren menar 

att användare inte blev beroende förrän de börjat röka just crack-kokain. Media talade om drogan-

vändande som en nationell pandemi och crack-kokainet blev ansiktet för detta samhällshot.36 NYT-

artikeln var en av de första i en lång rad av reportage som målade upp crack-kokain och således 

även dess användare som ett av samhällets främsta hot. Detta ledde till att den amerikanska kon-

gressen 1986 antog en uppdaterad version av the Anti-Drug Abuse Act. Ett av de mest centrala till-

äggen var ett förändrat straffvärde när det kom till innehav och användande av två preparat som 

tidigare haft samma straffvärde; crack-kokain och puderkokain. I den nya lagen hade kongressen 

antagit ett 100-till-1-förhållande när de kom till de rättsliga påföljderna av innehav och använ-

dande.37 Med andra ord var straffet för att gripas med 50 gram crack-kokain i fickan, lika hårt som 

de skulle vara om man greps med 5000 gram puder-kokain. Den uppdaterade versionen av the Anti-

Drug Abuse Act är en viktig punkt i den amerikanska narkotikapolitikens utvecklande, för med 

denna förändring kom inte bara ett nytt praxis utan även en ny typ av kritik. Kritiken handlade om 

hur ratificeringen av det nya förhållandet i straffvärde, indirekt kan ses som ett förtryck gentemot 

landets fattiga minoriteter.  

 

                                                                                                                                                                  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/cocaine, (2015-01-03) 
34 Craig Reinarman, ”5 Myths About That Demon Crack”, The Washington Post 2007-10-14. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/09/AR2007100900751.html, (2015-01-03) 
35 Jane Gross, ”A New, Purified of Cocaine Causes Alarm as Abuse Increases”, The New York Times 1985-11-29.  

http://www.nytimes.com/1985/11/29/nyregion/a-new-purified-form-of-cocaine-causes-alarm-as-abuse-increases.html? 

pagewanted=1, (2015-01-05) 
36 United States Sentencing Commission, ”1995 Report to the Congress: Cocaine and Federal Sentencing Policy”. 

http://www.ussc.gov/report-cocaine-and-federal-sentencing-policy-2, (2015-01-04) 
37 Ibid. 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/cocaine
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/10/09/AR2007100900751.html
http://www.ussc.gov/report-cocaine-and-federal-sentencing-policy-2
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Under 1980-talet hade puderkokainet blivit en överklassdrog, en drog som gick att finna bland col-

legestudenter och s.k. yuppies på storstädernas nattklubbar. Crack-kokain var billigare och ett natur-

ligt resultat blev därför att den ofta gick att finna i mer ekonomiskt utsatta områden. Den inledande 

kritiken handlade därför om hur mer ekonomiskt utsatta grupper indirekt bestraffades för att just 

vara fattiga. 

 

2.3 Kritik och massfängslande 

De nya lagarna med obligatorisk fängelsetid för innehav, genererade snabbt en ökad 

fängelsebefolkning. Mellan 1970 och 2005 ökade antalet fängslade i landet med 700 %, en ökning 

som kraftigt översteg den av befolkningen i sin helhet på drygt 35%.38 I modern tid så har statistiska 

uttryck likt detta lagt grunden för en våg av kritik. American Civil Liberties Union, en ideell 

förening med över en halv miljon medlemmar, presenterade 2011 siffror som visade att en på var 

femtonde afro-amerikan över 18 år, då satt fängslad.39 Detta är en grupp som utgör drygt 12% av 

den amerikanska befolkningen men utgör 40 % av dess fängslade. Detta har väckt en stor samhälls-

debatt där kriget mot drogerna inte bara anklagas för att bestraffa landets ekonomiskt utsatta utan 

även för att vara direkt rasistisk i sin utformning. Den amerikanske professorn i lingvistik John 

McWhorter, skrev 2011 följande: 

 

 If we truly want to get past race in this country, we must be aware that it will never happen until the 

 futile War on Drugs so familiar to us now is a memory. All it will take is a single generation of black 

 Americans growing up in a post-Prohibition America for us to get where we all want to go.40 

 

När McWhorter talar om en generation som får växa upp i en post-förbudstid, syftar han på att man 

i dagens amerikanska svarta arbetarklass, ofta är släkt med eller känner någon som sitter i fängelse. 

Detta skapar spänningar mellan polisen och unga svarta amerikaner. Detta i kombination med fak-

tumet att det genom det höga antalet inspärrade skapas en misstro gentemot hela statsapparaten, 

skapar ett cykliskt förhållande som enligt McWhorter upprätthåller landets klasstyngda verklighet.41 

 

2011 grundades the Global Commission on Drug Policy (GCDP), en panel med 22 medlemmar vars 

                                                 
38 United States Census, “Resident Population Data”, 

 http://www.census.gov/2010census/data/apportionment-poptext.php, (2015-01-04) 
39 American Civil Liberties Union, ”Mass Incarceration” 2011. 

https://www.aclu.org/combating-mass-incarcerationfacts-0, (2015-01-05) 
40 John McWhorter,”How the War on Drugs is Destroying Black America”, Catos Letter Winter 2011.  

http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/catosletterv9n1.pdf, (2015-01-05) 
41 Ibid. 

http://www.census.gov/2010census/data/apportionment-poptext.php
https://www.aclu.org/combating-mass-incarcerationfacts-0
http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/catosletterv9n1.pdf
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huvudsakliga mål var att peka på kriget mot drogernas misslyckande. Kommissionen består av ett 

flertal tidigare presidenter, utrikesministrar, entreprenörer samt en tidigare FN-generalsekreterare. 

Huvudkritiken riktar sig mot kriminaliseringen och stigmatiseringen av individer som nyttjar narko-

tika och ett återkommande förslag är att regeringar borde legalisera lättare droger som till exempel 

marijuana. The Global Commission on Drug Policy kan ses som ett uttryck för en allt bredare opin-

ion som menar att kriget mot drogerna har gjort mer ont än gott. Medias stegrande rapportering om 

kriget mot drogernas konsekvenser, har väckt en frustration som tagit sig i uttryck i protester och 

andra typer av offentlig frustration. År 2012 släpptes dokumentärfilmen The House I Live In, regis-

serad av den amerikanske dokumentärfilmaren Eugene Jarecki, som skildrar den amerikanska drog-

politiken och dess konsekvenser. Filmen var mycket uppmärksammad och vann bland annat det 

prestigefyllda Sundancepriset.  

 

Sedan 1970 har tonen inom den amerikanska narkotikadebatten förändrats. Ett resultat av detta kan 

sägas komma till uttryck i den omfattande legaliseringsprocessen av cannabis. Sedan valet i novem-

ber 2016 har användningen av preparatet för både rekreationssyfte och medicinska syften, legali-

serats i nio delstater. Ett resultat av detta är en situation där ett stort antal individer i dagsläget sitter 

fängslade för innehav av ett preparat som i den aktuella delstaten idag är legaliserat. Denna tillsynes 

märkliga situation har diskuterats av landets föregående president Barack Obama, som under sin 

mandatperiod kortat och ibland benådat över 1700 straff/fängslade. Majoriteten av dessa har varit 

kopplade till narkotikabrott. Obama har tillskillnad från sina föregångare också öppet kritiserat tidi-

gare narkotikapolitiska förfaranden.  

 

I am a very strong believer that the path that we have taken in the United States in the so-called 

“War on Drugs” has been so heavy in emphasizing incarceration that it has been counterproductive.  

You have young people who did not engage in violence who get very long penalties, get placed in 

prison, and then are rendered economically unemployable, are almost pushed into, then, the under-

ground  economy, learn crime more effectively in prison, families are devastated.42 

 

Faktumet att Obama öppet har diskuterat den politiska kampanjens tillkortakommanden, är något 

som har välkomnats av bland annat the Global Commission on Drug Policy. 

 

                                                 
42 Barack Obama, ”Remarks by President Obama in Town Hall with Young Leaders of the Americas”, University of the 

West Indies, Jamaica 2015-04-09. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/09/remarks-president-obama-town-hall-young-leaders-

americas 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/09/remarks-president-obama-town-hall-young-leaders-americas
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/09/remarks-president-obama-town-hall-young-leaders-americas
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I och med det amerikanska valet och landets nya president Donald Trump, har debatten om landets 

narkotikapolitik åter aktualiserats. Detta då Trump tillskillnad från sin föregångare har uttryckt en 

vilja att arbeta än hårdare med narkotikabekämpning.  

 

 We’re going to stop those drugs from poisoning our youth, from poisoning our people. We’re going 

 to be ruthless in that fight. We have no choice. And we’re going to take that fight to the drug cartels 

 and work to liberate our communities from their terrible grip of violence.43 

 

Det är svårt att säga vilken riktning den amerikanska narkotikapolitiken kommer att ta. Det som går 

att säga är att the war on drugs idag diskuteras på ett annat sätt än vad det gjorde 1970. Men detta 

innebär inte nödvändigtvis att samtalet formas av ett annat språkbruk, ett annat sätt att genom sym-

bolisk kommunikation röra sig runt ett minst sagt laddat ämne. Det är av denna anledning jag finner 

ett värde att studera språkets roll inom denna diskurs.  

 

3. Analys av The New York Times 

 

3.1. Topikanalys 

I följande avsnitt kommer jag genom topikanalysen att granska de artiklar som utgör det huvudsak-

liga underlaget för denna uppsats. Även om samtliga artiklar är analyserade så kommer inte alla 

beröras i nedanstående text. Jag kommer referera, citera och diskutera majoriteten av artiklarna i 

fråga och de som inte uttryckligen nämns har satts åt sidan då de i hög utsträckning liknar andra 

avhandlade artiklar. En annan anledning till att vissa artiklar har givits företräde är också att dessa 

är längre. Om två artiklar påminner om varandra har med andra ord den mer omfattande fått ta plats 

i följande analys. 

 

När jag citerar gör jag detta för att tydliggöra artikelns tematiska utformning. Citaten kan med andra 

ord sägas fånga vad jag finner vara det överordnade sättet att ge uttryck för den givna nyheten. Inte 

alla artiklar erbjuder möjligheten till att genom ett kortare utdrag demonstrera en övergripande po-

äng. Där utgår analysen istället utifrån en generell sammanställning av artikelns som helhet.  

 

Inledningsvis vill jag åter poängtera att artiklarna som avhandlas i detta avsnitt av uppsatsen, inte är 

explicit argumenterande. Som med majoriteten av modern nyhetsrapportering är artiklarnas primära 

funktion att istället återge och informera om händelser och rådande omständigheter. Således kan 

                                                 
43 Donald J. Trump, ”Speaking to the Major Cities Chiefs Association”, Washington D.C. 2017-02-08. 

http://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/trump-drug-war-were-going-be-ruthless-we-have-no-choice  

http://www.cnsnews.com/news/article/michael-w-chapman/trump-drug-war-were-going-be-ruthless-we-have-no-choice
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denna analys sägas bottna i ett förhållningssätt till språket som en skapande och strukturerande pro-

cess. Med andra ord så argumenterar många av artiklarna inte för en viss hållning, men urvalet av 

informationen som väljs att presenteras kan i någon mening ses som ett uttryck för makt, detta då 

varje text har potentialen att forma människors verklighetsuppfattning. När jag använder ordet makt 

syftar jag inte på en medveten maktutövning där journalisten har för avsikt att stöpa en viss åsikt. 

Att en journalist hela tiden gör ett urval i vad som faktiskt rapporteras är både en självklarhet och en 

nödvändighet. Men i detta medvetna eller omedvetna urval, finns också möjligheten att påverka vad 

läsaren uppfattar som relevant. Avsändaren är inte en maskin och vad artikelförfattaren tycker är 

relevant påverkas av allt ifrån dennes politiska åsikter till uppväxt. Därför är en granskning av artik-

larnas utformning också en granskning av den makt artikelförfattaren besitter.  

 

Som tidigare nämnts kommer detta avsnitt studera artiklarnas sätt att uttrycka en nyhet. Att genom 

topikanalysen kategorisera artiklarnas sätt att tillhandahålla information kommer förhoppningsvis 

erbjuda möjligheten till att efteråt urskilja en trend. En trend som skulle möjliggöra en mer övergri-

pande förståelse för hur tidningen rapporterar om the war on drugs.  

 

3.1.1. Från Nixon till Reagan 

Under det tidiga 1970-talet kan många av artiklarna kopplas till framför allt två typer av topiker: 

kvantitetstopiker och kvalitetstopiker. Detta förändras sakteliga under åren som följer men många 

av artiklarna diskuterar hur den då nya kampanjen ska se ut. I artikeln Not So Total War on Drugs… 

diskuteras i vilken mån kampanjens hårda retorik matchas av en ändamålsenlig och skälig finansie-

ring, d.v.s. i vilken mån finansieringen stämmer överens med det uttalade syftet. Samtidigt prob-

lematiseras fördelningen av de redan existerande resurserna.  

 

 The need for treatment facilities for teen-age addicts is acute. To construct new facilities,  however, would take 

 from three to four years. The state would do better to supply, immediately, money for localities and private  

 groups to refurbish standing buildings and turn them into treatment centers.44  

 

Detta citat illustrerar den kritiska tonen i artikeln. Problematiken uppstår då artikelförfattaren upp-

lever en konflikt i hur dåvarande guvenören Nelson Rockefeller stolt utlyser ett total war on drug 

addiction men samtidigt allokerar resurserna på ett sätt som lägger allt för stor press på staden New 

York (istället för delstaten). Artikelförfattaren efterlyser högre budgetering och en omarbetad för-

delning av de redan existerande resurserna. Då artikeln även ger uttryck för ett potentiellt mer gi-

                                                 
44 Special to NYT, ”Not So Total War on Drugs…”, The New York Times 1970-02-28. 
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vande förslag (se ovanstående citat), kan dess utformning tillskrivas en associativ kvalitetstopik. 

Artikelförfattaren skapar ett samband mellan den politiska kampanjens bristande framgång och den 

ekonomiska felallokeringen, detta samtidigt som det erbjuds en potentiell lösning som utmanar rå-

dande situation.  

 

På samma sätt efterfrågas förändring i artikeln President Calls for ’Total War’ on U.S. Addiction. 

Artikeln redogör för presidentens efterfrågan av strängare lagar och längre fängelsestraff. I texten 

skildras ett möte mellan president Richard Nixon och guvernör Nelson Rockefeller, ett möte där 

frågor som behandlingskliniker och hårdare tag mot primärt heroin-industrin diskuteras. På samma 

sätt som den tidigare nämnda artikeln, ger denna uttryck för behovet av en ökad finansiering för att 

kunna utkämpa kriget mot narkotikan.  

 

 ”More money will be needed in the future, and more money will be available,” the President said noting that 

 his Administration had increased expenditures on drug programs almost sevenfold - to $600-million for fiscal 

 1973.45 

 

Även om denna text inte är lika explicit positiv eller negativ gentemot en given hållning, skildrar 

den ändå en politisk förändring. Texten ger röst åt tre individer enade i sin bild av kriget mot dro-

gerna som den politiska administrationens högsta prioritet. Det presenteras ett problem (det ökade 

missbruket bland framför allt unga) men två förändringar efterfrågas. Dels efterfrågas, som citatet 

ovan visar, mer finansiella resurser. Dels efterfrågar presidenten själv ett nytt sätt att tänka kring 

individer som säljer narkotika. 

 

 For those who traffic in drugs, for those who, for example, make hundreds of thousands of dollars - and  

 sometimes millions of dollars - and thereby destroy the lives of our young people throughout this country,  

 there should be no sympathy whatever and no limit insofar as the criminal penalty is concerned.46   

 

Den markerade texten i citatet (min markering) må uppfattas som en obetydlig detalj, men faktumet 

att presidenten säger there should be no istället för there is no/can not be/has never been pekar på 

en implicit efterfrågan av ett förändrat nationellt förhållningssätt till individer som deltar i narkoti-

kahandel. Nixons uttryck och platsen detta ges i artikeln, kan således sägas utmana rådande doxa. 

En associativ argumentationsstruktur skapar ett samband mellan ungdomars förstörda liv och nar-

kotikahandlare, samt Turkiets hårda tag mot narkotikahandeln och faktumet att Turkiet, som Nixon 
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säger, snart är fria från heroinhandel. Genom att koppla ihop ett samhällsproblem med ett annat 

och att hylla en stat som bedriver en liknande narkotikapolitik, försvaras och legitimeras Nixons 

egna kampanj. Således kan artikeln sägas bottna i en kvalitetstopik där det enskilda värdet av kam-

panjen befästs genom att bland annat peka på dess originalitet.  

 

I artikeln Nixon, Drugs and the War publicerad 1971, kan man tillskillnad från de tidigare två artik-

larna se ett tydligt ställningstagande från artikelförfattaren. James Reston är kritisk gentemot vad 

han upplever vara ett bristande intresse för narkotikans förödande konsekvenser utomlands. Framför 

allt talar Reston om soldater i Vietnam och hur heroinet erbjuder soldater ett sätt att komma hem. 

Reston menar att det snabbaste sättet för en soldat att återvända till USA, är att använda narkotika. 

”If he’s hooked on heroin, he’s finished - finished with fighting, finished with the Army, a casualty 

of the war, finished with everything but the drug habit.”47 Reston menar att Nixon har erkänt att det 

existerar ett problem med soldaters missbruk, men att erkännandet inte följts upp av skäliga åtgär-

der. Tanken som presenteras är att hemkomna soldater med ett missbruk, inte kan ses som ett sepa-

rat problem. När soldaten återvänder till hemlandet, återvänder denna med ett missbruk som ofta 

inte går att finansiera, något som resulterar i utanförskap och ibland även kriminella handlingar.  

 

 In Saigon, at least, it has much more authority than it has used to attack the source of the  drugs, to intervene in 

 the drug corruption, which reaches into the highest levels of Saigon Government, and to insist that the  

 American soldiers, who are the casualties of the war-drug culture, go into the drug-rehabilitation program.48  

 

Argumentet, som tydliggörs i ovanstående citat, är att hemkomst inte alltid är lösningen på en sol-

dats missbruk på plats i Vietnam. Heroinmissbruket är som en sjukdom som soldaterna tar med sig 

hem till USA. Amerikanska myndigheter på plats i Vietnam måste insistera på att soldater får reha-

bilitering på plats.  

 

Således kan man granska även denna artikels argumentation som ett uttryck för en kvalitativ topik 

där Reston genom association skapar ett samband mellan två tidigare separata problem: ameri-

kanska soldaters missbruk i Vietnamn och  missbruk och kriminalitet på amerikansk mark.  

 

Laurie Johnston skrev 1973 artikeln U.S. Panel is Told of War on Drugs.49 Artikeln redogör för 

biträdande ledamoten för New York’s Drug Addiction Services Agency Richard DeLones uttalanden 
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om poly-drug abuse. DeLone förklarar för senatens underutskott att en tillfällig statistisk nedgång 

av heroinmissbruk, inte nödvändigtvis är ett uttryck för ett lyckat genomdrivande av statens narko-

tikapolitik. Istället menar DeLone, att framför allt unga människor använder flertalet droger. ”As 

heroin goes down, downers are up.”50 Åtgärder på en front skapar problem på en annan. Det efter-

frågas en förståelse av narkotikan som ett speciellt problem som inte kan förstås kategoriskt. Kate-

gorisk i den mening att man kan angripa heroin som ett enskilt problem, eller att du kan granska 

amerikanska soldaters missbruk i Vietnam som ett separat missbruk. Således bottnar även denna 

artikeln i en typ av kvalitativ topik, en informationsstruktur som vill utmana rådande förståelse av 

ett problems natur. Detta samtidigt som det tycks finnas en rådande konsensus kring vilket allvarligt 

hot missbruket utgör för den amerikanska välfärden.  

 

Artikeln Reforming the Drug Agency från 1977, är en av de tidigaste texterna som öppet kritiserar 

strategin i kriget mot narkotika och den då relativt unga myndigheten Drug Enforcement Administ-

ration (DEA). Artikelförfattarna Dorothy J. Samuels och James A. Goodman är kritiska gentemot 

DEA:s ökade handlingsutrymme och hur kongressen har backat så att myndigheten åtnjuter ett ore-

glerat handlingsutrymme även utanför landets gränser. Författarna anklagar inte bara myndigheten i 

sig utan också hur hela den politiska kampanjen har resulterat i ett institutionaliserat förtryck av den 

enskilde medborgarens rättigheter. Det hotade är den individuella integriteten. Det finns en explicit 

utmanande ton där den rådande situationen inte anses hålla, detta kanske främst då den berövar in-

dividen dess fundamentala rättsliga rättigheter. På detta sätt kan författarna sägas argumentera uti-

från det enskilda värdet av just dessa rättigheter. Texten avslutas samtidigt med en typ av uppman-

ing.  

 

 “To make sure that in pursuing legitimate law enforcement ends, we do not do irreparable damage to the still 

 more fundamental value of personal privacy and due process.” Four years and two Presidents later, this is a  

 responsibility Congress has yet to meet.51  

 

Här kan man se hur artikelförfattarna (genom min kursivering) lägger en vidare press på den ameri-

kanska kongressen, detta genom att notera administrationens egna uttalanden från 1973. Ambition-

en och den politiska kampanjens syfte, är överordnade kampanjens konsekvenser. Samtidigt skulle 

man kunna se på artikelns primära argumentationsstruktur som värderande av den individuella in-

tegriteten, en diskussion om dess enskilda värde och dess oersättliga natur. Det sanna värdet ligger i 

en fungerande rättsstat där medborgaren kan förlita sig på ett rättsligt skydd och då argumentationen 
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tar sin grund i att skydda just detta skydd, menar jag att artikeln i slutändan kan klassificeras som ett 

uttryck för en kvalitetstopik.  

 

I artikeln Drugs Invade the 3-R Scene skriver Harold M. Schmeck Jr. om hur den amerikanska sko-

lan plågas av det rådande narkotikaproblematiken. Schmeck Jr. talar om skolan som fungerande, om 

det inte vore för elevernas användning av illegala preparat. En situation där elever kommer i kontakt 

med langare är inte hållbar i det långa loppet. I texten citeras Dr. Sidney Cohen som gång på gång 

pekar på narkotikans förödande effekter på skolungdomar.  

 

 The drugs produce a ”high” much like alcohol and evidently as variable from person to person. For the boy or 

 girl in school, Dr. Cohen explained, the barbiturates offer drunkenness without the odor of alcohol and 

 ”escape” for the price of lunch money.52  

 

Detta citat kan sägas peka på mer än bara narkotikans fysiska problematik. Jag uppfattar det som att 

det även presenteras en implicit bild av den vårdslösa ungdomen. Det moraliseras inte lika mycket 

över ungdomars val att använda narkotika, som det görs över narkotikans närvaro på skolans om-

råde. ”In addition to the physical effects, the child is endangered by the drugs’ interference with the 

process of emotional maturation.”53 Barnet, som skolungdomen kallas, befinner sig i en riskzon, en 

utsatt position som inte bara kan påverka denne genom missbruk, utan kan även påverka barnets 

psykiska och fysiska mognad. Således utgör narkotikaproblematiken en strukturell problematik, där 

samhället i stort hotas av en generation av ungdomar som istället för att bidra ekonomiskt hamnar 

på gatan.  

 

Denna artikel kan sägas argumentera utifrån en kvantitetstopik, detta för att det centrala temat ut-

görs av en idé om hållbarhet. Det är viktigt att vid detta stadium i argumentationen förstå relevansen 

av detta. Som läsaren vid detta läge troligtvis uppfattat, utgår en stor del av artiklarna från 1970 

talet utifrån vad som med Perelman-Olbrecht-Tytecas terminologi skulle kallas för kvantitetstopi-

ken. Genom att kartlägga dessa artiklar och den implicita argumentationen som förs, kan man få en 

uppfattning av avsändarens karaktär. I detta fall målas det upp en bild av skolan som något som 

brukade fungera, något som existerar men som nu står inför ett nytt hot. Det som gynnar flest, en 

fungerande amerikansk skola, är det som måste värderas högst. Det är inte hållbart att elever i den 

amerikanska skolan ens har tillgång till narkotika och om denna tillgång kan strypas, kommer sam-

hället återigen kunna förlita sig på en fungerande utbildning av landets unga. Här vilar, om än inte 
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så tydligt vid första anblick, ett implicit ställningstagande. En idé om den amerikanska skolan som 

ett i grunden framgångsrikt koncept, en hållbar idé som nu hotas av yttre faktorer. Att bedriva denna 

typ av nyhetsrapportering med en underliggande argumentation utformad på detta sätt, vittnar om 

en tro på det amerikanska samhället, den amerikanska modellen och den amerikanska drömmen. 

 

Samma typ av argumentation går att finna i artikeln Taking a Bead on ’Public Enemy No. 154 där 

journalisten Earl Ubell talar om värdet av ett hållbart marknadsekonomiskt förhållningssätt till hero-

inhandeln.  

 

To make a campaign against the heroin trade pay off, somehow one must simultaneously  reduce the demand 

for the drug so that prices will go down. And at the present time, nobody knows how to reduce demand with-

out passing the drug around free.55  

 

Ovanstående citat pekar på en intressant argumentation, intressant då den är ovanlig i 1970-talets 

artiklar som berör kriget mot narkotikan. Det som Ubell ser som eftersträvansvärt, ett avtagande 

nationellt missbruk, kommer lättare uppnås genom en reviderad uppfattning om gemene amerikans 

relation till t.ex. marijuana. ”Now that 24 million Americans have tried pot and found it little more 

potent than a glass of wine, the reality has worn off a good deal of the myth.” Artikeln problemati-

serar landets marijuanabruk och diskuterar om det ens är så farligt. Är den nuvarande lagstiftningen 

hållbar och vad är ens en hållbar lagstiftning, framför allt när det kommer till marijuana, när en så 

pass stor del av landets befolkning redan har prövat det? Ubell hänvisar till en nationell studie som 

lagt fram ett förslag om att ta bort alla straff kopplade till mindre marijuanainnehav. Samtidigt dis-

kuteras faktumet att tre av fyra amerikaner är emot försäljning av marijuana på samma sätt som den 

samtida (1972) cigarettförsäljningen. Lösningen till problemet med just marijuana, är att få ner ef-

terfrågan. Det erbjuds ingen direkt åtgärd för att uppnå detta, men artikelns utformning tyder på ett 

förhållningssätt till missbruk i stort som ett sociologiskt problem. Med detta menar jag följande; det 

är inte hållbart att angripa en drog i taget, att problematisera ett visst missbruk framför ett annat, 

utan att granska befolkningens relation till narkotika i stort. Det som förefaller vara mest sannolikt, 

att miljoner människor skulle falla in i ett tungt missbruk vid en möjlig legalisering av marijuana, är 

det perspektiv som föredras.  

 

Ubell skriver: ”The commission, apparently taking into account that the public wants to go easy on 

teen-agers and adult first offenders, that marijuana in small amounts is relatively harmless, that 
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there is a substantial minority who want the legal structure changed, took a line in between.”56 Den 

implicita korrelationen mellan två presenterade tankar, mynnar ut i en argumentation som belyser 

massans värde, opinionens påverkan och hur denna bör inkluderas i vår förståelse av missbruk. Om 

detta kan uppnås så kommer vi även uppnå en djupare förståelse för hur en reduktion av efterfrågan 

ska kunna uppnås.  

 

Således uppfattar jag artikeln och dess argumentativa utformning att falla inom kategorin kvanti-

tetstopiker. Det presenteras som tidigare nämnts en underliggande idé om hållbarhet, och att det 

som är mest sannolikt är det som ska föredras. Kanske främst för att det som förefaller osannolikt 

ofta gör det för den stora massan. I detta fall, ett ogrundat hårt straffvärde för narkotikabrott kopp-

lade till marijuana.  

 

James M. Markham ger i texten Earlier Efforts in War on Drugs röst åt psykiater och en advokat. 

Båda kan sägas ge uttryck för ett visst mått av systemkritik, där federala institutioners agerande i 

den politiska kampanjen kritiseras. Även om artikeln bibehåller den rådande synen på framför allt 

heroinets fara för samhället, så ifrågasätts sättet missbrukare bestraffas. Markham refererar till ad-

vokaten Rufus King när han skriver: ”Politicians, he said, have traditionally used addicts as ”whip-

ping boys” to epitomize a range of crimes committed by many nonaddicts as well.”57 Rösterna som 

kommer fram i texten pekar på att straffet måste anpassas till brottet. Man kan inte döma den en-

skilde individen utifrån faran som det rikstäckande missbruket representerar. 

 

 A common thread running through all three periods, he said, is ”a very simple equation between drug addiction 

 and street crime.” Dr. Musto is not alone in questioning this ”intimate” connection. Among others, a recent  

 study commissioned by the Federal Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs found that ”nondrug users”  

 were far more likely than ”drug users” to commit crimes against the person. 58  

 

Denna godtyckliga koppling mellan missbruk och gatuvåld som Dr. Musto syftar på, presenteras 

som djupt problematisk. Rufus King hänvisar även till hur ett flertal federala domare vägrat utdela 

de obligatoriska straffen då dessa ofta uppfattats som allt för stränga. Resultatet har blivit att flera 

individer närvarande i rätten pågrund av narkotikainnehav eller liknande kriminella handlingar, har 

funnits oskyldiga. Detta då alternativet uppfattas som allt för obevekligt. I texten talar man även om 
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hur presidenten John F. Kennedy benådat ett stort antal fångar, fängslade som ett resultat av dessa 

obligatoriska straffvärden.  

 

Utifrån dessa tankar kan man säga att textens argumentativa funktion går att kategorisera inom fäl-

tet för kvantitetstopiken. Det som efterlyses, det som indirekt målas upp som eftersträvansvärt, är en 

rimlig och fungerande rättsstat. Ett USA där straffet står i paritet till brottet och där relationen mel-

lan den kriminella handlingen och konsekvenserna som kommer med denna, är moraliskt försvar-

bara. Kanske tydligast blir detta då Markham i texten hänvisar till fallet Gilbert Zaragoza, en 21 årig 

man med en I.Q. på mellan 70-75, dömd till livstids fängelse för att ha sålt heroin till en 18-åring.59 

Detta exempel följs av hur många domare som finner denna typ av bestraffning orimlig och på så 

sätt kan exemplet tillskrivas en tydlig retorisk funktion som avskräckande. Det väcks frågor som är 

detta rimligt? Är detta hållbart? och lämnar läsaren med en känsla av hur en tillsynes obalanserad 

rättsstat inte gynnar någon. Att lagstiftare och andra politiker bör revidera det juridiska ramverk 

som omgärdar narkotikabrotten.  

 

I artikeln Ford Urges Shift in U.S. Drug Fight diskuterar Philip Shabecoff en rapport släppt under 

Ford-administrationen, i texten ofta refererad till som the white paper.  

 

 The white paper asserted that ”we must be realistic about what can be achieved and what  the appropriate  

 Federal role is in the war against drugs.” It maintains that the Federal Government cannot do everything to  

 prevent drug abuse, and that ”not all drug use is equally destructive.”60 

 

Det ovanstående citatets sista mening är väldigt talande för denna text, en text som i mångt och 

mycket diskuterar hur man ska förhålla sig till olika typer av narkotikas varierande potens och risk-

bild. Kokain, hallucinogener och inandningsbara preparat (inhalants) beskrivs i rapporten som 

mindre allvarliga och marijuana som den minst allvarliga drogen. Rapporten utgår ifrån statistik 

från både behandlingshem och fristående undersökningar, som t.ex. menar att kokain som det då 

används, inte har några allvarliga sociala konsekvenser som kriminalitet, akutsjukvårdskostnader 

eller dödsfall. Istället målar rapporten upp heroinet som det stora samhällshotet, detta kanske främst 

då man nu (1975) efter en temporär nedgång i användandet, ser ett ökat heroinbruk.  

 

Även om texten ger uttryck för en oppositionell kritik av rapporten, är den i sig själv inte ifrågasät-

tande. Detta troligtvis för att rapporten precis kommit ut och ska inom de närmaste 60 dagarna 
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granskas och analyseras. Större delen av artikeln beskriver vad rapporten faktiskt säger och hur pre-

sident Gerald Ford beskriver rapporten som realistisk. Då rapporten och dess uppgifter inte ifråga-

sätts av tidningen, samt faktumet att den stöttas från högsta politiska ort (presidenten), menar jag att 

textens argumentativa utformning är nära bunden till rapporten. Med andra ord behöver texten inte 

analyseras utifrån antingen rapportens resultat eller presidentens ställningstagande. Detta kanske 

främst då presidenten tar ställning för rapporten.  

 

I kampen mot narkotikahandeln måste fokus ligga på det hållbara. Marijuana och andra illegala 

preparat är inte lika skadliga som t.ex. heroin och därför bör fler resurser fördelas från att fängsla 

marijuanaanvändare till att lamslå heroinmarknaden. När man målar upp denna till synes enkla ek-

vation - mer resurser till det som är mer farligt - menar jag att man kan kategorisera artikeln inom 

ramen för kvantitetstopiken. Argumentationen vilar på en idé om det rimliga, den fungerande tan-

ken om att angripa det mest skadliga. Det som förefaller osannolikt gör ofta detta för den stora mas-

san, i detta fall att hårdare tag skulle tas mot ett narkotikabruk av t.ex. marijuana skulle vara ohåll-

bart. Drogen är inte lika farlig och används av ett större antal amerikaner. Det vore därför inte håll-

bart att från federalt håll förhålla sig till alla typer av narkotika på samma sätt.  

 

Alfonso A. Narvaez skriver i texten U.S. Uses Taxes as a Weapon in Its War on Drugs om det rå-

dande politiska och juridiska förhållningssättet till narkotikabrott. Texten hyllar den rådande lag-

stiftningen och diskuterar president Nixons kreativa angrepp på kriminella nätverk. ”President Nix-

ons anti-drug program has galvanized the nations of the world into action.”61 Det handlar inte bara 

om att döma individer och organisationer för brott direkt kopplade till narkotikahandel, utan hur 

dessa kan dömas för skattebrott. Genom ett intensivt granskande av 919 misstänkta individers 

skattedeklarationer, har mer än 66 miljoner dollar kunnat beslagtas och beskrivs i texten som: ”ta-

king the profit out of heroin traffic.”62  

 

Artikels argumentation kan således kategoriseras till existenstopiken. Man hyllar den rådande lag-

stiftningen och hur denna genom ett kreativt angrepp kan leda till en omintetgörande av en av lan-

dets främsta faror. Narvaez framhåller det givna värdet i den fungerande samtiden, och presenterar 

ett implicit försvar av rådande förfarande genom att likna dagens lösning vid gripandet av en av 
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USA:s genom tiderna värsta brottsling. ”This is Al Capone revisited - Al Capone with a 

vengence.”63 Al Capone för den som inte minns, kunde i slutändan gripas för sina skattebrott. 

 

Artikeln Nixon Plans to Unify Drug Enforcement Agencies är en av de få artiklar under 1970-talet 

som faller under kategorin väsentopik. Texten diskuterar, som titeln skvallrar om, president Nixons 

planer på att skapa vad som senare kom att bli D.E.A. (Drug Enforcement Administration). Nixons 

förslag att skapa en samordnande division inom rättsväsendet som ska kontrollera och reglera all 

federal verksamhet i kriget mot narkotikan, uppfyller bäst förväntningarna vi har på staten. Skapan-

det av en ny institution målas nämligen upp som det mest naturliga svaret på den samtida verklig-

heten. Det är inte krigshandling lika mycket som något som kan förväntas av staten. När narkotika-

problematiken utvecklas och breder ut sig, måste staten göra det samma.  

 

 ”Certainly the cold-blooded underworld networks that funnel narcotics from suppliers all  over the world into 

 the veins of American drug victims are no respecters of the bureaucratic lines that now complicate our anti  

 drug efforts.”64 

 

Om problemet med narkotikahandel är, som det målas upp i citatet ovan, att leverantörer inte re-

spekterar nuvarande byråkratiska linjer, så måste de byråkratiska linjerna ändras. Om hållningen 

gentemot landets missbruk är hårt, så måste även organisationen reformeras för att kunna hantera 

situationen. Vi som människor värderar högst den organisation som i högsta grad uppfyller våra 

förväntningar på vad som måste göras. En tuff politisk retorik är således inte tillräcklig utan ett mer 

fruktbart byråkratiskt arbete.  

 

 

3.2.2. Reagan och The Anti-Drug Abuse Act 

I artikeln F.B.I. Director Weighs War on Drug Trafficking publicerad 1981, presenteras idén om att 

F.B.I. (Federal Bureau of Investigation) måste spela en större roll i kampen mot narkotikahandeln. 

Problemet har blivit så pass allvarligt att fler institutioner än D.E.A. måste delta. Detta kanske 

främst då man från F.B.I.:s håll ser en direkt koppling mellan våldsamma brott och narkotikamiss-

bruk. Chefen för F.B.I. William H. Webster ger i texten även uttryck för hur hans organisation i 

nuläget redan deltar i samordnade operationer så fort narkotikahandel kan kopplas till den organise-

rade brottsligheten. Då majoriteten av narkotikahandeln fungerar tack vare ett väl organiserat nät-

verk av aktörer, har problemet blivit så pass allvarligt att F.B.I. måste ta mer ansvar. Därför uppma-

nar Webster den federala regeringen till att granska hur pass effektiv dagens tillvägagångssätt är, 
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detta i hopp om att i slutändan kunna förlägga mer personal och ökade ekonomiska resurser till just 

narkotikabekämpningen.  

 

När problemet har blivit mer omfattande så är det naturligt att detta följs av mer omfattande insat-

ser. Detta är Webster’s argument och således även det mest centrala temat i artikeln. Av denna an-

ledning kan artikeln kategoriseras som inom ramen för väsentopiken. Detta är en argumentation 

som bygger på våra förväntningar och ideal. Om narkotikaproblemet utgör ett allt större hot mot 

samhället, så kan vi förvänta oss ökade insatser. ”I’m coming to believe that the problem is so large 

that the F.B.I. must take a heavier role in it.”65 Detta citat pekar på det naturliga sambandet mellan 

problembilden och den potentiella lösningen.  

 

Leslie Maitland skriver i artikeln U.S. Plans a New Drive on Narcotics om en plan som lagts fram 

av justitiedepartementet. President Reagan uppfattar de framlagda förslagen som rimliga samtidigt 

som kritik har väckts av O.M.B. (Office of Management and Budget), detta främst då de ökade in-

satserna presenterade i förslaget kommer innebära ökade ekonomiska anslag.66 Förslaget innefattar 

ett ökad fokus på några av landets främsta ”drogstäder”. Städer som bland annat New York City, 

Detroit, Chicago, etc., skulle tilldelas en grupp på drygt 100 personer vars primära syfte skulle vara 

att arbeta mot den organiserade narkotikahandeln.  

 

Denna artikel ger röst åt flera, inte minst presidentens, som är positiva till justitiedepartementets 

förslag. Av denna anledning kan artikeln kategoriseras inom kvalitetstopiken. Detta främst för att 

den ger uttryck för konkreta förslag, originella förslag för att lösa vad som presenteras som ett all-

varligt problem. Man vill från regeringens håll utmana den rådande situationen genom ett nytt sätt 

att fördela mänskliga och finansiella resurser.  

 

Enid Nemy skriver 1982 en text om Nancy Reagans och hennes resa runt om i landet. Läsaren får 

bland annat höra om hennes besök i Texas där hon på ett större möte talar om narkotikans för-

ödande konsekvenser. Denna artikel är allt annat än unik i den mening att den målar upp en bild av 

narkotikan i det amerikanska samhället som ett problem. Unikt är däremot sättet detta förmedlas på. 

Reagan är inte bara kritisk till problemet narkotikan utgör, hon är också kritisk till att folks erfaren-

heter inte får komma fram. Hon uppmanar alla till att prata med familjer i utsatta områden, få folk 

att förstå vilket fruktansvärt problem detta är. Reagan vill förtydliga situationens allvar. Hon menar 
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att vi inte bara kan tala om våldsbrott och organiserad narkotikahandel. Vi måste förstå narkotikans 

inverkan på den enskilda individen, familjen och samhället.   

 

 When Mrs. Lytle commented that a number of people had reported that they were unaware of the  

 narcotics problems among young people, Mrs. Reagan said: ”It seems incredible to me that anyone 

 would not know there is a drug problem. Somebody is making an awful lot of money out of our kids, 

 but we’re going to lick this problem yet.”67 

 

Reagan lägger stort vikt vid barn och unga och deras utsatta position där de varje dag löper risk för 

att komma i kontakt med narkotikan. Genom att peka på folks utsatthet och desperation pekar Rea-

gans uttryck i texten på en risk: att förlora något oersättligt som ett barn. ”Asked if she felt like a 

crusader, she replied: ”Yes, I do, because we are in danger of losing a whole generation.”68 Vare sig 

detta kan ses på som ett mänskligt försök till medvetandegörande eller ren skräckpropaganda, före-

faller det tydligt att texten ger uttryck för en allvarlig hotbild. Av denna anledning kan artikeln pla-

ceras under kvalitetstopiken. Det finns ett värde i det som riskerar att gå förlorat, det måste existera 

en förståelse för att mycket av det amerikaner värderar högst håller på att tappas bort.  

 

1984 publiceras artikeln Strategies Differ in the War on Drugs. I denna text får läsaren ta del av 

olika sätt som F.B.I. och D.E.A. i nuläget bekämpar den organiserade narkotikahandeln. Vi får vi 

följa två D.E.A.-agenter från spaningsarbete till tillslag mot ett antal lägre stående narkotikahand-

lare. Som läsare får man en tydlig bild av svårigheterna med att bekämpa narkotikabrott. Hur narko-

tikahandlarna har blivit mer kreativa när det kommer till transport och försäljning och hur detta 

måste mötas av en ökad kreativitet från polisiärt håll. Texten som i slutet redogör för själva tillsla-

get är nästan av en dramatisk natur. 

 

Men texten ger också uttryck för narkotikabekämpningens problematiska utgångspunkter. Dels 

huruvida fokus ska läggas på producenter, transportörer eller försäljare av narkotika, men också hur 

man kan upprätta en hållbar strategi. Kritik har nämligen väckts gentemot den typ av tillslag som 

senare beskrivs i texten. Åklagare och rehabiliteringscentra menar att dessa tillslag endast över-

svämmar domstolar och att de större aktörerna, efter ett tillslag endast byter till ett annat område. 

Detta är ett tema som tycks förbli konstant genom denna lite längre text. Även om den tillfrågade 

D.E.A.-agenten menar att nuvarande tillvägagångssätt är givande, kvarstår en närmast uppgiven ton 

i texten. Artikeln avslutas med att en tillfrågad polis säger: ”We know most of them will pay a fine 
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of $50 and be back out there in three or four days. For us it’s cosmetics, cleaning the streets briefly. 

For them, it’s just the cost of doing business.”69 

 

Inledningsvis skulle artikeln kunna placeras inom kategorin kvantitetstopik, detta då insatserna pre-

senteras som ett organiskt resultat av en välgrundad polisiär metodik; Ett hyllningsstycke till de 

åtgärder som utförs för att stoppa narkotikahandeln. Insatserna tilldelas en legitimitet, en bevisfö-

ring som pekar på hur det som existerar fungerar, detta kanske främst genom den taktiska framställ-

ningen av ett tillslag. Men uppgivenheten som kommer till ytan i artikelns avslutning får mig istäl-

let att kategorisera artikeln som ett uttryck för en kvalitetstopik. Varje artikel ger uttryck för en spe-

cifik hållning, ett tolkningsföreträde som kommer genom skribentens/tidningens urval. Med detta 

menar jag följande; man kunde lika gärna ha valt att inte ge plats åt en av polisernas känslor inför 

insatserna. Artikeln är således av en närmast antiklimaktisk natur, där förberedelsen och utförandet 

av insatserna målas upp nästan som en Hollywood-film, detta för att sedan punkteras genom den 

kunniges (polisofficerens) likgiltighet inför utförandet.  

 

I artikeln Using Education for a Long-Term War on Drugs skriven av Joel Brinkley får vi som lä-

sare ta del av John C. Lawns tankar kring narkotikabekämpningen. John C. Lawn, som när artikeln 

skrevs kanske skulle bli den nya chefen för D.E.A. (något han senare blev.). Samma typ av likgil-

tighet som presenterades i föregående artikel, kan sägas finnas även här. Lawn talar om sina tankar 

och visioner inför D.E.A:s framtida roll i kampen mot narkotikahandeln. ”I can’t go out and say that 

with added resources, the D.E.A. is going to go out and solve it,” he said. ”because we aren’t. The 

problem is greater than law enforcement is able to cope with.”70 Lawn menar att vi måste avstå från 

att hela tiden förvänta/kräva kortsiktiga lösningar. Det viktigaste i nuläget (1985) är att utbilda ung-

domar, ändra folks uppfattning och relation till narkotika. Det kommer ta mer än en generation för 

att lösa detta problem.  

 

Således argumenterar Lawn utifrån utbildningens enskilda värde. Visst kan man öka budgeteringen 

och antalet agenter på fältet, men detta är bara en liten del av lösningen. De tankar som presenteras, 

primärt Lawns tankar, kan således placeras inom kategorin kvalitetstopiker. Även om detta låter 

självklart för oss idag, utbildningens centrala värde när det kommer till bekämpning av samhällsfa-

ror, så är dessa tankar inte allt för välrepresenterade i det tidiga 80-talets mediarapportering. När 

artikeln ger uttryck för att dagens insatser inte är tillräckliga, så läggs en idé fram som bygger på ett 
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visst mått av originalitet. Den implicita tanken är att utan de föreslagna insatserna (utbildning) så är 

dagslägets insatser i någon mening onödiga. Det finns ett värde i dagens narkotikabekämpning, men 

endast då denna kombineras med ett långtidsperspektiv som innefattar just utbildning och en ökad 

kollektiv förståelse för narkotikans förödande effekter på samhället.  

 

I artikeln U.S. Social Tolerance of Drugs Found on Rise skriver Glenn Collins om hur narkotikan i 

allt högre utsträckning blivit social accepterat i USA. Texten som sticker ut pågrund av sin längd, 

ger plats för ett antal forskare som uttalar sig om narkotikans ökade sociala acceptans men också 

dess förödande konsekvenser för samhället. Utöver artikelförfattaren själv så är det framför allt två 

röster som kommer fram i texten. Dr. Richard Jesser, professor i socialpsykologi och Dr. Norman 

Zinberg, professor i psykiatri vid Harvard. Båda är starkt kritiska till narkotikans ökade sociala sta-

tus. Collins skriver; 

 

 Some of these experts say that drug use has become so widespread that it often goes unnoticed, and 

 that, in focusing on the dangers of specific drugs like cocaine, society has overlooked the very  

 phenomenon of drug use itself.71 

 

Detta är en återkommande tanke i texten, att ett allt för stort fokus har lagt på enskilda droger vilket 

har gjort att man från federalt håll har missat hur andra preparat har börjat uppfattas som ofarliga. 

Istället uppmanar forskarna läsaren till att titta till missbrukets natur, hur problemet inte är den en-

skilda drogen utan narkotikaanvändning som fenomen. När forskarna talar om andra droger syftar 

det inte enbart på marijuana och hallucinogener, utan även alkohol. Det centrala problemet är det 

breda urvalet, d.v.s. hur många olika typer av narkotika varje amerikan har tillgång till (om denne 

vill). Dr. M. Duncan Stanton, ordförande för University of Pennsylvanias forskningsenhet för miss-

bruk, menar att samhällen i alla tider har använt sig av berusande preparat. Men dessa preparat var 

endemiska till den specifika platsen och således hamnade människor sällan i problem med dessa då 

det fanns en kunskap och en tradition av kontroll.72 Problemet idag (1983) är att vi i den väster-

ländska kulturen har tillgång till alla samhällens berusningsmedel och vi saknar kunskap om hur vi 

bäst ska kunna kontrollera dem.  

 

Något samtliga forskare i denna artikel är överens om, är att narkotika inte är bra för samhället så 

som det ser ut i nuläget. Vare sig det handlar om tillång, kemisk sammansättning eller social status, 

så är man överens om vilka förödande effekter missbruk har på samhället i stort.  
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 Industry studies have estimated that drug or alcohol abuse costs an employer at least 25 percent of a 

 worker’s salary in loss of productivity, poor attendance and increased medical benefits. The  

 economic, social, health and crime-related losses caused by drug abuse in a single year have been  

 placed at $10 billion to $20 billion, according to the Blue Cross and Blue Shield Associations.73 

 

Artikeln i stort kan ses som ett skrämselstycke, detta utan att bedöma om detta görs rättmätigt eller 

ej. Det målas upp en dystopisk bild av vad framtiden kan komma att innebära med nuvarande ut-

veckling. Rösterna som ges plats i artikeln efterfrågar inte bara en hårdare reglering av de droger vi 

idag vet cirkulerar på gatorna, utan också en ökad förståelse för missbrukets förödande konsekven-

ser som fenomen. Utöver detta så presenteras som tidigare nämnts ett samhälle där narkotikanärva-

ron har fungerat (då i en mer kontrollerad utsträckning). Därför kategoriseras denna text som tur-

ordningstopik. Hotet är nytt och det som föregick den nuvarande situationen är att föredra. Perel-

man och Olbrechts-Tyteca menar även att turordningstopiken på många sätt utgörs av att orsaken är 

överordnad konsekvensen74, något som även detta blir tydligt i denna artikel. Detta inte minst då 

forskarna gång på gång uppmanar samhället i stort och de federala institutionerna att förstå miss-

bruk som fenomen, inte bara konsekvenserna detta fenomen har på samhället idag.  

 

Donald Aronow skrev 1987 artikeln Reagan to unify efforts on drugs75. Artikeln ger uttryck för då-

varande justitieministern (United States Attorney General) Edwin Meese’s ställningstagande när det 

kommer till de pågående insatserna för att bekämpa narkotikamissbruket. Meese efterfrågar en fe-

deral styrelse bestående av representanter för ett flertal federala myndigheter, detta för att samordna 

insatserna. En ny budgetering samt ett anslutande av flera nya myndigheter kommer enligt Meese 

göra det onödigt för Joseph Biden Jr., dåvarande ordförande för senatens juridiska utskott, att lägga 

ytterligare ansvar  på en utomstående drug czar. Meese menar med andra ord att insatserna kommer 

bli allt mer givande om ansvaret fördelas mellan ett flertal myndigheter, detta istället för senatens 

förslag på en ensam myndighets fulla ansvar. Meese menar att hans förslag är det bästa sättet att 

angripa problemet, med andra ord det alternativ som kommer gynna flest människor. Det handlar 

här således om en argumentation som tycks utgå ifrån kvantitetstopiken. Det som redan existerar 

och i Meese ögon fungerar, är de federala myndigheterna. Det handlar inte om att skapa om att 

skapa nya organisationer som på heltid kan fokusera på just narkotikafrågan, utan att istället genom 

både finansiella och administrativa åtgärder samordna redan existerande myndigheter för att uppnå 
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bästa möjliga resultat. Om man som läsare för en sekund stannar upp och granskar vad kategorise-

ringen av Meeses argumentation kan innebära, kan man se en tilltro till det amerikanska systemet. 

Meese har med andra ord en tilltro till de myndigheter som redan existerar. Detta kan sägas gälla 

flera artiklar under perioden i fråga. Man kan dra slutsatser från denna typ av argumentation. Den 

första kan sägas vara att Meese ser på narkotikaproblemet som något mer än främst ett polisiärt 

problem. Detta då han menar att både Department of Health och Department of Human Services ska 

få spela en allt större roll i denna nya administration. En stor vikt ligger redan (1987) på D.E.A. och 

lokala polismyndigheter, vilket målar en bild av narkotikaproblematiken som främst ett brottsbe-

kämpningsproblem, något som Meese indirekt genom sitt förslag tycks vända sig emot. En annan 

slutsats som kan dras är att Meese har en tilltro till den amerikanska modellen. Han tror att kompe-

tensen existerar och att det inte handlar om att utbilda specialiserade narkotikamyndigheter, istället 

handlar det om att dra nytta av den redan specialiserade kunskapen inom respektive fält.  

 

I artikeln We are losing the war on drugs76 skriven av Robert M. Morgenthau 1988, kan vi som 

läsare ta del av en delvis dyster beskrivning av den samtida narkotikasituationen. Morgenthau ut-

trycker ett missnöje över hur de federala insatserna är utformade. Ett allt för stort ansvar vilar på de 

lokala polisiära myndigheterna. ”What the statistics show is that local law enforcement cannot do the job 

alone. We lack the constitutional powers and the resources to reduce significantly the importation of illegal 

drugs.”77 Den markerade delen av citatet (min markering) ger uttryck för mer än bara ett administra-

tivt missnöje. Morgenthau är med andra ord inte enbart missnöjd med att allt för stort ansvar vilar 

på de lokala polisiära myndigheterna, han problematiserar även möjligheterna som den amerikanska 

konstitutionen i dagsläget (1988)  erbjuder. Polisen, D.E.A. och rättsväsendet i stort har blivit tand-

lösa i kampen mot det kriminella narkotikabruket, i Morgenthaus ögon på grund av att drogrelate-

rade brott inte fungerar på samma sätt som annan kriminalitet. Då man inte i tillräckligt hög grad 

angriper narkotikahandeln på en federal nivå, vilar allt för stort ansvar på de lokala polismyndighet-

erna som behandlar problemet som om det vore vilket annat brott som helst. De lokala myndighet-

erna blir enligt Morgenthau därför översvämmade och har därför ingen chans att åtgärda problemet 

själva. Morgenthau är inte heller rädd för att använda retoriska knep för att tydliggöra sin poäng. 

 

 To rely principally upon local law enforcement is tantamount to telling the citizens along the  

 Mississippi, who cannot constitutionally interfere with the course of the river, that the Army Corps 

 of Engineers will not build levees to contain the river and that the citizens must mop up the overflow 
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 themselves. Those of us in local law enforcement are ”mopping up” the sea of narcotics that  

 inundates us daily.78  

 

Detta exempel tydliggör Morgenthaus huvudsakliga poäng, nämligen att mer ansvar måste läggas 

på de federala myndigheterna. Han presenterar således en ny tanke, en originell idé som vill utmana 

den nuvarande situationen. Han målar upp en bild av narkotikan som ett hot mot nationens välmå-

ende och sitt eget förlag till en potentiell lösning av detta problem. Av denna anledning kan artikeln 

och dess argumentativa utgångspunkt kunna kategoriseras under kvalitetstopiken. Han utmanar den 

rådande doxan, den rådande föreställningen om hur kriget mot drogerna bäst ska bedrivas, detta 

genom att presentera ett förslag som efterfrågar en signifikant förändring av den dåvarande rättspo-

litiska utformningen.  

 

1988 publicerades artikeln War on Drugs Held Burdening Justice79. Huvudsakligen redogör artikeln 

för en då nyutkommen rapport från the American Bar Association. Rapporten redogör för en tvåårig 

undersökning som försökt analysera straffrättens roll i kriget mot drogerna.  

 

 The war on drugs is overwhelming a criminal justice system whose greatest problem is a lack of  

 resources, not the legal protections afforded to criminal suspects, a two-year study by the  

 American Bar Association concluded.80  

 

Den markerade delen av citatet (min kursivering) må utan kontexutaliseing låta lite märklig. Jag ska 

därför kort redogöra för detta uttalande. Under 1980-talet pågick en diskussion angående de så kal-

lade Miranda-kraven. 1966 togs ett beslut av USA:s högsta domstol i samband med det uppmärk-

sammade fallet mot Ernesto Miranda, som innebar en gripen måste informeras om sina rättigheter 

för att polisutredningen och rättegången skall anses genomföras korrekt. Den gripna måste ha för-

stått att denna har rätt till att rådgöra med en advokat och att man har rätt att avstå ifrån att vittna 

mot sig själv, d.v.s. rikta misstanke mot sig själv under förhör. Under 1980-talet så var denna regel 

uppe för diskussion och under samma period tillkom ett antal tillägg till det som vi idag uppfattar 

som en rättslig självklarhet. En oro fanns under 1980-talet att denna regel skulle underminera poli-

sens roll i kriget mot drogerna. Den publicerade rapporten hävdar att detta inte är fallet, med andra 

ord så pekar rapporten på att rättsväsendets problem med att angripa narkotikasituationen inte är ett 

resultat av Miranda-kraven utan istället som citatet ovan pekar på, bristande resurser.  
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Istället menar rapporten att en efterlevnad av Miranda-kraven snarare resulterat i en ökad profess-

ionalism från både polisiärt och rättsligt håll. Man framhåller att trots ihärdiga försök att angripa 

narkotikaproblemet genom arresteringar, åtal och rättegångar, inte haft några signifikanta fram-

gångar när det kommer till import, försäljning och användning av narkotika. Man efterfrågar därför 

en separat specialiserad kommission vars huvudsakliga fokus ska vara att utvärdera federala, del-

statliga och lokala insatser, detta för att främst utbilda både allmänheten och lagstiftare.  

 

Slutsatsen jag drar när det kommer till härledningen av artikelns topiker, vilar på hur artikeln kan 

ses som ett legitimerande av rättsväsendets nuvarande struktur. Därför kategoriserar jag artikelns 

argumentativa struktur inom ramen för väsentopiken. Rapporten, det huvudsakliga ämnet för arti-

keln, redogör för hur rättsystemet fungerar alldeles utmärkt utifrån givna förutsättningar. Flera 

gånger nämns hur högsta domstolens nya regler lett till något positivt snarare än att begränsa poli-

sens arbete. ”The restrictions it imposes on custodial interrogation of suspects are not considered 

troublesome by either police or prosecutors…”81 Artikelns huvudsakliga innehåll kan främst besk-

rivas likna utdrag likt detta. Jag menar att man därför kan tolka textens utformning som ett implicit 

legitimerande av det nuvarande (1988) juridiska åtagandet. Att en sådan pass stor del av artikelns 

fokus läggs på att indirekt försvara införandet av Miranda-kraven, tyder på en argumentation som 

på många sätt kan tyckas utgå ifrån våra förväntningar och ideal inför ett specifikt väsen. Bilden vi 

får av de rättsliga åtgärderna i kriget mot drogerna är att de uppfyller de krav vi har på ett funge-

rande rättsväsende. Jag vill även poängtera att om artikeln mer än att legitimera nuvarande rättsliga 

åtgärder, skulle kommit med fler konkreta förslag för förändring, hade detta resulterat i en annan 

topik-kategorisering. Men då artikeln enbart efterfrågar en separat utredning och inte specifika åt-

gärder menar jag att det bäst går att placera inom ramen för väsentopiken, detta genom en dissocia-

tiv process där  man separerar två element (misslyckade framgångar i kriget mot droger och rätts-

liga åtaganden som bl.a. Miranda-kraven), som tidigare löpt risk för att ses som relaterade fenomen. 

Artikeln upplöser således en inkompatibilitet genom att poängtera att kampen mot narkotikan inte 

förloras som ett resultat av ett problematiskt juridiskt system.  

 

1988 publicerades även artikeln If It’s a War on Drugs, New York Wonders, Where’s the Artil-

lery?82 skriven av David C. Anderson. Artikeln tar sin utgångspunkt i en ny lag som när texten pub-

licerades trätt i kraft sedan drygt en månad tillbaka. Den nya lagen ger federala åklagare rätten att 
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yrka på dödsstraff för narkotikarelaterade mord på poliser (i samband med t.ex. razzior) samt mord 

beställda av så kallade drug-kingpins. Men Anderson ställer sig kritisk till denna nya möjlighets 

avskräckande kraft. ”Fear of the death penalty is not likely to deter drug mobsters and hitmen who 

already accept lethal risk in the course of daily business.”83 Den nya lagen kommer även med en 

ökad budget för samtliga myndigheter som deltar i kriget mot drogerna. Den amerikanska kongres-

sen hade vid detta tillfälle gjort 500 miljoner dollar tillgängliga men bara 7,1 miljoner dollar hade 

tilldelats New York. Detta är något som Anderson ställer sig kritik till, detta kanske främst då han i 

texten menar att staden blivit landets ovilliga huvudstad för drogproblem. En stor del av det utökade 

anslaget hade tillägnats behandlingshem och kliniker, något som Anderson problematiserar genom 

att peka på att en majoritet av de missbrukare som i nuläget behandlas i New York är heroinmiss-

brukare som tilldelas metadon. Något som av författaren uppfattar som problematiskt då stadens 

huvudsakliga narkotikarelaterade problem kommer ifrån användningen av crack-kokain. Textens 

huvudsakliga fokus ligger därför på att redogöra för besvikelsen den nya budgeten väckt hos de 

brottsbekämpande myndigheterna. Andersons kritik kan ses stiga ur en tro på de brottsbekämpande 

myndigheternas betydelse i kriget mot drogerna. Tidigare har D.E.A., F.B.I. och andra myndigheter 

inriktade på att bekämpa narkotika som ett problem huvudsakligen kopplat till kriminalitet, fått en 

större resurstilldelning. Andersons åsikt är att den föregående strategin var att föredra och således 

kan artikelns argumentativa utformning kategoriseras under turordningstopiken. Den retoriska 

spänsten i artikelns titel, pekar på en uppfattad motsägelse hos artikelförfattaren. Om det är ett krig 

mot drogerna, varför tilldelas inte krigarna ökade resurser?  

 

Ett liknande tema finner vi i Charles Mohrs artikel från samma år, In the Politicians’ War on Drugs, 

The Rhetorical Guns Are Blazing84. Här målas en bild av de pågående presidentkampanjernas strä-

van att kunna dra politisk nytta genom framtida löften om åtgärder. I artikeln presenteras opinions-

siffror som visar att narkotikaproblemet uppfattas som den viktigaste frågan för årets (1988) väljare.  

 

 Critics of the House proposals, noting the proximity of Election Day, suggested that some supporters 

 of the measures were dealing more in drug politics than in drug policy. Certainly, political  

 considerations are a strong component. But other, perhaps more significant developments are  

 occurring this year in the so-called war on drugs.85 

 

                                                 
83 Ibid. 
84 Charles Mohr, ”In the Politicians’ War on Drugs, The Rhetorical Guns Are Blazing”, The New York Times 1988-09-

11. 
85 Ibid. 
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Likt föregående artikel problematiseras här i vilken utsträckning makthavare faktiskt identifierar 

droganvändningen som landets främsta problem. Många kongressledamöter sägs uttrycka ett miss-

nöje över de gamla vapnen, en taktik där man har för avsikt att åtgärda drogproblemet genom att 

angripa utbudet. Denna taktik kommer fortleva men måste kombineras med ett ökat tryck på efter-

frågan, detta genom bl.a. högre straffvärden och ett större utbud av behandlingshem. Mohr är dock 

kritisk till hur frågan om illegalt droganvändande har blivit en allt för politiskt laddad fråga. ”In the 

Senate, two-thirds of whose members do not have to face the voters this year, there is less support 

for some of the harsher measures passed by the house.”86 Detta citat är talande för hur denna text är 

utformad. Det markerade avsnittet (min kursivering) tydliggör den uttalade idén, nämligen att en 

stor del politiker använder kriget mot narkotika som en politisk strategi för att framstå som en hand-

fast och målinriktad motståndare till missbruk och kriminalitet. De som inte ska möta väljarna, är 

inte beredda att rösta för samma hårda åtgärder som presenteras av de som ska. Mohrs tycks inte 

luta varken åt hårdare brottsbekämpning eller ett större fokus på behandling, men vänder sig mot 

användningen av en specifik fråga som en politisk hävstång. Kritiken kan således ses riktas mot 

politik som poserande eller problematiken som narkotikan utgör som en marknadsföringspunkt. Jag 

menar att man därför kan sägas kategorisera denna artikel under väsentopiken. På grund av Mohrs 

avståndstagande från politiskt poserande menar jag att man kan tolka hans ställningstagande som ett 

indirekt värderande av en pragmatisk realpolitik. Problemet som narkotikan utgör ska inte användas 

för att föra fram ideologiska paket, partier eller enskilda politiker. I det dåvarande valet mellan Ge-

orge H.W. Bush och Michael S. Dukakis ska inte medvetet orealistiska förslag användas för att 

gynna en enskild väljargrupp. För att tydliggöra: Mohr vänder sig inte mot enskilda förslag utan 

snarare de bakomliggande orsakerna till att vissa förslag kommer till ytan.  

 

Richard L. Berke skrev 1989 artikeln Parties Skirmish Over a Strategy In War on Drugs87. Denna 

artikel redogör för den då pågående diskussionen om hur man bäst bekämpar narkotikaproblemet. I 

mångt och mycket handlar detta om hur man väljer att fördela de finansiella resurserna. Dåvarande 

president George H.W. Bush hade precis lagt fram ett förslag till ett ökad stöd på 7,9 miljarder dol-

lar som primärt skulle tilldelas federala brottsbekämpande institutioner, samt ett nytt ekonomiskt 

och militärt stöd till länder i Sydamerika där en stor del av USA:s illegala droger tillverkas. Men 

detta förslag möttes av betydande kritik från demokrater som menar att för lite fokus i den nya pla-

nen lades på preventiva åtgärder.  

 

                                                 
86 Ibid. 
87 Richard L. Berke, ”Parties Skirmish Over a Strategy In War on Drugs”, The New York Times 1989-09-07. 
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 While several Democratic lawmakers questioned the content of Mr. Bush’s package, with many  

 saying it lacked emphasis in areas like drug prevention and education, those concerns were  

 overshadowed by the debate over financing the plan, which calls for a spending increase of $2.2  

 billion over the $5.6 billion in the current fiscal year. 

 

Denna artikel vänder sig inte mot specifika personer eller grupper, det görs med andra ord ingen 

värdering om ett republikanskt eller demokratiskt förslag är att föredra. Istället målas en bild av den 

pågående politiska konflikten genom att bl.a. citera aktörer från båda hållen. Vid läsning reagerar 

jag som läsare på hur både presidenten och Joseph R. Biden Jr. (Chairman of the Judiciary Commit-

tee) vid tillfället, på ett subtilt sätt målas upp som besvärliga aktörer. Det skrivs bl.a. ”Bush Calls 

Debate Misguided” och om när det kommer till Biden kan man läsa ”Still, Mr. Biden’s response 

was written hastily, according to his aides…” samt ”This morning, Mr. Biden was no longer the 

Democratic point man, as a news conference on the issue was led by Mr. Gephardt.” Vad jag försö-

ker vissa med dessa exempel är att det tycks vila en underliggande poäng i denna artikel, nämligen 

att politiska tvister tycks stå i vägen för praktiskt handlande. Faktumet att denna artikel lägger så 

mycket fokus på att beskriva de politiska konflikterna, vad olika aktörer säger om varandra och vad 

kritiker av ett förslag uttrycker, menar jag i sig ger läsaren en implicit bild av den politiska elitens 

trevande medan det faktiska problemet kvarstår. Därför menar jag att denna artikel kan kategorise-

ras inom ramen för kvantitetstopiken. Vid läsning målas en bild av en ohållbar situation, ett så kallat 

gridlock, ett politiskt trafikkaos där allt för skilda uppfattningar om vilken lösning som är att före-

dra, gör att ingen lösning är aktuell. Då detta målas upp som negativt menar jag att motsatsen kan 

ses vara att föredra. Det hållbara, det som förefaller som rimligt för den stora massan.  

 

Som ett resultat av en ambition att erbjuda läsaren en uppfattning om artiklarnas utformning, må 

genomgången av dess innehåll och sätt att presentera en nyhet ibland uppfattas som statiskt. Att en 

artikels utformning kan sägas formas av en viss topik kanske inte säger så mycket i sig. Därför 

sammanfattas nu det mer övergripande resultatet av denna genomgång.  
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Ovanstående diagram visar att majoriteten av de artiklar jag under analysens gång granskat kan ka-

tegoriseras inom ramen för kvalitetstopiker och kvantitetstopiker. Vad betyder detta? Nyhetsmediet 

kan i stora drag sägas handla om förändring. Någonting har inträffat och nyheten utrustar oss med 

informationen som är nödvändig för att ta ställning för eller emot, om det gör oss glada eller ledsna, 

hoppfulla eller oroliga. Artiklarna i fråga är besläktade i den mening att alla kretsar kring frågan om 

narkotika i USA. Genom den föregående analysen kan hävdas att rapporteringen till stor del bygger 

på två teman, två sätt att förhålla sig till förändringen som är the war on drugs. Antingen så träder 

nya idéer fram, ett sätt att förhålla sig till förändringen genom att utmana det aktuella eller det före-

gående förhållningssättet (kvalitetstopiker) eller genom att föra fram tankar om hur förändringen 

hotar det hållbara, det som gynnar den amerikanska befolkningen i stort (kvantitetstopiker). Föränd-

ringen behöver inte enbart vara narkotikans spridning utan kan lika väl vara vissa förslag framlagda 

för att stoppa samma spridning. En anledning till att dessa två förhållningssätt stiger fram uppfattar 

jag har att göra med det amerikanska tilltalet. Med detta menar jag att det i nästan samtliga artiklar 

talas om amerikaner, detta som en samlad grupp. Barn är amerikanska barn, soldater är ameri-

kanska soldater och missbrukare tilltalas ofta som American drug-victims. När jag läste artiklarna 

blev jag så pass van vid detta att jag tillslut knappt reagerade. Det är först vid läsning av svenska 

nyheter jag uppfattade den klara skillnaden. Artiklarna tycks stiga ur en en idé om den amerikanska 

identiteten och medborgarskapet, något som tycks forma det generella tilltalet. Detta må också vara 

anledningen till att rapporteringen formas av tankar av den stora gruppen och den stora förändring-
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en. Kvantitetstopikens hållbarhet, säkerhet och majoritet samt kvalitetstopikens originalitet och 

utmanande av rådande hållning är båda utgångspunkter för en argumentation som kan sägs mobili-

sera en större grupp. Idag är vi bekanta med den problematik som stiger ur en allt för segmenterad 

nyhetsdistribution. Resultatet av denna analys kan sägas peka på samma problematik. Nämligen att 

gruppen som konsumerar NYT:s nyheter i en hög utsträckning identifierar sig med varandra. Denna 

grupp formas säkerligen genom NYT:s ambition att vara en pluralistisk progressiv avsändare, men 

framför allt genom en stark nationell identitet. En idé om vad det betyder att vara amerikan och vad 

som är amerikanskt. Värden som i en majoritet av de givna artiklarna antingen upprätthålls genom 

en viss konservatism där dessa redan existerar och behöver skyddas, eller att de bara kan överleva 

genom en förändring av den nuvarande situationen. 

 

3.2. Metaforanalys 

Vid läsning av artiklarna från den aktuella perioden märks tidigt vilken central roll krigsmetaforen 

spelar i framställningen av den pågående politiska kampanjen. Att så sker, är i USA inget nytt. Un-

der 1930-talet förklarade dåvarande chefen för F.B.I. J. Edgar Hoover ett war on crime. Före detta 

presidenten Lyndon B. Johnson använde på samma sätt krigsmetaforen då han 1964 utfärdade war 

on poverty. Ett mer modernt exempel som än förekommer i både svensk och amerikansk nyhetsrap-

portering, är George W. Bush och the war on terror. Alla dessa är exempel på hur krigsmetaforen 

används för att tydliggöra avsändarens relation till en viss fråga, en metaforik som på många sätt 

kan sägas ha en utsmyckande funktion. Men krigsmetaforen spelar även en formande roll i en på-

gående politisk diskurs, något som blir tydligt vid läsningen av artiklarna i fråga. Krigsmetaforen 

har blivit en naturlig del av det språkbruk som ofta uppfattas som nödvändigt vid beskrivningen av 

samtiden. Jag kommer därför förhålla mig till krigsmetaforens utsmyckande funktion samt dess roll 

som konceptuell metafor. 

 

När Nixon 1971 utropade det amerikanska missbruket till ”…public enemy No 1.”88 så tillskrev han 

narkotikaanvändningen ett subjekt. Narkotikan är en fiende till det amerikanska folket, en antago-

nist som folkets representanter har för avsikt att oskadliggöra. På detta sätt kan metaforen, utifrån 

vilken denna uppsats kan sägas ta sin grund, War on Drugs, sägas fungera. Man tilldelar ett sam-

hällsproblem ett namn, man titulerar något som ett samlat problem. Ett problem med ett namn som 

med samlad kraft kan bekämpas på slagfältet.  

 

                                                 
88 James M. Markham, ”President Calls for ’Total War’ on U.S. Addiction” The New York Times 1972-03-21. 
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George Lakoff och Mark Johnson, teoretikerna vilkas forskning utgör den huvudsakliga grunden för 

denna metaforanalys, talar om krigsmetaforen i samband med Jimmy Carters presidentperiod och 

1970-talets energikris.  

 

For example, faced with energy crisis, President Carter declared ‘‘the moral equivalent to war.” The WAR 

metaphor generated a network of entailments. There was an ‘‘enemy,” a ’‘threat to national security,” which 

required ‘‘setting targets,” ‘‘reorganizing priorities,” ‘‘establishing a new chain of command,” ’‘plotting new 

strategy,” ’‘gathering intelligence,” ‘‘marshaling forces,” ‘‘imposing sanctions,” ‘‘calling for sacrifices,” and 

on and on.89 

 

Det är vid denna punkt jag vill belysa den inledande distinktionen. Den punkt då metaforen kan ses 

som en rubricering, alternativt när den kan ses spela en konstitutiv roll. Det är viktigt att vid ana-

lysens fortlöpande hela tiden återgå till faktumet att metaforen ofta är av dubbel natur. Denna upp-

sats kommer fokusera på den konceptuella metaforen, de språkliga system som definierar och struk-

turerar sättet vi tänker och agerar. Jag har för avsikt att kartlägga dess roll i den politiska diskursen 

som är kriget mot drogerna.  

 

Något som efter min inledande analys förvånade mig var hur tidigt krigsmetaforen blev en naturlig 

del av det allmänna språkbruket i NYT:s nyhetsrapportering. Redan i början av 1970-talet kan man 

vid läsning av artiklarna i fråga se hur krigsmetaforen tagit en tillsynes självklar plats i den givna 

diskursen. I James M. Markhams artikel från 1972 kan vi läsa ”…assistant attorney general who 

will head the attack on street pushers.”90 (Min kursivering) Denna typ av militärt språkbruk målar 

en implicit bild av gatuförsäljare (street pushers) som en samlad grupp. En fiendetrupp som på nå-

got sätt kan angripas av rättsväsendet.  

 

Jag kommer under analysens gång löpande tillhandahålla exempel på metaforens närvaro, detta för 

att tydliggöra dess centrala funktion inom rapporteringen. Men innan den huvudsakliga analysen 

vill jag erbjuda läsaren en mer övergriplig förståelse för hur man kan uppfatta metaforens roll inom 

den aktuella diskursen.  

 

3.2.1. Metaforens roll i debatten 

Något som under analysens gång är viktigt att ha i åtanke, är faktumet att det inte finns något natur-

ligt samband mellan ett samhällsproblem som narkotikavändning och en viss metafor. Således kan 

                                                 
89 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, 

sid. 112.  
90 James M. Markham, ”President Calls for ’Total War’ on U.S. Addiction” The New York Times 1972-03-21. 
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en inte allt för radikal slutsats vara att det finns en poäng, ett inneboende värde i en specifik metafo-

rik och dess specifika användningsområde. Vissa metaforer uppstår genom likheten mellan två ob-

jekts egenskaper och hur dessa tycks vara besläktade med varandra. Dessa bildliga metaforers hu-

vudsakliga funktion är att vidga språkets uttrycksmöjligheter. Om vi granskar en metafor som ber-

gets fot kan vi utan vidare eftertanke uppfatta logiken ut ur vilken den föddes. (Berget likt oss själva 

har en högsta och lägsta punkt. Vår lägsta punkt är i regel våra fötter, därav bergets fot.) Den kon-

ceptuella metaforen bygger som tidigare nämnt istället på en konceptuell överföring mellan två se-

parata begreppsvärldar, två världar som tillskillnad från bergets fot-metaforen inte nödvändigtvis 

har ett tydligt släktskap. War on drugs-metaforen är en av dessa.  

 

Även om det i sig självt kanske inte erbjuder en fruktbar analys, är det ändå viktigt att poängtera att 

krigsmetaforen inte var den enda tillgängliga då man under 1970 talet började tala om en krigsfö-

ring mot just detta samhällsproblem. Det hade kunnat ses som en arbiträr mapping av två separata 

begreppsvärldar, en som lika gärna kunnat ersättas med t.ex. en sjukdoms-metaforik där narkotika-

användningen var viruset, infektionen på samhällets kropp som skulle botas och behandlas av lä-

kare och sjuksköterskor och inte soldater.  

 

Men en studie av krigsmetaforen i fallet war on drugs skulle vara allvarligt begränsad utan insikten 

om att detta inte är första gången kriget har fått spela en konceptuell roll i den amerikanska politiska 

diskursen. War on poverty, war on cancer och war on terror är bara några exempel på hur krigsme-

taforen flitigt används i tid av uppfattad kris. Jag använder ordet uppfattad pågrund av att det med 

all säkerhet existerar en praktisk funktion, en eftersträvansvärd riktning vilken användningen av en 

viss metafor möjliggör. Lakoff och Johnson skriver ”The metaphor was not merely a way of view-

ing reality; it constituted a license for policy change and political and economic action.”91 Med 

andra ord vittnar inte användningen av just denna metafor endast om ett sätt att se på verkligheten 

utan också om en idé om hur verkligheten bör se ut. För att återgå till det hypotetiska scenario där vi 

46 år senare hade talat om narkotikaproblematiken genom en sjukdomsmetaforik, hade detta tro-

ligtvis inte resulterat i ett USA 2016 där 46,3%92 av alla som tjänar tid i ett amerikanskt fängelse 

fängslats på grund av användning, handel eller innehav av narkotika. Istället kan man föreställa sig 

ett land där fler narkotikaanvändare kanske hade behandlats eller t.o.m. institutionaliseras som en 

                                                 
91 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, 

sid. 156.  
92 Federal Bureau of Prisons, Inmate Statistics, US Department of Justice 2017-04-29. 

https://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_offenses.jsp  (2017-04-29.) 
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direkt följd av ett sjukdomstillstånd. För att tydliggöra min poäng; metaforen har en konstitutiv roll 

inom språket och språket har en konstitutiv roll för vår praktiska verklighet.  

 

Jag kommer av denna anledning ägna följande del av min metaforanalys åt just krigsmetaforen och 

hur denna har använts inom den diskurs som ligger till grund för denna uppsats. Jag har valt att dela 

in min analys i tre avsnitt, där jag på olika sätt angriper metaforen och dess användning inom 

NYT:s rapportering. I det första avsnittet har jag för avsikt att analysera vilka det är som deltar i 

kriget, vilka som är de stridande aktörerna i denna konflikt. I den andra avsnittet kommer jag istället 

att granska krigets taktiska dimension, d.v.s. hur kriget, genom en tolkning av den givna metaforik-

en, ska utkämpas rent praktiskt. I det tredje och sista avsnittet av denna metaforanalys kommer jag 

analysera vad det finns för övergripande syfte med att faktiskt ta del av ett krig. Med andra ord, vad 

är slutmålet med att inleda ett krig mot en fiende som narkotikan? 

 

3.2.2. Fiende, allierad och offer 

Den effekt man eftersträvar genom ett visst språkbruk kanske är anledningen till att den tidiga rap-

porteringen tydligast ger uttryck för en krigsmetaforik med en fiende och en bundsförvant. I artikeln 

President Calls for ’Total War’ on U.S. Addiction93 publicerad 1972 kan vi inledningsvis läsa orden 

”No mercy for pushers” och senare i artikeln citeras den dåvarande presidenten Richard Nixon. 

 

 For those who traffic in drugs, for those who; for example, make hundreds of thousands of dollars - and  

 sometimes millions of dollars- and thereby destroy the lives of our young people throughout this country, there 

 should be no sympathy whatever and no limit insofar as the criminal penalty is concerned.94 

 

Jag valde detta exempel då det tydliggör en tidigare poäng, nämligen hur avsändaren tilldelar olika 

aktörer olika subjekt. Pushers (individer som säljer narkotika) tilldelas här en roll som antagonister 

i en handling, de hålls ansvariga för en samhällsproblematik. Likt en fiende i ett krig uppmanas åhö-

raren/läsaren att inte heller känna sympati inför vad konsekvenserna av antagonistens handlande 

kommer innebära. En fiende som genom ekonomisk profit har att vinna på vår gemensamma för-

lust. Av denna anledning förefaller det därför naturligt att en krigsfras som no mercy används för att 

förtydliga den moraliska skillnaden på den och oss.   

 

                                                 
93 James M. Markham, ”President Calls for ’Total War’ on U.S. Addiction” The New York Times 1972-03-21. 
94 Ibid. 
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Under 1970-talet går det att finna ett flertal exempel på samma typ av uttryck. Formuleringar som 

vittnar om skapandet av den andre, fienden vars avsikt är att underminera en annars sund sam-

hällsmodell. Följer gör några fler exempel på detta, förtydligade genom min kursivering.  

 

 (1) Certainly the cold-blooded underworld networks that funnel narcotics from suppliers all over the  

  world into the veins of American drug victims are no respecters of the bureaucratic dividing lines  

  that now complicate our anti-drug efforts.95 

 

 (2) On the contrary, these modern-day slave traders can derive only advantage from the limitations of the 

  existing  organizational patchwork.96 

 

 (3) There should be a new policy in the United States to discourage the use of drugs and punish the  

  traffickers, the mercenaries who are profiting from the situation.97  

 

 

I exempel (1) kan man genom formuleringen cold-blooded networks se hur uttalandet inte bara ger 

utryck för den andres emotionella natur, utan även hur avsändaren indirekt pekar på fienden som 

organiserad. Återigen kan vi här se hur ett rikstäckande samhällsproblem inkorporeras till vad för 

läsaren presenteras som en samlad organisation/flera samlade organisationer. Samma typ av funkt-

ion kan ses eftersträvas i exempel (3) där tillhandahållare av narkotika kallas för mercenaries (lego-

soldater). Det ligger i krigföringens natur att soldaten är en del av en organisation, någon som slåss 

vid sidan av andra. Således kan även detta uttryck tyckas främja en idé om fiendens organiserade 

natur. Men en mercenary är inte en vanlig soldat utan någon som huvudsakligen deltar i stridigheter 

till följd av en önskad privat vinning.98  

 

Men det är inte endast faktumet att fienden är samlad som är skrämmande, det handlar också om 

vad fienden samlas kring. Jag tar mig friheten att utgå ifrån att avsändaren av ett språkbruk likt 

detta, tar avstamp i en uppfattad ideologisk konflikt där den ena parten ser på narkotikaanvändning 

som ett samhällshot och den andra som en lönsam industri. Men när det kommer till rollproduktion-

en, det implicita skapandet av handlingens karaktärer, är antagonistens motiv ofta mer enkelt illvil-

liga. I exempel (3) vidareutvecklas idén om säljaren som en legosoldat då dess huvudsakliga motiv 

skulle vara profit. Inget moraliskt kodex, ingen ideologisk skiljelinje, bara en blind strävan mot 

ekonomisk vinning. Denna idé kan även ses träda fram i exempel (2) där samma grupp beskrivs 

som modern-day slave traders. En slavhandlare är någon jag utan vidare hänvisning tycker mig 

kunna beskriva som en individ som vi i dagens kultur uppfattar som moraliskt bankrutt. Någon som 

                                                 
95 Special to NYT, ”Nixon Plans to Unify Drug Enforcement Agencies”, The New York Times 1973-02-29. 
96 Ibid. 
97 Marvine Howe, ”Drug Panel, Concluding a 6-Nation Tour, Calls For a Stepped-Up Drive”, The New York Times 

1973-01-14. 
98 Genévekonventionen, Artikel 47. 

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201125/volume-1125-i-17512-english.pdf 

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201125/volume-1125-i-17512-english.pdf
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tillåtit sin girighet besegra sin grundläggande humanism. På detta sätt presenteras fienden, den de-

struktiva kraft som förstör en tidigare välfungerande samhällsmodell.  

 

Men det är inte bara fienden som drabbas av en implicit definition i ovanstående metaforik. Även 

vi, texternas mottagare förväntas ta ställning till vår egen roll i denna pågående konflikt. I exempel 

(1) kan vi läsa om American drug victims. Detta må vid första anblick inte slå läsaren som något 

häpnadsväckande men att (vad jag förmodar syftar på missbrukare) kallas för offer är centralt för 

denna del av uppsatsen (något jag kommer återkomma till). Detta är nämligen en term som används 

flitigt under hela den tidsperiod jag valt att studera. Användningen av ordet victim skiftar, eller 

kanske snarare sammanhanget i vilket ordet används. I just detta sammanhang kan ordet ses förtyd-

liga distinktionen mellan protagonist och antagonist, likaså förövare och offer. För genom att tilltala 

missbrukare som American drug victims förmedlas ett indirekt påstående om att dessa är våra offer. 

Våra (amerikanska) civila förluster i en kamp mot vad som i samma stycke kallas för kallblodiga 

nätverk. Det är inte fienden, vilket genom senare exempel kommer tydliggöras, som genom sitt 

osunda beteende blivit ett offer i kriget. Det är vår förlust, våra amerikanska medborgare som blir 

offer i kampen mot denna kallblodiga fiende.  

 

I dessa tre exempel kan vi även se hur tiden genom sin konceptuella utformning gör sig påmind. 

Som tidigare nämnt kan man med Lakoff och Johnson’s förklaring förhålla sig till tiden på två sätt. 

Antingen så är tiden ett objekt i rörelse, något som rör sig mot oss eller bort från oss. I dessa tre 

citat kan vi istället se hur tiden är något stationärt, något vi måste röra oss igenom för att förändring 

ska kunna ske. Anledningen att jag gör denna bedömning är för att hotet, framför allt representerat 

genom de som tillhandahåller och säljer narkotika, presenteras som närvarande i vår rumsliga verk-

lighet. Med andra ord är det vi som behöver förflytta oss från den nuvarande situationen och genom 

förändring passera in i en tid där detta hot inte längre kan frodas. I samtliga exempel kan vi genom 

se hur den nuvarande situationen görs tydlig. (1) ”…are no respecters of the bureaucratic dividing 

lines that now complicate our anti drug efforts.”, (2) ”…can derive only advantage from the limita-

tions of the existing organizational patchwork.” (3)…the mercenaries who are profiting from the 

situation.” (min kursivering) 

  

Om det från avsändarens håll finns en ambition att mobilisera folket i kampen mot denna fiende, 

kan det finnas en poäng med att måla upp en bild där fienden redan står vid porten. Vi har ett pro-

blem vi tillsammans måste lösa. Den tidiga rapporteringen ger ofta uttryck för denna uppsättning, 

ett dilemma i vilket vi är fast och tillsammans måste slå oss ur. Nedan följer en kort presentation av 

formuleringar, grundade i en liknande tematik.  
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 ”The devastating effects on young people are unspeakable.”99 

 

 ”In some places the drug world has penetrated still further- to junior high school or even younger children”100 

 

 ”One of the most urgent school problems of the early 1970’s has little to do with formal education or the old-

 fashioned triad of reading, writing and arithmetic.”101 

 

 ”National opinion surveys show that Americans worry more about drugs than anything except the economy 

 and Vietnam - and since the spring of 1970 the drug panic has risen sharply.”102 

 

 ”Last Monday President Nixon made a micro-visit to the junkie capital of the nation- New York - to dramatize 

 his view on the drug problem as ”public enemy No. 1.””103 

 

Dessa utdrag erbjuder alla en konceptuell presentation av tiden. Vi är inte påväg mot ett hinder, vi 

håller inte på att attackeras av narkotikahandlare. Istället målas en bild av ett samhälle som befinner 

sig i en problematisk tid. Förändring måste ske för att vi ska kunna återvända/fortsätta till en tid och 

ett samhälle mindre utsatt än dagens.  

 

Den tydliga rollfördelningen kan för den moderna nyhetskonsumenten ibland uppfattas som lite 

överdrivet polariserad. Den dåtida politiska diskursens språkbruk skiljer sig på många sätt från da-

gens amerikanska nyhetsrapportering. ”This is Al Capone revisited - Al Capone with a 

vengeance.”104 Al Capone var en av landets genom tiderna mest ökända gangsters som gjorde sig en 

förmögenhet på försäljning av alkohol under den amerikanska förbudstiden. Här ser vi alltså hur 

landets största dagstidning gör en jämförelse av den rådande narkotikaproblematiken och en av de 

mest våldsamma perioderna i landets historia, fångat genom liknelsen med dess kanske mest ökända 

förbrytare. Och om tidigare citat gav uttryck för ett rollfördelning, är detta ett om än tydligare ex-

empel på hur hotet inte bara liknas vid den kriminelles motiv utan den faktiska kriminelle. En kri-

minell som i samma artikel sägs sammanföra allierade över hela världen. ”President Nixons anti-

drug program has galvanized the nations of the world into action.”105 Således kan vi här inte bara se 

hur det sker en distinktion mellan gott och ont, fiende och bundsförvant, utan även nationer och en 

icke nationsbunden hotbild. Som tidigare diskuterats genomförs denna koppling, nämligen att det är 

                                                 
99 Harold M. Schmeck Jr., ”Drugs Invade the 3-R Scene”, The New York Times 1972-01-10. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Earl Ubell, ”Taking a Bead on ’Public Enemy No. 1”, The New York Times 1972-03-26. 
103 Ibid.  
104 Alfonso A. Narvaez, ”U.S. Uses Taxes as a Weapon in Its War on Drugs”, The New York Times 1972-09-07. 
105 Ibid. 
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den amerikanska modellen, det amerikanska folket och det amerikanska välmåendet som hotas, inte 

enskilda individer som lever innanför de amerikanska gränserna. Inte heller är det ett annat land 

som attackerar USA, utan den tidigare nämnda legosoldaten utan landstillhörighet eller moraliska 

riktlinjer.  

 

3.2.3. Krigets taktiska organisation 

Ett krig föregås av en krigsorsak, sedan följer en krigsförklaring som allt för ofta följs av faktiska 

strider. 1969 förklarade Nixon att missbruket hade gått från att vara ett problem för den lokala poli-

sen, till att bli ett riksomfattande hot mot miljontals amerikaners hälsa och säkerhet. Detta är den 

bakomliggande krigsorsaken, som följs av att Nixon förklarade ett fullskaligt krig mot narkotikan 

och dess distributörer. Men under denna rubrik ska jag granska det metaforiska uttrycket för det 

tredje steget, själva stridigheterna.  

 

Jag vill inleda detta avsnitt med att presentera ett antal citat hämtade från NYT:s nyhetsrapporte-

ring. Detta kommer följas av en vidare analys av dess metaforiska uttryck.  

 

 (1) ”For both forces, the city is the major drug battleground because transactions here influence trafficking  

 throughout the United States.”106 

 

 (2) ” The Drug Enforcement Administration has found the Colombian crime groups virtually impossible to  

 infiltrate, mainly because gang members fear that their families will be slain if they cooperate with  

 investigators.”107 

 

 (3) ”When we attack the drug problem head on, it seems to me we are going to make a major dent in attacking 

 violent crime.”108 

 

 (4) ”Less a march forward than a retreat, it is in essence a program to dump the problem on the cities.”109 

 

 (5) ”The war on drugs should be stepped up on three levels.”110 

 

 (6) ”Some evidently come out of there experimentation relatively unscathed - but others become casualties.” 

 

 (7) ”We’re not just going to let them go somewhere else. We’re going to be on their tale.” 

                                                 
106 Selwyn Raab, ”Strategies Differ in the War on Drugs”, The New York Times 1984-05-22. 
107 Ibid. 
108 Special to NYT, ”F.B.I. Director Weighs War on Drug Trafficking”, The New York Times 1981-02-26, 
109 Special to NYT, ”Not so Total War on Drugs”, The New York Times 1970-02-28. 
110 Marvine Howe, ”Drug Panel Concluding a 6-Nation Tour, Calls For a Stepped-Up Drive”, The New York Times 

1973-01-14 
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I följande avsnitt kommer jag att fokusera på de termer som ger uttryck för krigets taktiska dimens-

ioner. Med detta menar jag ord, begrepp och talessätt som har sin grund inom ett militärt språkbruk 

som i detta sammanhang används för att diskutera ett specifikt tillvägagångssätt. Då jag i föregå-

ende avsnitt diskuterade rollfördelning inom denna skapade konflikt, gjorde jag en poäng genom att 

påpeka att det inte finns ett naturligt samband mellan krigsmetaforen och ett samhälles strävan efter 

att minimera narkotikamissbruk. Jag vill återigen göra denna poäng; Hur naturligt det inom den 

givna kontexten än må uppfattas, så är det i någon mening ett val att använda sig av denna metafo-

rik. Lakoff och Johnson ger i sin bok uttryck för en mängd konceptuella metaforer som vi ibland 

glömmer är just detta. Ett av deras exempel handlar om metaforen kärlek är krig (love is war)111. 

”She pursued him relentlessly.”, ”He fled from her advances.” och ”She is besieged by suitors.” är 

bara några av de exempel de använder sig av för att föra fram sin poäng. Den uppmärksamme läsa-

ren kommer snart att se en förekomst av liknande uttryck inom den aktuella diskursen. Jag tar upp 

kärlek är krig för att tydliggöra hur flytande en metafors användningsområde kan vara. Krigsmeta-

foren har en central uttryckande funktion inom ramen för både kärlek och amerikanskt narkotikaan-

vändande, något som bör tydliggöra dess arbiträra mapping.  

 

Om vi inleder denna granskning med att studera scenen för slaget i fråga, kan man säga att detta 

handlar om amerikanska storstäder. I exempel (1) ser vi ett direkt utpekande av städerna som de 

huvudsakliga slagfälten, något som även kommer fram i exempel (4) där de direkta konsekvenserna 

av en reträtt presenteras som en dumpning av problemet på just städerna. Städerna i dessa två ex-

empel pekas ut av den enkla anledningen att det är där den huvudsakliga handeln tar plats. En han-

del som influerar och påverkar narkotikahandeln på nationell nivå. Drygt 63% av den amerikanska 

befolkningen bor i större städer112 vilket i sig skulle förklara varför avsändaren pekar på dess strate-

giska relevans i en krigsföring.  

 

I exempel (2) diskuteras svårigheterna med att infiltrera colombianska grupper, främst för att 

gängmedlemmar kopplade till dessa organisationer fruktar att deras familjer ska dödas då de samar-

betar med utredare. Här ser vi inte bara ett skräckinjagande porträtt av den colombianska organise-

rade brottsligheten, utan vi får också ta del av en taktisk åtgärd som här tar sin form i en ambition 

att infiltrera gruppen. Det förefaller för mig oklart om ordet infiltrera, ett ord som dyker upp flera 

                                                 
111 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, 

sid. 49. 
112 United States Cencus Bureau, U.S. Cities are Home to 62.7 Percent of the U.S. Population, but Comprise Just 3.5 

Percent of Land Area, 2015-03-04. 

 http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-33.html (2016-10-23) 

http://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-33.html
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gånger under åren i fråga, kan ses som en metafor. Att försöka samla information genom informatö-

rer vars huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla information som vid ett möjligt åtal skulle utgöra 

en del av underlaget, är att infiltrera. Med andra ord är detta inte ett exempel på en situation som 

lika gärna hade kunnat uttryckas på ett annat sätt. Jag tar ändå upp ordet då det vid sidan av alla 

andra krigsrelaterade termer ger uttryck för ett praktiskt handlande med slutmålet att besegra en 

fiende.  

 

I exempel (4) och (5) ser vi ett tydligare militärt språkbruk. I det förstnämnda talas det om fram-

marsch och reträtt och i det andra kan vi läsa om en önskad intensifiering (stepped up) av kriget. 

Det är inte svårt att se likheterna och så även de önskade effekterna av källdomänen (krig) och mål-

domänen (politik/narkotikabekämpning). Strategiska mål inom faktiskt krigsföring kan vara att er-

hålla nya landområden, decimera fiendestyrkor och befria tillfångatagna soldater. Inom den ameri-

kanska narkotikadiskursen försöker man genom olika strategier ta tillbaka städer, gripa och fängsla 

narkotikahandlare samt fria alla de hundratusentals människor som sägs leva under hot av narkoti-

kans förödande effekter på samhället, eller fängslade av dess beroendeframkallande natur.  

 

Om vi stannar kvar i de sju tillhandahållna exemplen, går det utan större ansträngning att placera 

dessa i en uppställning av käll- och måldomän.  

 

Källdomän (Krig)     Måldomän (Narkotikabekämpning) 

(1) battleground (slagfält)     cities (städer) 

(2) infiltrate the enemy (infiltrera fienden)  infiltrate crime groups (infiltrera ligor) 

(3) attack       lagstifta, gripa, åtala, fängsla 

(4) march forward, retreat (frammarsch, reträtt)  fokus på städer, lämna städerna  

(5) stepped up (intensifieras)    högre polisnärvaro 

(6) casualties (förluster)      gå in i ett beroende 

(7) be on their tale (jaga fienden)    be on their tale (jaga säljare av droger) 

 

Även om jag tidigare diskuterat den godtyckliga relationen mellan användandet av en specifik me-

tafor och i detta fall samhällsproblemet den har för avsikt att uttrycka, blir det vid en uppställning 

likt denna tydligt hur nära besläktade dessa konceptuella nätverk är. Rättsväsendet i form av DEA, 

polisen, åklagare, etc., utgör en armé. DEA-agenter, enskilda poliser och åklagare etc., utgör solda-

ter. Narkotikahandelns omfång och det faktiska missbruket, utgör i någon mening fienden och stä-

derna utgör de avgörande slagfälten. Det handlar således inte bara om ett val att tala om narkotika-

bekämpning på detta sätt, det handlar lika mycket om en uppfattning om dessa två konceptuella 
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världars likheter. Lakoff och Johnson diskuterar detta släktskap men använder sig av exempelme-

taforen argumentation är krig.  

 

 It is important to see that we don’t just talk about argument i terms of war. We can actually win or lose  

 arguments. We see the person we are arguing with as an opponent. We attack his positions and we defend our 

 own. We gain and lose ground. We plan and use strategies. If we find a position indefensible, we can abandon 

 it and take a new line of attack. Many of the things we do in arguing are partially structured around the concept 

 of war.113  

 

Här tydliggör Lakoff och Johnson att vi inte får bortse ifrån två olika domäners inneboende likheter. 

Människor lägger upp strategier för sina argumentationer och för sina krig. Vi uppfattar att vi kan 

förlora en argumentation och vi uppfattar att vi kan förlora ett krig. Likheterna mellan två olika 

konceptuella ting tar ofta sin grund i vår grundläggande verklighetsuppfattning, i det sist nämnda 

exemplet i vår uppfattning om nederlag vid förlust och belåtenhet vid vinst.  

 

Således kan vi se på några av metaforerna i ovanstående uppställning som besläktade i deltagarnas 

verklighetsuppfattning lika väl som ett skapat språkbruk med en önskad effekt. I exempel (6) kallas 

vissa individer som efter att ha prövat ett narkotikaklassat preparat och blivit beroende, för casu-

alties. Detta behöver inte nödvändigtvis vara ett uttryck för ett aktivt moraliserande av narkotikaan-

vändning. Det kan lika gärna handla om en verklighetsuppfattning där vi ser på en individ med ett 

beroende som en svagare individ, någon som har svårt att verka i det vi uppfattar som ett funge-

rande samhälle. Att man skulle uppfatta denne som förlorad, någon som ramlat mellan stolarna, är 

inte helt uppseendeväckande. Att se denne individ som en förlust skulle mycket väl kunna resultera 

i en uppfattning om att någon eller något kan hållas ansvarig för detta. Redan här kan man därför se 

hur missbruk och dess effekter naturligt skulle kunna struktureras kring genom en krigsterminologi.  

 

Om vi stannar kvar i exempel (6) kan vi också se hur uttrycket är strukturerat kring tid som ett stil-

lastående objekt. Vissa som tar sig igenom ett möte med narkotika kommer relativt oskadda ut på 

andra sidan. Detta då andra kommer ut som förlorade människor. Perioden under vilken en individ 

prövar narkotika kan ses som en hållpunkt på människans resa framåt. Tiden blir ett stillastående 

objekt som vi rör oss genom mot framtiden. Vissa tar sig förbi denna hållpunkt relativt oskadda 

medan andra kommer ut skadade. Missbruket eller kanske snarare tiden då individen kommer i kon-

takt med narkotika, är med andra ord inte strukturerat kring en dynamisk tidsuppfattning där objek-

tet rör sig mot oss. Vi rör oss istället mot denna i riktning mot framtiden. Läsaren av denna text må 

                                                 
113 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, s. 4. 
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kanske fråga sig, varför är detta relevant? Jag skulle vilja hävda att studiet av tidens konceptuella 

närvaro i dessa metaforiska uttryck, ger uttryck för avsändarens medvetna eller omedvetna relation 

till narkotikabruk och dess konsekvenser. I exempel (6) ser vi hur en kontakt med narkotika är nå-

got vi passerar, en hinder på vår väg fram i livet. Detta genererar en implicit uppfattning om narko-

tikans strukturella närvaro, något som en stor del av (i detta fall) ungdomar kommer stöta på. Att 

komma i kontakt med narkotika presenteras i texten som något näst intill oundvikligt. Ett stillastå-

ende objekt som likt puberteten uppfattas som en punkt genom vilken tiden passerar.  

 

Genom att placera dessa uttryck i en front- back organization kan vi som läsare erbjudas en upp-

fattning om hur problem och dess möjliga lösningar ofta ligger framför oss. Vi rör oss mot tiden, 

och när vi i brist på fruktbara lösningar inte kan ta oss vidare, står tiden i någon mening därför stilla. 

Kriget mot narkotikan är i många avseenden en politisk kampanj och denna utgörs av ett antal rikt-

linjer och förhoppningar inför framtiden. Det ligger i den politiska kampanjens natur att ifrågasätta 

vissa aspekter av rådande doxa och att påverka den allmänna opinionen. I kapitlet The Creation of 

Similarity diskuterar Lakoff och Johnson relationen mellan användningen av en specifik metafor 

och dess relation till verkligheten.  

  

 Metaphors have entailments through which they highlight and make coherent certain aspects of our experience.  

 A given metaphor may be the only way to highlight and coherently organize exactly those aspects of our  

 experience.  Metaphors may create realities for us, especially social realities. A metaphor may thus be a guide 

 for future action. Such actions will, of course, fit the metaphor. This will, in turn, reinforce the power of the 

 metaphor to make experience coherent. In this sense metaphors can be self-fulfilling prophecies.114  

 

Detta utdrag pekar inte bara på värdet av krigsmetaforen i stort, där avsändaren genom en viss me-

taforik skapar en verklighet där narkotikan och de som tillhandahåller och brukar den, är fienden i 

ett annars fredligt samhälle. Författarna talar om hur en metafor kan vara det enda sättet att belysa 

och på ett sammanhängande sätt organisera vissa aspekter av vår upplevda verklighet. Men metafo-

ren är inte bara ett uttryck för den verklighet vi upplever, den har också kapaciteten att skapa en ny 

upplevd verklighet. Vi vet att ungdomar i sin skolmiljö kommer i kontakt med narkotika. Vi kan 

antingen se på narkotika som en angripande kraft som drabbar vissa eller så förhåller vi oss till kon-

takten med narkotika som en naturlig del av skolupplevelsen. (Det finns självklart fler alternativ 

men jag använder detta i tydliggörande syfte.) Det förstnämnda förhållningssättet målar en bild av  

verkligheten där kontakt med narkotika skulle kunna undvikas om du beter dig på ett visst sätt. Det 

senare alternativet målar istället en bild av narkotikakontakten som oundviklig. Hur den enskilde 

                                                 
114 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, s. 156. 
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studenten hanterar/påverkas av denna interaktion är i det senare exemplet mer godtyckligt och i 

någon mening därför också mer skrämmande.  

 

Om vi förhåller oss till detta exempel utifrån vad Lakoff och Johnson skriver i ovanstående utdrag, 

kan man säga att båda alternativen ger uttryck för en verklighetsuppfattning. Men det först nämnda 

ger uttryck för en verklighet där lösningen till narkotikainteraktionen (om man ser detta som ett 

problem) till mångt och mycket skulle handla om återhållsamhet och en självkontroll hos den en-

skilda individen. I det senare exempel förefaller problemet vara av en mer strukturell karaktär, där 

individens egna preferenser och livsval är av en mindre betydelse. Det senare förhållningssättet och 

verklighetsbilden den när, upplevs således som mer hotfullt (förutsatt att du ser på en interaktion 

med narkotika som något hotfullt.). 

 

Om metaforen blir en guide för framtida åtgärder kommer sådana åtgärder naturligtvis att passa 

metaforen. Med andra ord uppstår en dynamisk relation mellan metaforen och verklighetsuppfatt-

ningen ur vilken den uppstått. Vår uppfattning om en specifik problematik genererar en metaforik 

som i sin tur genererar ett handlande som påverkar vår uppfattning om samma problematiks roll i 

vår samtid. En del av den amerikanska befolkningen uppfattar att narkotika är något den gemene 

amerikanska studenten oundvikligen kommer komma i kontakt med. Detta skapar en oro som i sin 

tur genererar en metaforik där skolan och eleverna blir slagfält och potentiella offer. När denna me-

taforik som i exempel (6) tar plats i landets största dagstidning blir denna uppfattning efter ett tag en 

rådande föreställning, en verklighetsuppfattning som kommer leda till en viss typ av åtgärder.  

 

I artikeln Mrs. Reagan Deplores a Drug ’Epidemic’ från 1982 kan man flera gånger se hur denna 

verklighetsuppfattning reproduceras genom användandet av en viss metaforik. (min kursivering) 

 

 The narcotics problem among young Americans has reached epidemic proportions, Nancy Reagan said at an 

 informal news conference today aboard the Air Force plane carrying her to Texas from St. Petersburg, Fla. 

 ”It certainly crossed all lines,” said Mrs. Reagan who is on the second and final day of her first major trip  

 involved with social issues. ”It is the most democratic of diseases.”115 

 

Återigen ser vi här ett exempel på hur narkotikans närvaro i unga människors liv målas upp som 

hotfull. I exempel (6) gavs uttryck för en rådande problembild, en aktuell problematik som vi måste 

ta oss ut ur. På samma sätt ser vi här hur narkotikaproblematiken liknas vid ett sjukdomstillstånd ur 

vilket vi måste tillfriskna. Senare i artikeln kan vi läsa ”She shook her head when queried about 

                                                 
115 Enid Nemy, ”Mrs. Reagan Deplores a Drug ’Epidemic’”, The New York Times 1982-02-17. 
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Federal funding for programs for combat addiction.”116 I denna artikel har kan vi alltså se följande 

påståenden. (1) Missbruk är en sjukdom. (2) Denna sjukdom har nått epidemiska proportioner.  

(3) Denna sjukdom drabbar alla (most democratic of diseases). (4) Inte tillräckligt med pengar 

tillägnas bekämpningen av denna sjukdom. Jag väljer att stanna vid detta exempel då det tydliggör 

centrala aspekter av Lakoff och Johnsons tankar.   

 

Exempel 

Metaforen belyser vissa aspekter av vår verklighet              Missbruk är en sjukdom 

Metaforen kan skapa en verklighet för oss              Sjukdomen har nått epidemiska proportioner 

Metaforen kan särskilt skapa en social verklighet för oss        Sjukdomen drabbar alla ”the most democratic of diseases” 

Metaforen kan fungera som en guide för framtiden          Fler resurser måste tilldelas bekämpning av missbruk 

 

Tidigare diskuterade jag tidens konceptuella närvaro och hur denna genom en viss metaforik kan 

presenteras på ett sätt som aktualiserar ett problem. På samma sätt ser vi här hur tid organiseras 

rumsligt genom framställandet av ett samhällsproblem som en sjukdom, en metaforisk positionering 

genom vilken tiden passerar. Vi behöver bli friska, och vi kommer tillfriskna genom att bekämpa 

(combat) missbruket. Notera skillnaden mellan detta tillvägagångssätt och om artikeln istället hade 

förhållit sig till missbruk som t.ex. en möjlig framtida hotbild eller ett gammalt problem som lämnat 

kvar spår i vissa av samhällets individer. Om artikeln istället hade gett uttryck för att sjukdomen 

(missbruket) skulle kunna nå epidemiska proportioner, att vi inte riktigt vet vilka den kommer 

drabba och att fler resurser bör tilldelas utredningen av missbrukets effekter, hade uttrycket varit 

mindre uppseendeväckande. I detta alternativa uttryck framstår inte missbruket som lika hotfullt. 

Den omedelbara faran och det agerande som situationen (enligt föregående exempel) kräver, ger liv 

till en uppfattning av missbruket som ett samhällshot. Självklart existerar det även en hotbild i det 

hypotetiska exemplet, men denna uppfattas kanske inte som lika omedelbar och besitter således inte 

samma kraft när det kommer till att mobilisera politiska aktörer. Anledningen till att jag lägger fram 

detta teoretiska alternativ är för att det i mina ögon belyser tidens centrala roll i framställningen av 

en viss metaforik. Något vi kan komma att möta kontra något vi måste ta oss ur, förberedelse kontra 

aktivt handlande, utredning kontra beslut.  

 

När artiklarna ger uttryck för missbruket och dess närvaro i det amerikanska samhället, görs detta i 

nästan samtliga fall genom detta närmast akuta tonläge. Uttrycken struktureras genom en konceptu-

ell tidsuppfattning där framtiden ligger framför oss och det förflutna bakom oss. Således organiseras 

tiden genom en relativ rörelse i förhållande till oss. Vi måste röra oss för att ta oss in i framtiden. Vi 

                                                 
116 Ibid. 
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måste agera och förändra denna verklighet där vi är sjuka (drug epidemic), där våra städer är slag-

fält (battlefields) där vi dagligen förlorar civila och unga till fienden.  

 

James F. Childress vars tankar i en högre utsträckning kommer diskuteras i det nästkommande del 

om Burkes terministic screen, skriver i artikeln The War Metaphor in Public Policy följande; ”Met-

aphors are ways of orienting ourselves in the world, and they orient us by highlighting and hiding 

features of the principal subject, such as argument or medicine, by the commonplaces associated 

with war.”117 Detta är en grundläggande tanke även hos Lakoff och Johnson men jag väljer att ta 

upp detta då uttrycket belyser metaforens möjligheter till mänsklig orientering. Det som Childress 

kallar för det huvudsakliga ämnet är i denna uppsats narkotika och dess närvaro i USA. När en av-

sändare använder sig av ett visst språkbruk, skapas också en viss verklighet. En verklighet som mot-

tagaren i någon mening är tvungen att orientera sig i.  

 

Detta avsnitt behandlar krigsmetaforen och hur den används för att ge uttryck för taktiska åtgärder, 

d.v.s. åtgärder som ska ta oss (den amerikanska befolkningen) ur den nuvarande situationen. Fokus 

har än så länge till stor del lagts på hur man från avsändarens håll organiserar tid rumsligt, samt 

studiet av ofta förekommande metaforer vilka används i beskrivandet av en viss situation. Men un-

der rubriken Krigets taktiska dimension vill jag även diskutera vad dessa metaforer ger uttryck för. 

Jag syftar på de åtaganden som avsändaren önskar frambringa. Genom en granskning av den tidi-

gare topikanalysen menar jag att dessa kan delas in i tre huvudsakliga kategorier.  

 

(1) Informera om att detta är ett aktuellt/akut problem. 

(2) Informera om att detta är ett problem för rättsväsendet och inte sjukvården. 

(3) Uppmana politiska aktörer till en ny fördelning av tillgängliga resurser. 

 

Robert M. Morgenthau skriver 1989 ”This ”scourge” will not stop until we match our rhetoric with 

our resources.”118 och ”Surely no sane law enforcement official believes that law enforcement alone 

will stem the drug epidemic. In the short run, however, there is no other solution.”119 Dessa citat är 

representativa för större delen av de artiklar som under slutet av 1980-talet behandlar ämnet. Ordet 

scourge (plåga, gissel) pekar på narkotikan som ett pågående problem som inte kan lösas genom 

retorik utan genom en fruktbar budgetering. I efterföljande citat tillstår visserligen avsändaren att 

                                                 
117 James F. Childress, The War Metaphor in Public Policy, Indiana: Purdue University Press 2001. 
118 Robert M. Morgenthau, ”Bush’s Lip Service on Drugs”, The New York Times 1989-03-09. 
119 Ibid. 
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detta i det långa loppet kanske inte enbart är ett rättsligt problem, men situationens allvar gör det i 

det korta perspektivet till just detta.  

 

På detta sätt kan vi som läsare få en indirekt uppfattning om att hotet är akut, lösningen är inom 

räckhåll om förändringar sker i hur vi och våra politiker förhåller oss till detta problem. När vi ac-

cepterar den metaforik som används för att förmedla detta budskap, och notera att acceptera inte 

alltid (om någonsin) är ett aktivt val utan ofta en nödvändighet för att ens förstå vår verklighet ge-

nom medier, skapas en ny erfarenhet. En erfarenhet som ligger i linje med den verklighet som skap-

as genom den givna metaforiken. Under slutet av 1980-talet då en majoritet av aktuella artiklar ger 

uttryck för ett krig som delvis kan vinnas genom en omfördelning av statliga resurser, skulle ett 

ökat anslag till samhällets brottsbekämpande instanser kunna ses som en seger. Men kan denna se-

ger ses som sann? Lakoff och Johnson menar att man för att ens delvis kunna börja besvara denna 

fråga måste acceptera vissa centrala delar av metaforens premisser. Om du inte accepterar att det 

existerar en yttre fiende, om du tror att det inte finns något yttre hot, om du inte ser några slagfält, 

mål eller klart definierade konkurrerande krafter, så kan inte frågan om en objektiv sanning eller 

falskhet uppstå.120 Men om du ser verkligheten som ens delvis definierad genom metaforen, det vill 

säga om du ser krisen som ett krig, eller över huvud taget som en kris, då kan du svara på frågan i 

relation till om metaforens logiska konsekvenser passar verklighet.  

 

Genom användandet av termer som war on drugs och drug war fångas essensen av ett problem via 

ett mer generellt ramverk med stridsliknande element och ett slagfält på vilket kampen mot narkoti-

kan kommer äga rum. Det finns också en separation av slagfältets funktion där vi dels kan läsa om 

en strid mellan poliser och narkotikaleverantörer men också om den amerikanska kongressen som i 

någon mening blir ett politiskt slagfält. En plats där det utkämpas en kamp mellan två separata ideo-

logier med två separata förhållningssätt till narkotikans inverkan på samhället. Dessa är alla konflik-

ter mellan två sidor, två separata uppfattningar om hur en seger ser ut. 

 

Detta väcker frågor om vad krigets olika sidor faktiskt slåss för. Hur ska vi förstå denna utpräglade 

metaforik utan en tydlig bild av anledningen till dess användande? Detta kommer diskuteras i föl-

jande avsnitt. 

 

 

 

                                                 
120 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, s. 158. 
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3.2.4. Krigets nödvändighet 

Tillskillnad från föregående avsnitt kommer jag under denna rubrik diskutera ett mer övergripande 

språkbruk. Men då metaforiken även här spelar en central roll, valde jag att placera denna analys 

under huvudrubriken metaforanalys.  

 

Jag kommer i detta avsnitt förhålla mig till de övergripande förklaringarna till varför vi krigar. Vad 

är det som gör denna kamp nödvändigt, eller kanske snarare viktigare än kampen mot andra sam-

hällsplågor så som cancer, ekonomisk recession och en stagnerad expansion av den amerikanska 

medelklassen. När jag använder ordet viktigare menar jag kanske mer akut, detta då det krävs en 

aktiv krigsföring för att lösa detta problem. Den amerikanska statsapparaten granskar självklart inte 

ett problem i taget. Med andra ord kan man säga att USA under den period som uppsatsen granskar, 

tampas med flertalet problem i form av bl.a. ekonomisk recession och spänningar mellan olika et-

niska och politiska grupper. Men det är inte alla samhällsproblem som diskuteras i termer av krig. 

Samtidigt är det inte heller endast landets narkotikaproblematik som diskuteras i termer av slagfält, 

fiende och attack. Tidigare i uppsatsen har jag refererat till den amerikanska energikrisen under 

president Jimmy Carters. I ett tal från 1977 där Carter diskuterar farhågorna med att inte omedelbart 

försöka åtgärda landets energipolitik, uttrycks följande:  

 

 Our decision about energy will test the character of the American people and the ability of the President and 

 the Congress to govern. This difficult effort will be the "moral equivalent of war" -- except that we will be  

 uniting our efforts to build and not destroy.121 

 

Carter använder sig här av en krigsmetafor men denna förtydligas omedelbart då han klargör att 

metaforen syftar på gemensamma ansträngningar att bygga, inte att förstöra. Carters användande av 

metaforen handlar i mångt och mycket om att sätta upp gemensamma mål, en ny befälsordning och 

att omorganiserade strategier. Men hos Carter existerar det även en hotbild, en extern problematik i 

form av en nationell katastrof. I denna kontext handlar det om den amerikanska oljeförbrukningen 

och hur landets framtid när det kommer till energiförbrukning kommer att se ut. 

 

Men under denna rubrik vill jag diskutera det övergripande målet. I Carter och energikrisens fall, är 

det övergripande målet ett USA som inte är lika beroende av andra länders oljeexport. Men i the 

war on drugs är det inte lika enkelt att fastställa slutmålet. Denna typ av problematik, ett varaktigt 

krigstillstånd utan tydligt definierade slutförhållanden brukar kallas för perpetual war (evigt krig). 

                                                 
121 Jimmy Carter, Adress to the Nation on Energy, 1977-04-17. 

https://www.youtube.com/watch?v=-tPePpMxJaA 

https://www.youtube.com/watch?v=-tPePpMxJaA
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Både war on terror och war on drugs har anklagats för att vara just detta, tillstånd då det blir svårt 

att kunna peka på vad som skulle resultera i fred. Terror är ingen stat eller enskild grupp och det är  

svårt att föreställa sig ett samhälle utan någon typ av narkotikanärvaro. Dessa krig lutar sig istället 

ofta mot en situation präglad av pågående spänningar som kan eskalera när som helst. Men trots 

detta går det att finna uttalade mål inom diskursen som är war on drugs. Jag kommer nu att disku-

tera dessa mål och hur dessa kan utrönas genom ett studie av krigsmetaforiken.  

 

I artikeln We Are Losing the War on Drugs från 1988 målas en, som rubriken föreslår, dyster bild 

av samhällets kamp mot narkotikan. Under artikelns gång informeras läsaren om bakslag och miss-

lyckade åtgärder, något som för mitt aktuella syfte blir informativt då det delger vad det avsedda 

målet var.  

 

 Meanwhile, the evils associated with drugs - including infant mortality, child abuse and AIDS - are on the rise. 

 Not only have we not ”conquered drugs,” but drugs are more available on the streets of our cities than ever  

 before.122  

 

Här ser vi tre konkretiserade uttryck för narkotikans ondska, barnadödlighet, barnmisshandel och 

AIDS. Dessa tre ohyggligheter presenteras som konsekvenser av städernas höga narkotikanärvaro. 

En närvaro som möjliggör ett missbruk och ett missbruk som möjliggör dessa ondskefulla företeel-

ser. Att reducera mängden narkotika på gatorna är ett centralt mål, vilket inte är unikt för denna 

artikel. När människor blir beroende av en drog har de svårt att i det långa loppet sköta andra syss-

lor som att t.ex. arbete. Detta skapar i sin tur en situation där missbrukaren i slutändan måste begå 

brott för att kunna finansiera sitt beroende. Detta är ett händelseförlopp som presenteras gång på 

gång, hela vägen från tidigt 1970-tal fram till slutet av 1980-talet.  

 

Detta är centralt för hela den överhängande problematiken som presenteras i samtliga artiklar. Nar-

kotikan måste bort från gatorna. Nedan följer några exempel på hur gator, områden och grannskap 

presenteras som utsatta och i behov av frigörelse (detta med mina kursiveringar).  

 

 (1) But in response to community outrage over the growth of drug marketplaces in neighborhoods in the  

 past two years, police in New York, Washington, Baltimore southern Florida and Los Angeles, among other 

 cities, have increasingly designated small, well-defined areas and made hundreds or thousands of drug  

 arrests.123  

 

                                                 
122 Robert M. Morgenthau, ”We Are Losing the War on Drugs”, The New York Times 1988-02-16. 
123 Peter Kerr, ”War on Drugs Shifting Focus To Street Deals”, The New York Times 1987-04-13. 
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 (2) The war on on drugs was still being lost on the battlefield of the South Bronx streets yesterday. Rebecca 

 Guzman, a 22-year-old prostitute addicted to crack and heroin, hardly paused to ponder when asked whether 

 the anti-drug program President Bush announced in a televised address Tuesday night would have any  

 effect.124 

 

 (3) Their priority is quick arrests - ”buy and bust” - in an effort to rid the streets of small-time dealers and  

 addicts. For both forces, the city is a major drug battleground because transactions here influence  trafficking 

 throughout the United States.125  

 

 (4) ”We  know most of them will pay a fine of $50 and be back out there in three or four days,” said one  

 investigator, who sked to be identified by his nickname, Dee. ”For us it’s just cosmetics, cleaning the streets 

 briefly,” he added. ”For them, it’s just the cost of doing business.”126 

 

Det övergripande temat dessa exempel ger uttryck för, är narkotikans närvaro i en typ av offentlig 

sfär och hur denna närvaro har ödesdigra konsekvenser. Samtliga av de vidare effekterna av miss-

bruk anses sprungna ur narkotikans närvaro. Det finns med andra ord ett indirekt omyndigförkla-

rande av den enskilde användaren/missbrukaren, då denna i någon mening är en produkt av av den 

givna situationen. Det blir tydligt hur detta möjliggör ett språkbruk där en moralisk aspekt av den 

enskilde individens val läggs åt sidan, detta för att ge plats åt ett övergripande antagonistiskt sub-

jekt. Den mörka kraft som narkotikans närvaro utgör och hur denna influerar invånare som annars 

hade varit fullt fungerande medborgare. Detta blir än tydligare när man granskar hur man beskriver 

narkotikans närvaro i landets skolor (se sida 52). Eleverna presenteras som sköra, formbara indivi-

der som i någon mening skulle ha en oproblematisk skolgång om det inte vore för denna mörka 

kraft som gjort intåg på deras tidigare skyddade domän.  

 

Men som tidigare nämnts så behöver denna mörka kraft konkretiseras, den behöver en kropp för att 

läsaren ska kunna vända sig mot denna. Men denna kropp behöver paradoxalt nog inte utgöras av 

den enskilde missbrukaren, utan den personifierade tillgången som gjort missbrukaren till just detta. 

I exempel (2) kan vi läsa hur Rebecca Guzman, en 22-årig missbrukare i texten nästan behandlas 

som en gisslan. Med detta menar jag följande; Guzman är någon som uttalat använder sig av en 

produkt som den politiska kampanjen i fråga tar avstånd ifrån, men trots detta används hon i någon 

mening som ett redskap för att i texten ifrågasätta president Bush föreslagna åtgärder. Således på-

minner hennes närvaro mer om en gisslan som ifrågasätter sin förhandlare, än en brottsling som 

                                                 
124 John Kifner, ”In South Bronx, Drugs Already Claim Victory”, The New York Times 1989-09-08. 
125 Selwyn Raab, ”Strategies Differ in the War on Drugs”, The New York Times 1984-05-22. 
126 Ibid.  
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ifrågasätter faktumet att hon kommer fängslas om hon vid fel tillfälle kommer i kontakt med rätts-

väsendet.  

 

På samma sätt ser vi i exempel (1) hur det dras en tydlig linje mellan samhället och dess narkotika-

handel. Det är inte ett samhälle där en stor del av befolkningen använder sig av narkotika, utan ett 

samhälle som helt plötsligt måste dela plats med en främmande marknad. Återigen tilldelas en ab-

straktion, i detta fall en icke konkretiserad försäljare, ett subjekt. Och återigen står detta abstrakta 

subjekt i motsättning till ett annars fungerande samhälle.  

 

Den stora fienden är vad man skulle kunna kalla tillgängligheten. Faktumet att det är möjligt att 

införskaffa sig ett narkotikaklassat preparat. I exempel (3) skriver avsändaren att städerna måste 

rensas på både försäljare och missbrukare då transaktionerna mellan dessa parter påverkar handeln i 

landet i stort. Tillgängligheten utgörs med andra ord inte bara av att narkotika tillhandahålls av för-

säljare, utan att dessa försäljare möts av en efterfrågan. Logiken, om man förhåller sig till artikeln i 

fråga, blir då att utan tillgång kan det i slutändan inte heller existera någon efterfrågan. En stad utan 

narkotikahandel är en stad utan problem, något som tydliggörs i exempel (4). Även om artikeln ger 

uttryck för ett missnöje över den kriminelles korta frånvaro, refererar man ändå till en gata utan 

narkotikahandel som en ren gata (cleaning the streets briefly). En gata som inte plågas av de elakar-

tade effekterna som följer ett missbruk.  

 

Jag skulle därför argumentera för att detta är ett av krigets mest centrala övergripande mål. Ett mål 

under vilket alla andra blir delmål. Att få bort narkotikan från landets gator. Vad detta egentligen 

betyder är något som kommer diskuteras i följande kapitel, men vad man redan nu kan konstatera är 

att antagoniserandet av narkotikan som ett subjekt, är grundläggande för krigsmetaforiken i stort. 

Fienden blir narkotikanärvaron, den allierade utgörs av alla som vill rensa gatorna från narkotika. 

Men hur ser denna process ut? Hur kan en fiende bli så abstrakt och den allierade så konkret?  

 

Metaforen tillåter oss att förstå en domän av erfarenheter genom ett annat. Detta innebär också att 

förståelsen sker i termer av hela domäner av erfarenheter och inte i isolerade begrepp eller enskilda 

uttryck. Lakoff och Johnson förtydligar detta genom att skriva: 

 

 The fact that we have been led to hypothesize metaphors like LOVE IS A JOURNEY, TIME IS MONEY, and 

 ARGUMENT IS WAR suggests to us that the focus of definition is at the level of basic domain domains of 
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 experiences like love, time, and argument. These experiences are then conceptualized and defined in terms of 

 other basic domains of experience like journeys, money and war.127  

 

Det handlar med andra ord att i någon mening koppla ihop två olika domäner av erfarenheter som 

båda är grundläggande, d.v.s. att de flesta människor kan relatera till sina upplevelser av respektive 

domän. Lakoff och Johnson menar därför att sub-koncept (en sammansmältning av två separata 

erfarenheter) så som t.ex. tidsbudgetering och att attackera ett påstående, ska förstås som konse-

kvenser av en definition av mer generella koncept i metaforiska termer. Jag väljer att tydliggöra 

detta genom att använda mig av det först nämnda exemplet. 

 

 

           - Tid -                 - Budgetering - 

Vår uppfattning om dess passerande                       En grov bild av förändringen och 

genom bl.a. åldrande och dygnets olika ljus.     planeringen kring våra tillgångar och skulder. 

 

- Tidsbudgetering - 

Vårt försök att att skapa oss en grov bild 

av tiden och hur vi ska planera denna.  

 

Eftersom de flesta människor har en grundläggande uppfattning av både tid och ekonomi, möjliggör 

erfarenheterna inom respektive domän att gemene man kan konceptualisera ett begrepp som tids-

budgetering.  

 

Men vad är det som konstituerar ett grundläggande domän av erfarenheter? I ovanstående exempel 

har jag avsiktligen (och uppenbarligen) förenklat gemene mans uppfattning av tid och ekonomi. 

Men vad är det för grundläggande erfarenheter vi delar? Lakoff och Johnson menar att respektive 

domän kan ses som en strukturerad helhet inom vilken vår erfarenhet konceptualiseras.  

 

 Such gestalts are experientially basic because they characterize structured wholes within recurrent human  

 experiences. They represent coherent organizations of our experiences in terms of natural dimensions (parts, 

 stages, causes, etc.). Domains of experience that are organized as gestalts in terms of such natural dimensions 

 see to us to be natural kinds of experience.128  

 

                                                 
127 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press 2003, s. 117. 
128 Ibid. s.117.  



67 

 

Som ovanstående citat ger uttryck för, handlar det om de återkommande erfarenheterna och hur 

dessa utgör en struktur inom den mänskliga erfarenheten. Naturliga och grundläggande erfarenheter 

är med andra ord produkter av den mänskliga naturen. Vissa av dessa är universella medan andra 

kan variera mellan olika kulturer. Konceptuella uttryck som föds ur metaforiska definitioner är de 

som motsvarar naturliga erfarenheter, d.v.s. erfarenheter som är produkter av den mänskliga natu-

ren. Och det är vi denna punkt vi kan återgå till kriget mot drogerna.  

 

Även om denna fråga skulle kunna problematiseras, väljer jag att utgå ifrån att narkotika inte är en 

del av den naturliga mänskliga erfarenheten. Något jag dock tänker argumentera för, är att en del av 

den mänskliga erfarenheten är krig. De flesta människor har inte befunnit sig i faktiska stridigheter 

men nästintill alla har en grundläggande uppfattning om krigets konceptuella natur. Människan är, 

då den tagit del av någon typ av socialisation, medveten om krigets ofta binära konflikt. Det är en 

grupp som står i konflikt med en annan. På samma sätt har vi en naturlig erfarenhet av ett samhälle 

som i våra ögon tycks fungera och likaså ett samhälle som inte fungerar. Ett samhälle som vi upp-

fattar som fungerande, är ett samhälle vars inneboende struktur blir en naturlig del av den mänskliga 

erfarenheten då den reproduceras. Vardagen fortsätter med andra ord att komma som den brukar. 

Och här blir narkotikans närvaro i samhället intressant att studera.  

 

Det övergripande hotet, och således även fröet till den övergripande målets tillblivelse, är att sam-

hället inte längre kan fortlöpa i vanlig ordning. Vår grundläggande mänskliga erfarenhet av varda-

gen sammansmälter här med vår grundläggande uppfattning om konflikt.  

 

- Vardag -       - Konflikt - 

         Ett USA där alla kan      Det finns en hotbild,   

         leva sina liv efter sin      en konflikt mellan  

  fulla potential.      två parter. 

       

- War on Drugs -  

Möjligheten att få leva ett vanligt 

liv hotas av en motståndskraft; narkotikan. 

 

Metaforen som är kriget mot drogerna tillåter oss att förstå en domän av erfarenheter genom en 

annan. Jag har valt att kalla det första domänen för vardag (även om detta likaväl skulle kunna kal-

las för samhälle) genom vilket vi förstår en domän som kretsar kring konflikt (även om detta likaväl 

skulle kunna kallas för motsättning, hotbild, krig.). På så sätt genereras en uppfattning om att ett 
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fungerande samhälle upprätthålls genom bekämpandet av ett antal samhällshot. Om vi bara för en 

sekund blickar tillbaka på Richard Nixons uttalande från 1969 där han uttrycker sig på följande vis: 

”America’s public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat 

this enemy, it is necessary to wage a new, all-out offensive.”129,”Fundamentally, it is essential for 

the American people to be alerted to this danger, to recognize that it is a danger that will not pass 

with the passing of the war in Vietnam”130 (mina kursiveringar) Notera hur Nixon gång på gång 

påvisar relationen mellan narkotika som hotbild och att den amerikanska befolkningen som den 

hotade.  

 

Jag nämner detta då det tydliggör förståelsen för en domän genom ett annat. Kriget mot drogerna 

kan ses som en konsekvens av generella koncept som samhälle/vardag och krig, detta i metaforiska 

termer där fienden inte behöver konkretiseras. Detta då de precis som i exemplet med tidsbudgete-

ring handlar om mer generella strukturer, där vi är en del av ett samhälle som hotas. Vid läsning av 

texterna i fråga möts läsaren gång på gång av binära motsatspar så som ont-gott, krig-fred och vinst-

förlust. Alla dessa späder på och reproducerar nya konceptuella uttryck som i någon mening mots-

varar den naturliga erfarenheten.  

 

Av denna anledning kan man säga att den övergripande anledningen till varför vi befinner oss i ett 

krig mot drogerna, har mindre att göra med vem vi krigar mot och mer att göra med vad vi slåss för. 

Slaget utkämpas för att kunna ge den amerikanska befolkningen ett samhälle där den gemene med-

borgaren har möjlighet att leva ett fritt och fruktbart liv. Att det krävs ett krig för att detta ska kunna 

åstadkommas legitimeras genom ett kontinuerligt ifrågasättande av samhällets tillstånd likaväl ge-

nom påminnelser om dess utsatthet. Man skulle kunna kalla det en kamp för normalitet, ett samhälle 

som i amerikansk anda målas upp som idealt om det inte vore för just detta hot. Att få rent på ga-

torna, få bukt med beroende eller bekämpa sjukdomen som är missbruk, blir alla bara metaforiska 

metoder för att uppnå det fria, välmående och starka USA.  

 

Det finns således ett inneboende identitetspolitiskt projekt inom diskursen som är kriget mot dro-

gerna. En idé om vad det betyder att vara amerikan, hur ett amerikanskt samhälle ser ut och hur 

narkotikan i grund och botten är något oamerikanskt. Detta är något som kommer diskuteras vidare 

i följande avsnitt om terministic screens. 

 

                                                 
129 Nixon, Richard, Remarks About an Intensified Program for Drug Abuse Prevention and Control, 1969-06-17. 

https://www.youtube.com/watch?v=y8TGLLQlD9M (2016-12-22) 
130 Ibid. 

https://www.youtube.com/watch?v=y8TGLLQlD9M
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I detta avsnitt har jag granskat metaforer och hur dessa kan generera en specifik bild av verklighet-

en. Metaforens huvudsakliga funktion kan sägas vara att utvidga språkets uttrycksmöjligheter, att 

genom ett utbyte av besläktade begrepp erbjuda läsaren/åhöraren en ny förståelse för ett givet utta-

lande. Det handlar om ett urval, ett medvetet eller omedvetet utbyte av begrepp som besitter poten-

tialen att förändra vår relation till ett givet ämne.  

 

I nästkommande avsnittet kommer jag fokusera mindre på det specifika valet/utbytet för att istället 

analysera vad den övergripande konsekvensen av dessa val kan sägas vara. Under rubriken Termin-

istic screens kommer jag studera språkets roll i ett större ideologiskt projekt där dess utformning 

inte enbart påverkar användarens tolkning, utan har en direkt påverkan på den verklighet vi skapar 

för oss själva. Inledningsvis kommer detta göras genom att diskutera terministic screens, detta för 

att sedan analysera de övergripande värderingsprocesser som språkbruket kan sägas ge upphov till.  

 

3.3. Terministic Screens 

När jag tidigare diskuterat metaforen och dess roll inom diskursen som är the war on drugs, så har 

detta gjorts genom att peka på enskilda begrepp och hur dessa kan ses belysa vissa aspekter av en 

situation. Terministic Screens-teorin kan istället sägas problematisera den samlade metaforiken. 

Istället för att analysera enskilda termer handlar det här istället om att undersöka vad som är den 

övergripande metaforikens möjligheter när det kommer till att förstå verkligheten runt omkring oss.  

 

En central del av den föregående metaforanalysen utgjordes även av att studera de begrepp avsända-

ren valde att använda för att beskriva en individ som använder sig av narkotikaklassade preparat. 

Jag vill nu återgå till denna problematik. Jag uppfattar att det finns ett värde i att börja diskutera 

narkotikans relation till identitet på en grundläggande nivå, detta för att i slutändan potentiellt kunna 

erbjuda en mer givande helhetsbild där läsaren erbjuds en bredare förståelse för de terministic scre-

ens som kan sägas prägla dåtidens nyhetsrapportering.  

 

När jag i denna uppsats använder ordet narkotika så görs detta oftast för att ersätta det engelska 

ordet drug. I svenska språket har vi det nära besläktade ordet drog(er), vilken i någon mening skulle 

kunna tyckas vara ett mer passande substitut vid en analys av det amerikanska war on drugs. Men 

utöver faktumet att ordet drog i akademiska sammanhang bär en lätt oroande doft, existerar det en 

inneboende skillnad i hur vi på de olika språken uppfattar och använder oss av orden. I Sverige an-

vänder vi ordet drog för att i regel beskriva ett illegalt preparat; detta är inte fallet i USA där ordet 

drugs istället kan sägas innefatta alla preparat som kemiskt påverkar människans tillstånd. Det vi i 

Sverige kallar för apotek kan i USA likväl heta drugstore som pharmacy. Jag väljer att ta upp denna 



70 

 

skillnad då detta visar på hur ett begrepp som the war on drugs kräver en viss förståelse för vad 

man egentligen talar om. Staten angriper i USA inte alla preparat som kallas för drugs utan de pre-

parat som man vet att invånaren kommer att tänka på när ordet används i denna kontext.  

 

Gemensamt för all typ av narkotika (för alla amerikanska drugs) är att preparaten alla har kapa-

citeten att skada den mänskliga hälsan. Denna utgångspunkt må i nuläget låta trivial men är av be-

tydelse då vi närmar oss en förståelse för de villkor som möjliggör all typ av narkotikas närvaro i ett 

land. Detta gäller allt ifrån hostmedicin till insulin, cannabis till heroin. Detta är inte ett politiskt 

ställningstagande från mitt håll utan ett grundläggande faktum när det gäller nästan all typ av över-

konsumtion. Det finns en mängd olika sätt att reglera ett visst preparats närvaro i ett land. Vissa 

preparat regleras genom att läkare skriver ut recept, vissa regleras genom åldersgräns, vissa genom 

skatter och avgifter och nästan alla genom rådande lagstiftning. Men den kanske mest centrala re-

glerande faktorn för ett preparats plats i offentligheten, är landets kulturella och sociala relation till 

dess användning. Vår relation till ett specifikt preparat är flytande i den mening att vi hela tiden 

förändrar vår relation till dess användning. Nikotin i form av rökning är ett bra exempel på hur vi i 

västerländska kulturer under en relativt kort period förändrat vår syn på dess plats i vårt samhälle. 

Ett preparat som i mångt och mycket kan sägas genomgå samma typ av kulturella förändring är 

THC i form av marijuana, ett preparat som under en period på drygt fem år till fullo legaliserats i 

åtta amerikanska delstater.131 När president Nixon 1969 förklarade krig mot drogerna och detta ge-

nom att välja orden war on drugs, så var detta uttalande med andra ord bundet till samtidens kultu-

rella uppfattning om vilka preparat han talade om.  

 

Men ett samhälles relation till ett visst preparat handlar inte bara om det enskilda preparatet, det 

handlar också om i vilken utsträckning den enskilda individen valt att använda sig av det. I det väs-

terländska samhället skulle ingen få utstå social stigmatisering för att konsumera ett glas vin, men 

den som dricker för många glas vid fel tillfälle anses ha ett problem.  

 

Australiensiska The Conversation är en oberoende, icke-vinstdrivande mediaplattform vars huvud-

sakliga innehåll kommer från forskningsvärlden. I artikeln The cultural assumptions behind West-

ern medicine skriver sociologen Deborah Lupton följande: 

 

                                                 
131 Matt Ferner, ”Legal Marijuana Is The Fastest-Growing Industry In The US: Report”, The Huffington Post 2015-01-

26. 

http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/marijuana-industry-fastest-growing_n_6540166.html  (2017-01-30) 

http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/marijuana-industry-fastest-growing_n_6540166.html
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In any cultural context, people with some medical conditions are assumed to be “responsible” for 

their illness, while others are regarded as blameless. Thus, for example, in western countries where 

smoking has become viewed as a filthy and stigmatised habit, people with lung cancer are often as-

sumed to have been smokers and therefore viewed as “bringing it on themselves”. They tend to be 

subject to less compassion than are those people with diseases that are viewed as not their “fault” 

and may subsequently feel shamed and guilty. They may even delay seeking medical treatment be-

cause of the stigma that clings to the disease. 

 

 In all these aspects, and many others, scientific medicine and understandings and experiences of ill 

 health and disease in western societies are inevitably and always underpinned by sociocultural  

 meanings in ways that we don’t always recognise.132 

 

Det som Lupton här beskriver kan ses som ett förtydligande av den kulturella kontextens relevans 

då vi försöker förstå ett preparats plats i offentligheten. Det finns alltid en outtalad förståelse av vår 

relation till ett visst preparat. I hennes exempel handlar preparatet om cigaretter och hur dess poten-

tiella resultat (lungcancer) socialt behandlas annorlunda beroende på dess plats i dagens kultur.  

 

De lagstiftningsåtgärder, politiska utspel och polisiära insatser som kan sägas utgöra the war on 

drugs har självklart lagt grunden för ett socialt och kulturellt skifte när det kommer till en viss typ 

av narkotikaanvändande. Men jag vill argumentera för att den amerikanska journalistikens roll i 

reproducerandet av ett visst galleri av terministic screens inte ska underskattas. Jag kommer nu där-

för att diskutera NYT:s språkbruk och dess teoretiska konsekvenser i skapandet av en serie termin-

istic screens, detta utifrån den under metaforanalysen givna tematiken. På detta sätt hoppas jag 

kunna erbjuda läsaren en linjär utveckling av analysen som i slutändan kan resultera i en givande 

helhetsbild. 

 

Det huvudsakliga underlaget för denna uppsats har utgjorts av artiklar hämtade från en period på 

drygt 20 år. Varje enskild artikel kan sägas ge uttryck för ett händelseförlopp, en handling som läm-

nar läsaren med mer information än vad denne inledningsvis tyckte sig ha. Om en artikelförfattare 

vill återge vad presidenten sade på ett pressmöte så görs ofta detta genom en lättare kontextuali-

sering där läsaren erbjuds en anledning till varför han talade, vad han talade om och vad det öns-

kade resultatet med detta uttryck kan uppfattas vara. Här har vi ett exempel hämtat från en av de 

tidigare rapporteringarna kring Nixons nya narkotikapolitiska inriktning.  

                                                 
132 Deborah Lupton, ”The cultural assumptions behind Western medicine”, The Conversation 2013-01-01. 

http://theconversation.com/the-cultural-assumptions-behind-western-medicine-7533  (2017-01-30) 

http://theconversation.com/the-cultural-assumptions-behind-western-medicine-7533
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 President Nixon met here for three hours yesterday with Governor Rockefeller, law-enforcement  

 officials, judges and narcotics rehabilitation specialists, and then called for ”total war” on drug  

 addiction. Calling drug addiction the nation’s domestic ”public enemy No. 1,” Mr. Nixon - though 

 making no major policy statements - indicated in impromptu remarks that he placed high hopes on a 

 law-enforcement approach.133 

 

Denna typ av narrativ inom nyhetsmedia är grundläggande och i allra högsta grad närvarande även i 

dagens rapportering. Då ett uttalande placeras i en bredare politisk kontext erbjuds läsaren en dju-

pare förståelse. Det vi i västerländsk kultur kallar för nyheter kan sägas utgöras av denna typ av 

paketering av ny information i form av bl.a. siffror, citat och enskilda händelser.  

 

Jag nämner detta då det för oss tillbaka in på Burkes tankar kring symbolisk kommunikation. För 

vid varje enskild nyhetsrapport görs ett medvetet eller omedvetet val i sättet nyheten väljs att pre-

senteras. Det sker ett systematiskt urval av termer och begrepp, där vissa aspekter av den upplevda 

situationen förstärks medan andra tonas ner. I ovanstående exempel kan man till exempel se hur 

avsändaren valt att i texten inkludera vilka som deltog under Nixons möte, vad som faktiskt sades 

och hur uttalandet kan se ut i praktiken. Det som har inträffat är att president Nixon har haft en 

presskonferens, vad som sades och vad detta kommer betyda är nyheten. Detta väcker frågor om 

vilka aspekter av en given händelse som artikelförfattaren väljer att belysa.  

 

Utifrån den tidigare topikanalysen går det att se att nyheten ofta kretsar kring en händelse. Låt oss 

kalla det för primärinformationen. Denna information kan i ovanstående exempel sägas vara att 

Nixon förklarat krig mot landets narkotikaproblem men genom att granska sättet denna information 

presenteras på kan vi som läsare få en indirekt uppfattning om avsändarens relation till den enskilda 

händelsen. Det finns en explicit dimension, det som genom textframställningen kan uppfattas som 

ett ställningstagande. Men avsändarens relation till nyheten kan också studeras utifrån en implicit 

relation till nyheten, detta genom ett reproducerande av ett givet språkbruk.  

 

Ett av syftena med denna uppsats har varit att granska krigsmetaforens roll i diskursen som är the 

war on drugs. Tidigare har detta gjorts genom att studera den enskilda metaforen och hur den finner 

en naturlig plats i ett bredare språkbruk. Men som tidigare nämnt kan krigsmetaforen ses som en 

konceptuell metafor i den mening att den inte bara används för att peka på relationen mellan två 

besläktade ting, den formar också sättet gemene man tänker kring en given domän. Detta sätt att 

                                                 
133 James M. Markham, ”President Calls For ”Total War” On U.S. Addiction”, The New York Times 1972-03-21. 
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forma verkligheten, den plats i kommunikation där retoriken blir ett kognitivt redskap, kan förstås 

genom Burkes terministic screens-teori. En grundläggande uppfattning om Burkes tankar räcker för 

att förstå att diskursen vilken denna uppsats har för avsikt att analysera, utgörs av en mängd olika 

screens. Jag väljer i hopp om att tydliggöra min poäng, att dela in dessa i två huvudsakliga katego-

rier som jag valt att kalla beroendets identitet och det amerikanska hotet.  

 

3.3.1. Beroendets identitet 

Vem är det som använder narkotika och vid vilken punkt kan denna individ ses som en missbru-

kare? Denna fråga må låta grundläggande, på gränsen till trivial, men det är vid denna punkt jag vill 

inleda diskussionen om narkotikaanvändaren. Jag har tidigare i detta kapitel diskuterat faktumet att 

the war on drugs till sin natur hos åhöraren kräver en viss förståelse av vilka preparat det handlar 

om. Det enklaste svaret är självklart illegala preparat, som under den aktuella perioden främst repre-

senteras av kokain, marijuana, heroin och metamfetamin. Men missbruk så som det karaktäriserats i 

NYT:s nyhetsrapportering karaktäriseras inte enbart av den kriminella handlingen att konsumera ett 

illegalt preparat. Missbruk utgörs också av överkonsumtion och en oförmåga att kunna avstå från 

sitt fysiska behov. Denna aspekt av missbruket är inte bunden till användningen av de illegala pre-

paraten utan kan istället uppfattas som ett inneboende karaktärsdrag hos alla individer vars motiv 

och agerande påverkas av en strävan efter fysiska stimuli. Det handlar således även om att individen 

hänger sig till ett agerande den annars skulle avstå ifrån. Dessa tre aspekter av beroendet kan sägas 

lägga grunden till hur missbrukaren karaktäriseras i NYT:s rapportering. 

 

1. En individ använder sig av ett illegalt preparat.  

2. En individ använder sig av ett preparat i en utsträckning som av samtiden uppfattas som överdrivet.  

3. En individs beteende påverkas av dess strävan att i en högre utsträckning konsumera detta preparat.  

 

Det bör sägas att denna modell för att förstå det missbrukande subjektet är skapad av mig och grun-

dar sig på min samlade uppfattning av artiklarna i fråga. Jag uppfattar att denna indirekta presentat-

ion är så pass återkommande att den kan sägas vara ett hos tidningen (medvetet eller omedvetet) 

vedertaget sätt att beskriva missbrukaren. 

 

Jag vill argumentera för att ingen av dessa tre dimensioner ensam kan sägas definiera missbrukaren. 

Missbrukaren så som den karaktäriseras i rapporteringen använder sig av ett illegalt preparat, detta i 

en osund utsträckning, vilket resulterar i ett förändrat beteende. Redan 1972 i artikeln Taking a 

Bead on ´Public Enemy No. 1 av Earl Ubell, diskuteras faktumet att väldigt många amerikaner har 

konsumerat marijuana. 
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Now that 24 million Americans have tried pot and found it little more potent than a glass of wine, 

the reality has worn off a good deal of the myth. The marijuana commission took notice of the reality 

and commended that marijuana for the millions might be no more than a passing fad. It reassured 

many that the drug, if used in small amounts and infrequently, appeared to be harmless and did not 

now constitute a public health problem. 

 

 Nevertheless, since heavy use - either smoking more than one cigarette a day or use of the potent  

 form, hashish - may be damaging both psychologically and physically, the panel saw no reason for 

 complacency. In other words, if marijuana were freely available it is possible that instead of 500 000 

 heavy users of the drug, the country could end up with millions of pot-heads with untold damage. So 

 the panel believes use should be discouraged by prohibition-like penalties on the trade.134  

 

Här ser vi ett exempel på hur dessa tre dimensioner av missbruket tar plats i den implicita beskriv-

ningen. Kommissionen oroar sig över individen som (1) använder sig av marijuana, (2) i en ut-

sträckning om här överstiger en cigarett om dagen som (3) påverkar individens psykologiska och 

fysiska välmående. Samspelet mellan dessa tre blir i detta exempel tydligt, inte minst då den en-

skilda användningen av marijuana inledningsvis avdramatiseras kraftigt. Samtidigt kan man på de 

tio textraderna se en förskjutning av användarens identitet. 24 miljoner amerikaner har prövat men 

om preparatet skulle avkriminaliseras skulle landet riskera miljoner pot-heads. Här kan vi med 

andra ord tydligt se att det missbrukande subjektet formas av den utsträckning i vilket preparatet 

konsumeras.  När individen konsumerar en större mängd, resulterar detta i ett ovanligt beteende. I 

detta fall utgörs detta av ett självskadebeteende där individens beteende resulterar i psykisk och 

fysisk ohälsa.  

 

Om vi vänder oss bort från det enskilda exemplet kan man säga att denna trojka formger all rappor-

tering som ger plats åt missbrukaren. Ett illegalt preparat konsumeras i en hög utsträckning som 

påverkar individens beteende på ett destruktivt sätt. Här uppkommer ett missbrukande subjekt som 

på ett närmast motsägelsefullt sätt är både en förövare och ett offer. Med detta menar jag att föröva-

ren, individen vars oförmåga till laglydighet och måttlighet, köper eller/och konsumerar ett illegalt 

preparat. Offret, vars konsumtion har lett till abstinens och ekonomisk ansträngning, hänger sig i 

desperation till ett destruktivt beteende i form av kriminalitet med dennes hälsa som insats. På så 

sätt blir det lika svårt att i rapporteringen till fullo göra missbrukaren till en antagonist, som det är 

att göra denna till ett onyanserat offer.  

                                                 
134 Earl Ubell, ”Taking a Bead on ’Public Enemy No. 1”, The New York Times 1972-03-26. 
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Jag diskuterade tidigare i detta kapitel nyhetsmediets behov av ett narrativ, en rollfördelning och 

kontextualisering som tillgängliggör informationen för nyhetskonsumenten. Missbrukaren blir uti-

från denna logik problematisk att placera i ett sådant narrativ. Istället tycks det symboliska fiendes-

kapet utgöras av beroendet i sig. Missbrukaren stiger fram som en utsatt individ, en tidigare ration-

ell person som genomgått en allvarlig ekonomisk och personlig kris. Ett krig mot drogerna, är ett 

krig där missbrukaren är en förlust. Inom samma ramverk utgörs fienden av det enskilda preparatet 

och de individer som tjänar pengar på att sälja preparatet. Men något som genom en analys av un-

derlaget blir tydligt, är hur antagonisten och missbrukaren hålls åtskilda. Med detta menar jag att 

den kontextuella fienden, återförsäljaren, inte presenteras som en missbrukare. Istället används 

systematiskt ett språkbruk där tillhandahållaren målas upp som en nykter part, en planerande och 

kylig kraft vars huvudsakliga ambition är att smitta den amerikanska befolkningen.  

 

Under rubriken Kriget och dess aktörer i uppsatsens metaforavsnitt redogör jag för detta språkbruk. 

Preparaten tillhandahålls av legosoldater, kallblodiga nätverk, den moderna tidens Al Capone, slav-

handlare, etc.. Missbrukaren, offret vars kontakt med fienden leder till vad som närmast presenteras 

som ett sjukdomstillstånd, knyts istället samman med utsatthet och en förlust av amerikanska liv. 

Denna separation av två godtyckligt konstruerade identiteter kan uppfattas som en terministic 

screen. Genom denna typ av rapportering tilldelas läsaren ett filter, ett sätt att förstå landets narko-

tikaproblematik som en kamp mellan två krafter. Läsaren tar del av ett narrativ där du antingen säl-

jer eller konsumerar ett illegalt preparat. Jag tror att det finns ett värde i att vid denna punkt stanna 

upp och kort diskutera vad detta faktiskt innebär. Det missbrukande subjektet, offret inom diskursen 

som är the war on drugs, är sårbart och utsatt. En individ som egentligen skulle vilja leva ett liv 

utan beroende har kommit i kontakt med den destruktiva kraft som är narkotikahandeln. En nykter 

kraft vars huvudsakliga agenda är att i någon mening korrumpera den amerikanske medborgaren. 

Den givna problematiken med denna terministic screen är att dessa två inte alltid (om inte sällan) är 

separerade i den utsträckning artiklarna implicit ger uttryck för. Med andra ord är inte alltid miss-

brukaren och handlaren olika personer. Ofta finansierar missbrukaren sin vana genom att sälja den 

produkt man själv konsumerar.  

 

Ett annat problem med denna terministic screen är faktumet att missbrukaren inte tillerkänns för-

mågan att själv agera. Med detta menar jag att missbrukaren målas upp som en passiv part, inte nå-

gon som ofta har sökt sig till och interagerat med narkotikahandeln. När läsaren kommer i kontakt 

med missbrukaren, presenteras denna ofta som en svagare individ som fallit offer för en utomstå-

ende parts agerande. Narkotikahandeln tilldelas ett subjekt som i någon mening tycks ha tvingat en 
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utsatt person att betala för något denne egentligen inte vill ha. Detta tillföljd av ett dramatiskt 

språkbruk som riktar läsarens uppmärksamhet mot preparatet och tillhandahållaren av preparatet 

som den sanna fienden. Detta skapar ett förhållande där antagonisten är narkotikaproblematiken och 

den besegrade är missbrukaren. Det ligger i krigsmetaforens natur att det behövs åtminstone två 

stridande parter, två ideologiska krafter vars stridigheter förhoppningsvis resulterar i en mer pro-

gressiv framtid. Men ett resultat av denna terministic screen är att fienden blir abstrakt medan offret 

blir konkretiserat. Många människor har en relation till missbruk så som det kommer till uttryck i 

den hemlöse, en släkting eller en bekant. Men genom detta filter blir det svårt att relatera till vem 

fienden är. Detta har potentialen att hos läsaren framkalla en tolkning av ett varaktigt krigstillstånd 

utan tydligt definierade parter. Du känner dina allierade men fienden förblir dunkel. Detta har dis-

kuterats i samband med det amerikanska war on terror, där fienden på samma sätt blir svår att defi-

niera. Terror är ingen stat, ingen individ och existerar således ofta i den givna kontexten bara som 

antitesen till frihet och demokrati. På samma sätt kan avsaknaden av tydligt definierade parter i the 

war on drugs sägas generera denna typ av kontinuitet, där det blir svårt för nyhetskonsumenten att 

konceptualisera hur en seger ser ut.  

 

Att separera dessa två identiteter som utgörs av missbrukaren och förövaren, resulterar inte bara i att 

läsaren får ta del av två olika typer av aktörer. I detta filter framträder även en spänning mellan de 

relativt offentliga normer som formar vår uppfattning och de ganska personliga och opolitiska per-

spektiv som ligger hos den enskilde individen. Med detta menar jag att den enskilde individen säll-

an kommer i kontakt med en narkotikahandel där missbrukaren faller offer för försäljaren. Om en 

enskild individ möter en annan som tycks vara påverkad av ett illegalt preparat, så är det svårt att 

placera den påverkade i en rollfördelning lika binär som den som erbjuds av rapporteringens narra-

tiv. Det är med andra ord lika svårt att se på narkotikaanvändaren som ett offer som det är att se 

denna som en förövare. Genom tilldelningen av ett filter där missbrukaren på bussen är ett offer för 

en externaliserad kraft, tilldelas vi en uppfattning om en pågående konflikt där vi enbart får bevittna 

våra egna förluster. De intersubjektiva förväntningar som genom NYT:s rapportering skapas behö-

ver således inte korrelera med den enskilde individens personliga erfarenhet av missbrukaren. Då 

missbrukaren presenteras som en förlust i en krigsterminologi, behöver inte den enskilde individen 

identifiera missbrukaren som ett hot. Jag säger detta då ett annat filter, ett ofta förekommande i en 

amerikansk konservativ mediasfär, målar upp missbrukaren som en förövare. När missbrukaren 

presenteras som ett potentiellt hot och en fara för medmänniskan, kan det ibland vara svårt för den 

enskilde individen att bekräfta denna syn. Om du till exempel har en familjemedlem eller vän som 

är missbrukare, kan det bli svårt att skapa sig en bredare förståelse för missbrukaren som ond.  
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När en individ möter en missbrukare på gatan så görs detta utifrån en opolitisk kontext. Men om 

individen uppfattar missbrukaren som offer, blir dess uppfattning av missbruket helt plötsligt poli-

tisk. Detta då individen medvetet eller omedvetet placerar en annan i ett politiskt laddat narrativ. 

När individens egen verklighetsuppfattning går i linje med en del av ett givet narrativ, ökar sanno-

likheten för att denna accepterar en större del av det övergripande narrativet. Det handlar således 

om att dirigera individens observationer, att placera dessa i en på förhand presenterad verklighets-

beskrivning. För att tydliggöra vill jag erbjuda ett teoretiskt exempel. Säg att ett svenskt parti argu-

menterar för att tiggare stjäl och att detta kan härledas till deras sociala och kulturella ursprung. 

Ute på gatan en dag ser jag att en tiggare stjäl en plånbok av en förbipasserande, en iakttagelsen 

som i sig är opolitisk. Men om jag uppfattar att tiggarens agerande bekräftar partiets uttalande, finns 

där också en möjlighet att jag accepterar partiets förklaring till varför händelsen inträffade. Om jag 

accepterar partiets problembeskrivning finns också möjligheten att jag accepterar partiets föreslagna 

lösning. En opolitisk iakttagelse, jag ser tiggaren stjäla en plånbok, har genom min bekräftelse av 

narrativet politiserats och således utvecklats till att jag förstår varför tiggaren stjäl.  

 

Om vi nu vänder oss tillbaka till det narrativ presenterat genom NYT:s rapportering, kan man iden-

tifiera liknande strukturer. Landets största tidning beskriver gång på gång missbrukaren som ett 

offer för narkotika och de individer som säljer narkotika. När nyhetskonsumenten ser en missbru-

kare (definierad genom tidigare presenterad trojka) i hemmet, på gatan eller på kvällsnyheterna, 

identifierar individen denna som ett offer. En person vars sjukdom, fattigdom och alienation kan ses 

som ett direkt resultat av dennes narkotikakonsumtion. Om vi bekräftar denna del av det givna nar-

rativet, finns som i tidigare exempel en sannolikhet att individen även bekräftar problembeskriv-

ningen och vidare problemlösningen. I denna kontext är missbrukaren en fallen amerikan då landet 

blivit attackerat av narkotikan och narkotikahandeln. Och om individen accepterar problembeskriv-

ningen finns också chansen att denna accepterar den föreslagna lösningen; the war on drugs.  

 

Detta för oss in på nästa grupp av terministic screens, ett avsnitt som analyserar de filter genom 

vilket nyhetskonsumenten granskar lösningen på det presenterade problemet.  

 

3.3.2. Det amerikanska hotet 

Om missbrukaren kan uppfattas som en förlust i en pågående konflikt, väcker detta frågor om hur 

denna konflikt kan lösas. Jag har tidigare nämnt hur alla konflikter kräver åtminstone två sidor med 

två separata idéer om hur både en vinst och en förlust ser ut. Genom en granskning av artiklarna i 

fråga går det att uppfatta ett tydligt mönster i hur förlusten är amerikansk och narkotikans intåg i 

samhället är något annat. Missbrukaren är vår förlust, ett uttryck för hur vårt samhälle luckras upp 
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genom en främmande krafts framsteg. På detta sätt blir bilden av konfliktens negativa konsekvenser 

tydliga medan bilden av fienden och samhället efter en vinst blir mer opak.  

 

Genom att utnyttja metaforen krig, som i någon mening åberopar ett militärt genomdrivande och 

stridigheter mot en på förhand definierad fiende, och sedan koppla detta till begreppet narkotika 

(drugs), befäste Nixon en symbolik i allmänhetens ögon. En uppfattning om att fienden endast 

kunde besegras genom ett militärt angripande. Men vem är fienden? Jag har tidigare diskuterat hur 

missbrukaren inte är fienden utan snarare en produkt av fiendens framgång. Jag kommer nu istället 

att studera konceptualiseringen av fienden och denna utomstående kraft som givit upphov till detta 

krig.  

 

Något jag inledningsvis vill poängtera är att kriget i någon mening kan uppfattas som ett nollsum-

mespel. Med detta menar jag att narkotikan och hotbilden den utgör, ända sedan krigets utropande 

presenterats som närvarande i landet. Fienden är med andra ord redan här, det handlar inte om pro-

aktivt planerande eller en reviderad förståelse för dess roll i samhället. Städerna har blivit smutsiga 

och nu är det dags att städa upp. Kriminella är ute på gatorna och nu måste de fängslas. Lagstift-

ningen är otillräcklig och nu ska den uppdateras. Precis som alla nollsummespel kan denna konflikt 

således endast vinnas om fienden förlorar. Ett steg framåt för anti-drog-kampen är ett steg tillbaka 

för pro-narkotika-kampen. Målet är med andra ord ett samhälle utan droger. 

 

Så som denna konflikt presenteras, kan det med andra ord inte existera några fredssamtal, någon 

överenskommelse eller kompromiss. Detta må uppfattas som grundläggande men det är viktigt att 

ha i åtanke vid analysens fortlöpande. Konceptualiseringen av denna konflikt kan sägas vara ett 

filter, ett sätt att i Burkes termer uppfatta verkligheten runt omkring oss på ett nytt sätt. För den ge-

mene amerikanske medborgare existerar det utan tvekan en mängd samhällsproblem, men inte alla 

formas genom en konfliktbild likt denna. Så när jag nu kommer diskutera hotbild och potentiella 

lösningar på konflikten så som den ramas in av NYT:s nyhetsrapportering, kan ett övergripande 

filter uppfattas vara samhällsproblemets binära natur.  

 

Fienden i the war on drugs är narkotikan. Men narkotikan är lika lite en aktiv part som missbruka-

ren. Jag kommer nu därför att försöka utröna vem som utifrån NYT:s rapportering kan sägas vara 

den verkliga fienden. En aktör som kan sägas stå i vägen för ett annat välmående samhälle. Burke 

skriver följande: 
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 We dealt with a similar problem when considering the author’s use of ”Enemy” and ”Champion” in 

 his paradigm for the final type of combat myth with which he is concerned. We contended that they 

 might be shown to imply in turn a principle of sheerly logical opposition (as with ”polar” terms), for 

 which they provide a quasi-narrative equivalent.135  

 

Burke beskriver här extremerna inom ett givet narrativ, inte logiska oppositioner. Denna distinktion 

är viktig att ha i åtanke vid analysen av nyhetsrapportering där avsändaren medvetet, omedvetet 

eller bara till en direkt följd av ett specifikt mediaformat uttrycker nyheter på ett visst sätt. Vidare 

argumenterar Burke för att dessa tävlande narrativa oppositioner i ett bredare perspektiv kan sägas 

handla om så enkla värden som negativt och positivt. Men det är inte alltid helt enkelt att avgöra 

vilken av de oppositionella krafterna som står för något positivt och vilken som står för en mer de-

struktiv, negativ kraft. Tidigare har jag beskrivit hur det är svårt att peka på vem fienden inom dis-

kursen war on drugs egentligen är. I Burkes termer är det svårt att utröna vem inom det givna narra-

tivet som får representera det negativa värdet. Den kvasi-narrativa ekvivalensen handlar om att i 

någon mening maskera en narrativ opposition som en logisk opposition. I fallet war on drugs så 

görs detta genom att binda förlusterna till både jaget och samhället men att binda vinsterna till en 

frånvarande andre. Med detta menar jag att nyhetskonsumenten förstår och uppfattar hur fienden 

påverkar samhället negativt och eftersom nyhetskonsumenten är en del av detta samhälle blir den 

logiska antitesen att alternativet inom detta nollsummespel skulle påverka samhället positivt.  

Det potentiella problemet med att konkretisera problematiken men att upprätthålla en abstraktions-

nivå när det kommer till fienden, är något jag tidigare diskuterat. Det jag nu istället vill diskutera är 

hur en viss rapportering genererar en narrativ opposition som i slutändan resulterar i en reformerad 

narkotikapolitik.  

 

Jag tror att detta filter kan sägas handla om idén om nationalstaten USA. Underlaget för denna upp-

sats utgörs av drygt 40 artiklar hämtade från landets största dagstidning mellan 1970 och 1990. Jag 

skulle säga att näst intill samtliga nämner, antyder eller öppet diskuterar den amerikanska identite-

ten. Med detta menar jag att alla hanterar frågan om hur USA som land tycker och känner inför nar-

kotikarelaterade problem. Redan i Nixons inledande anförande sägs det att narkotikan förstör livet 

för våra unga (citat på sida ## kriget och dess aktörer). Nancy Reagan uttalar sig om att narkotikan 

kan uppfattas som en sjukdom som har nått epidemiska nivåer bland våra unga136 och i en artikel 

från 1973 kan man läsa följande: 

                                                 
135 Kenneth Burke, Language as Symbolic Action: Essays on Life, Literature and Method, Berkeley: University of Cali-

fornia Press 1966, s. 402. 
136 Enid Nemy, ”Mrs. Reagan Deplores a Drug Epidemic”, The New York Times 1982-02-17. 



80 

 

 

 Most of the daylight robberies, daring holdups, cruel murders and similar crimes of violence are  

 now known to be committed chiefly by drug addicts, who constitute the primary cause of our  

 alarming crime wave.137  

 

Notera hur detta citat ger uttryck för att brotten begås av människor som är beroende av narkotika 

och hur detta utgör den huvudsakliga anledningen till vår brottsvåg. Här skapas inte bara en abstrakt 

fiende utan också ett vi. Ett vi som faller offer för den externaliserade kraftens framtåg. Detta vi kan 

förstås som vi amerikaner. Och detta är ett centralt filter, en idé om vad det betyder att vara ameri-

kan. Jag har tidigare diskuterat den amerikanska förlusten, en metaforik som bygger på att narkoti-

kan demonterar en annars väl fungerande samhällsmodell. Men inom nyhetsdiskursen vilar också 

en annan central idé, nämligen att narkotikaanvändning är något oamerikanskt. Genom att använda 

sig av Burkes terminologi kan man med andra ord säga att narkotikan axlar rollen som den negativa 

kraften i en opposition där den amerikanska identiteten är något positivt.   

 

Jag tänker inte hänge mig till en abstrakt tolkning av den amerikanska drömmen och de än idag 

närvarande politiska uttrycken om landets exceptionalitet. Det som istället blir relevant är hur en 

abstrakt idé om vad det betyder att vara amerikan, gång på gång ställs i kontrast till de oameri-

kanska beteenden som stiger ur narkotikaanvändande. Speciellt under Nixon-perioden framhävs 

denna syn på narkotikaanvändande som något farligt, främmande, som en infektion i den ameri-

kanska kroppen. Detta tydliggörs ofta genom att synliggöra narkotikans härkomst, d.v.s. hur narko-

tikan produceras i länder som Mexiko, Colombia och Afghanistan, bara för att passera de ameri-

kanska gränserna. I början av 1970-talet redogör flertalet artiklar för de amerikanska soldaternas 

tillvaro i Vietnam. Även här dras en parallell mellan missbruk och något oamerikanskt.  

 

 The quickest way for an American soldier to avoid combat in Vietnam and get back home these days 

 is to take drugs. If he’s hooked on heroin, he’s finished - finished with fighting, finished with the  

 army, a casualty of the war, finished with everything but the drug habit.138  

 

Om en soldat konsumerar heroin, presenteras han i denna artikel explicit som en krigsförlust. Han 

har med andra ord inte bara avböjt från att slåss för sitt land, han har också förlorat. Soldaten är en 

fallen amerikansk soldat som återvänder till sitt hemland med ett missbruk i bagaget. Anledningen 

till att jag använder mig av detta exempel är för att det i mina ögon tydligt ger uttryck för detta fil-

                                                 
137 James M. Markham, ”Earlier Efforts and Errors in the War on Drugs”, The New York Times 1973-01-06. 
138 James Reston, ”Nixon, Drugs and the War”, The New York Times 1971-06-02. 
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ter. Att vända sig till narkotikan är att vända sig bort från den amerikanska nationens kamp mot en 

destruktiv kraft. Det existerar samtidigt en typ av viral förståelse för missbruket där beroendet är en 

sjukdom som soldaten tar med sig hem. Nixon karaktäriserade redan 1971 missbruk som en cancer, 

en sjukdom som smög sig in i det amerikanska hemmet och förstörde livet för barn.139 Denna idé 

tycks kvarstå i dåtidens nyhetsrapportering. Idén om den andre som ett hot mot jaget, kommer ofta 

till uttryck i en metaforik knuten till sjukdomar och förorening. Genom att tala om narkotika i ter-

mer av sjukdom och infektion markeras en gräns mellan två identiteter. Missbrukaren som orsakar 

förtvivlan och sorg och den ”normala” amerikanen som försöker uppfostra en familj. I tidigare av-

snitt diskuterade jag skapandet av den missbrukande identiteten som ett offer, där resultatet av indi-

videns narkotikaanvändande i någon mening blev ett offentligt omyndigförklarande. Men att för-

hålla sig till denna distinktion mellan den normala amerikanen och den sjukdomsspridande miss-

brukaren, komplicerar denna hållning.  

 

Narkotikaanvändarens identitet formas av en tanke av bakåtsträvande, ett irrationellt beteende där 

individen negligerar de möjligheter som kommer med att födas in i den amerikanska identiteten. Så 

i någon mening är missbrukaren inte bara ett offer för en i Burkes termer negativ kraft. Narkotika-

användaren är också en individ som hängett sig till ett oamerikanskt beteende. NYT:s rapportering 

reproducerar en bild av missbrukaren som en kriminell aktör, d.v.s. att en individ som använder sig 

av narkotika (tillskillnad från en amerikan som inte använt sig av narkotika) begår brott. Att begå 

ett brott är att begå en oamerikansk handling. Att lämna kriget i Vietnam är en oamerikansk hand-

ling. Barnadödlighet, barnmisshandel och AIDS är alla oamerikanska företeelser. På detta sätt re-

produceras en dikotomi där allt som kan ses som negativa konsekvenser (eller påstådda negativa 

konsekvenser) av ett missbruk, kopplas samman med något oamerikanskt och främmande. De po-

tentiella möjligheterna till framsteg, ett begränsande av narkotikans närvaro och dess givna offer 

placeras inom samma system som åtgärder för att skydda den amerikanska identiteten.  

 

Att leta efter en tydligt definierad fiende inom denna diskurs blir av denna anledning problematiskt. 

Detta då fienden utifrån det givna materialet inte kan konkretiseras. Men jag skulle argumentera för 

att detta är ett filter i sig. Faktumet att nyhetsrapporteringen i allra högsta grad ger uttryck för en 

problembild, ett hot och en pågående konflikt, utan att förlägga en skuld på en explicit aktör, skapar 

en situation där konsumenten har svårt att uppfatta potentiella framsteg. Med detta menar jag att 

nyhetskonsumenten erbjuds en problembild formulerad i termer av krig, men ett krig utan en fiende. 

                                                 
139 Nixon, Richard, Special Message to the Congress on Drug Abuse Prevention and Control, 1971-06-17. 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3048 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3048
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Om missbrukaren är ett offer, om förlusterna påverkar stadsbilden och framtiden för landets unga, 

blir de negativa konsekvenserna av en förlust greppbara. Men vad som krävs för att uppnå en seger, 

vem som måste besegras och hur USA ser ut på andra sidan av denna vinst, blir mindre greppbart.  

 

Det tycks således röra sig om ett filter som är mer ideologiskt till sin natur, en fasadlegitimation 

som upprätthåller en föreställning men som saknar kontrollerbar betydelse. Det är med andra ord 

lätt att som nyhetskonsument sympatisera med en grundläggande ideologisk riktning som fördömer 

att människor begår brott (pågrund av missbruk), misshandlar sina barn (pågrund av missbruk) eller 

lever i fattigdom (pågrund av missbruk). Men genom detta filter synliggörs de konkreta åtgärderna 

lika lite som den konkreta fienden. Genom läsningen av artiklarna blir det svårt att på ett konceptu-

ellt plan acceptera mer än en ljusare framtidsbild. I ett land som USA med en stark tradition av hög-

tidlig nationalism, politiska brandtal om övergripande gemenskap och en stark tro på sin egen roll 

som den fria världens ledare, blir ett hot presenterat som ett hot mot den amerikanska modellen all-

varligt. Så avsaknaden av en konkretiserad fiende kanske har mindre att göra med en reell svårighet 

att peka på en förövare och mer att göra med the war on drugs som ett övergripande identitetspoli-

tiskt projekt.  

 

Bilden av den amerikanska naturen, eller kanske snarare den amerikanska normaliteten, kan sägas 

vara det huvudsakliga filter genom vilket nyhetskonsumenten bör förstå hotbilden. En person som 

konsumerar narkotika, hänger sig till ett oamerikanskt beteende. I den föregående delen av min ana-

lys av rapporteringens terministic screens, diskuterade jag konstruktionen av det missbrukande sub-

jektet. Missbrukaren tycks konstrueras genom tre huvudsakliga variabler, att denna använder ett 

illegalt preparat, gör detta i en överdriven utsträckning som resulterar i en negativ påverkan av in-

dividens beteende. Min analys påvisade att samtliga av dessa tre är närvarande i framställningen av 

missbrukaren som ett offer, en förlust mot den oppositionella negativa kraften som är narkotika. 

Men om man separerar dessa variabler blir offerbilden inte lika tydlig. Med detta menar jag att den 

individ som kallas för ett offer inom NYT:s narkotikadiskurs tycks ha passerat en viss punkt, en 

plats i det mediala narrativet då dennes roll övergår från ett hot mot den amerikanska modellen till 

en förlust i det amerikanska kriget. I mina ögon blir detta centralt då en subtil förändring av rappor-

teringen förändrar en aktör från en kriminell till ett offer.  

 

Detta skapar en skiftande medial dynamik, en diskurs där en narkotikaanvändare ibland målas upp 

som en antagonist och ibland som ett offer. Fienden är narkotikan, men dess användare kan ibland 

målas upp som en allierad mer än ett skördat offer. Detta synliggjordes i tidigare utdrag där den 
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amerikanske soldatens narkotikavanor diskuteras i termer närmast liknande desertering. Men det går 

att finna flera exempel på detta i NYT:s rapportering. (min kursivering) 

 

 Not wanting the spotlight on drugs to shift entirely from the White Houser, Mr. Bush visited a  

 Washington hospital where infants who were abandoned by their addicted mothers are being  

 treated.140  

 

 Drugs are wrong, and we will not condone their use. The war on drugs is no longer one-sided. It is a 

 war that all America is now fighting, and for that reason, it is a war we are going to win.141  

 

 You can see they’re smoking coach everywhere. Look outside. The prostitutes are dressing right on 

 the street. They’re washing. Right here, we’ve got a lot of little children living. I don’t think it’s  

 right.142  

 

I samtliga av dessa exempel saknas den offerbild som i rapporteringen ofta tillskrivits missbrukaren. 

Här kan man istället se hur det målas upp en distinktion mellan ett sunt/gott beteende och ett de-

struktivt/ont beteende. Övergivna barn, omhändertagna på sjukhus då deras mödrar istället hängett 

sig till sitt missbruk. I det andra exemplet sägs det klart och tydligt att narkotika är fel och i förläng-

ningen att hela landet slåss mot narkotikaanvändning. I det sista exemplet används återigen barnet 

och dess situering i en miljö präglad av missbruk, som ett uttryck för ett närmast kriminellt bete-

ende.  

 

Jag väljer att ta upp dessa exempel då de ger uttryck för den abstrakta fiendebild som präglar rap-

porteringen. Narkotikaanvändaren skiftar från att vara offer i narkotikans fortskridande och att vara 

ett uttryck för ett oamerikanskt beteende vilket resterande delen av befolkningen måste resa sig mot. 

Burke talar om människan som ett symbolanvändande djur, en varelse som tolkar världen runt om-

kring oss utifrån en känsla av förväntan. Genom att gång på gång måla upp denna distinktion mel-

lan ett amerikanskt och ett oamerikanskt beteende, ett filter genom vilket nyhetskonsumenten tillde-

las en uppfattning om vad det betyder att vara amerikan, tilldelas denne också detta abstrakta fien-

deskap. Ett antagonist som kanske inte definieras genom sitt direkta agerande, utan sitt indirekta 

avsägande av en amerikansk identitet djupt rotad i folksjälen.  

 

                                                 
140 Richard L. Berke, ”Parties Skirmish Over a Strategy In War on Drugs”, The New York Times 1989-09-07. 
141 Alfonse M. D’Amato, ”Continuing The War On Drugs”, The New York Times 1986-10-28. 
142 John Kifner, ”In South Bronx, Drugs Already Claim Victory”, The New York Times 1989-09-08. 
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När jag diskuterar det filter genom vilket fienden träder fram, vill jag kalla detta för ett nationalist-

iskt filter. Jag vill tydliggöra att jag inte talar om ett konservativt politiskt projekt, utan ett filter som 

för att kunna upprätthållas kräver en delad förståelse och ett delat hopp om vad det betyder att vara 

amerikan. Genom detta filter krävs ingen konkretiserad fiende då det kräver ett indirekt ställnings-

tagande av betraktaren. Med detta menar jag att narkotikaförövaren kan tillåtas vara abstrakt så 

länge den står i opposition till den delade uppfattningen om ett friskt USA.  

 

Jag har tidigare dragit paralleller mellan the war on drugs och the war on terror. Jag diskuterade då 

svårigheten att med en abstrakt fiende definiera ett tydligt slut på ett krig. Attackerna den 11:e sep-

tember 2001 begicks inte av en enskild nation eller stat, vilket resulterade i att kriget sades utkäm-

pas mot frihetens motståndare. (min kursivering) 

 

 And tonight a few miles from the damaged Pentagon, I have a message for our military: Be ready. I 

 have called the armed forces to alert, and there is a reason. The hour is coming when America will 

 act, and you will make us proud. This is not, however, just America's fight. And what is at stake is 

 not just America's freedom. This is the world's fight. This is civilization's fight. This is the fight of all 

 who believe in progress and pluralism, tolerance and freedom.143 

 

Om du värdesätter pluralism, tolerans och frihet så är du i ett uttalande likt detta, en allierad till 

USA. I förlängning kan man säga att någon som motsätter sig dessa värden kan definieras som den 

tidigare nämnda abstrakta fienden. Genom en rapportering där terroristens ideologi definieras som 

den logiska antitesen till dessa värden, kan nyhetskonsumenten placera sig själv inom denna meta-

foriska strid.  

 

På samma sätt kan man genom en granskning av NYT:s rapportering se hur ett antal värden gång på 

gång ställs i opposition till narkotika och narkotikaanvändaren. Kriminalitet, våldsamheter, sjukdo-

mar, prostitution och ett bristande omhändertagande av barn är bara några av de värden som under 

uppsatsens gång kopplats samman med narkotika. När alla dessa värden presenteras som oameri-

kanska, som direkta hot mot den annars sunda amerikanska modellen, tillåts nyhetskonsumenten 

placera sig själv inom denna strid. Och i denna strid blir individen, som hänger sig till ett beteende 

som inte bara möjliggör utan i någon mening också producerar dessa negativa värden, en fiende.  

 

                                                 
143 George W. Bush, Address to a Joint Session of Congress and the American People, 2001-09-20. 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html
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Det är svårt att säga vad det konkreta utfallet av dessa terministic screens kan vara. När jag tidigare 

i uppsatsen diskuterade metaforer och hur dessa kan sägas påverka en förståelsen för det enskilda 

ordet, är det lättare att peka på återkommande strukturer. Med detta menar jag att man kan förstå 

vad värdet i att använda ett ord som till exempel krig istället för ett ord som meningsskiljaktighet 

kan vara. När man istället diskuterar de mer övergripande influenserna som rapporteringens termin-

sitic screens utgör, är det inte lika lätt att peka på tydliga effekter när det kommer till mottagarens 

tolkning av ett givet uttalande. Det jag i följande avsnitt istället kommer göra är att diskutera de 

värderingsprocesser som följer av texternas dramatiska språkbruk. Som tidigare nämnt menar Burke 

att det dramatiska språkbruket används som ett redskap som riktar vår uppmärksamhet åt ett visst 

håll och på så sätt påverkar sättet vi uppfattar vår omgärdande verklighet. Så i den mån det är möj-

ligt kommer jag nu försöka kartlägga hur värderingsprocessen av en speciell situation eller ett spe-

ciellt dilemma, utformas då tolkningen påverkas av den givna uppsättningen av terministic screens.  

 

3.4. Värderingsprocesser 

En av mina grundläggande frågeställningar handlade om att studera relationen mellan språk och 

ideologi i The New York Times rapportering. När jag säger ideologi syftar jag på en samhällsåskåd-

ning, ett sätt att tolka och förstå sin samtid som kan ligga till grund för ens framtida beteende. Jag är 

intresserad av att förstå vilken roll språket spelar i modelleringen av en viss ideologisk hållning, ett 

visst sätt att förstå narkotika och dess roll i samhället. I detta avsnitt har jag för avsikt att undersöka 

vad det möjliga utfallet av ett visst språkbruk kan vara i en samtid som accepterar dess relation till 

verkligheten.  

 

När jag nu kommer diskutera de värderingsprocesser som kan sägas följa en viss språklig framställ-

ning gör jag detta med risk med att ibland låta politisk. Jag säger detta för att synliggöra mig själv 

som subjektiv avsändare i denna text. När jag säger politisk menar jag inte att analysen kommer 

influeras av mina personliga politiska ställningstagande. Det jag istället menar är att min objektiva 

ambition i någon mening är godtycklig då jag tillskillnad från dåtidens artikelförfattare, vet vad 

resultatet av the war on drugs blev. Jag syftar på att texterna som hanteras har producerats i en tid 

då den amerikanska narkotikapolitiken på många sätt skiljer sig från dagens. En del av språkbruket, 

en del av problembeskrivningen och de ställningstagande som i texterna stiger fram, kritiseras idag 

kraftigt. Resultatet av the war on drugs är något som har ifrågasatts av de flesta läger inom dagens 

amerikanska politiska sfär. Så om det ibland låter som om jag vet vad konsekvensen av en viss vär-

deringsstruktur kan sägas vara, så har det mindre att göra med mina personliga åsikter än med ti-

dens passerande och ett mer övergripande erkännande av konsekvenserna av dåtidens politiska för-

farande. 
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I ett försök att tydliggöra resultatet av min analys istället för historiens utfall, har jag valt att dela 

upp detta avsnitt i tre delar. Detta för att på bästa sätt återkoppla till uppsatsens föregående analys-

avsnitt.  

 

3.4.1. Missbrukaren och den amerikanska identiteten 

Missbrukaren och hur denna kan förstås utifrån den givna kontexten är ett offer. Men individen som 

konsumerar ett illegalt preparat är inte detta. Jag har tidigare diskuterat hur denna till synes flyktiga 

rollpresentation fungerar i rapporteringen, men vad kan sägas vara resultatet av ett sådant perspek-

tiv? 

 

Jag tror att man kan tala om värderingsprocessen kopplat till missbruk i termer av sjukdom och fi-

endeskap. Med detta menar jag att missbrukaren, personen som i texten presenteras genom de tre 

tidigare diskuterade variablerna, är sjuk. Personen har infekterats av ett främmande virus och det 

ligger på staten att omhänderta personen, inte bara för att möjliggöra dennes tillfrisknande utan 

även för skydda övriga medlemmar av den amerikanska befolkningen. Personen som däremot säljer 

narkotika är i rapporteringen i ett sådant pass nyktert tillstånd att denne till fullo kan ses som ansva-

rig. Då är det inte statens roll att omhänderta, utan att bestraffa. 

 

I grund och botten handlar det om att separera narkotikaanvändaren från läsaren. Detta görs på en 

mängd olika sätt men jag skulle argumentera för att det viktigaste handlar om den amerikanska 

identiteten. Att diskutera värderingsprocessen som stiger ur rapporteringen är med andra ord att 

diskutera vad det i rapporteringen betyder att vara amerikan. Narkotikaanvändaren definieras åter-

kommande genom sitt avvikande från värden som i rapporteringen framstår som grundläggande. 

Jag syftar till exempel på idén om en bra skola, barns säkerhet, att vara frisk, att vara myndig, mått-

lig och deltagande i det amerikanska samhällsprojektet. Läsarens situering baseras således kanske 

mindre på definitionen av narkotikaanvändaren och mer på identifieringen av de amerikanska vär-

dena. Jag vill dock poängtera att dessa värden inte i sig bör uppfattas som amerikanska utan att det 

istället kan ses som affirmativa. Med detta menar jag att det målas upp en distinktion där narkotika-

användaren (vare sig denne presenteras som en missbrukare eller målmedveten försäljare) får repre-

sentera ett ideologiskt paket som står i diametral motsättning till de värden som kan sägas forma 

den amerikanska identiteten. 

 

Låt oss säga att en individ inom en politisk kontext är av en uppfattning som av de flesta människor 

ses som antipatisk, en idé som inte överensstämmer med ett tillsynes grundläggande moraliskt ställ-
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ningstagande. Då är det lätt att koppla en stor del av denna individs övriga tankar och handlingar till 

denna avvikelse. Om en politiker öppet förnekar förintelsen, en händelse som kan ses som grund-

läggande för vår uppfattning av rätt och fel, så är det inte omöjligt att en stor del av denna individs 

övriga tankar och agerande ses som avvikande då de i vår värderingsprocess är besläktade med en 

tanke som står i sådan direkt motsättning till vår egen.  

 

När narkotika och narkotikaanvändande gång på gång presenteras som motsatser till de värden en 

överväldigande majoritet av den övriga befolkningen ansluter sig till, behöver narkotikans effekter 

och narkotikaanvändarens beteende inte konkretiseras. Således kan resultatet av det tidigare disku-

terade filtret sägas vara en social binäritet. En tolkning där du antingen är med oss eller emot oss. 

Alla företeelser på något sätt kopplade till narkotika tillskrivs inte bara ett oamerikanskt värde utan 

vid många tillfällen också ett anti-amerikanskt värde. Jag vill argumentera för att detta kan sägas 

vara ett utfall tydligt besläktat med idén om den amerikanska exceptionaliteten.  

 

Säg att en familjemedlem använder sig av ett illegalt preparat som till exempel heroin. Om alla ne-

gativa resultat av individens narkotikaanvändande som till exempel ekonomisk utsatthet, abstinens 

och depression tillskrivs ett oamerikanskt värde, möjliggör detta filter den anhörige att tolka denna 

problematik som en amerikansk problematik. Denna värderingsprocess, den problembeskrivning 

som direkt och indirekt stiger fram ur NYT:s rapportering, möjliggör också då för den anhörige att 

uppfatta det som statens ansvar att omhänderta, rehabilitera eller straffa den anhörige.  

 

Missbrukaren och hur denna kan förstås genom de givna filtren, kan sammanfattningsvis sägas vara 

en oamerikansk varelse. Inte för att den direkt angriper den amerikanska befolkningen, utan för att 

denne gång på gång presenteras i motsättning till den amerikanska identiteten. Värderingsprocessen 

handlar således mindre om att antagonisera missbrukaren som individ och mer om att hylla och 

reproducera de affirmativa värden grundläggande för landets identitet. Genom statens ingripande, 

vad detta ingripande än må innefatta, kan individen återvända till det samhälle gemene medborgare 

vill vara en del av. Ett samhälle utan sjukdom, kriminalitet och utsatthet.  

 

3.4.2. Striden mellan nation och abstraktion 

Som så många gånger tidigare nämnt i denna uppsats, är den enda konkretiserade fienden individen 

som gör ekonomisk vinning på andra människors beroende. Men det krävs inte många minuter av 

statistisk överblick för att inse att det inte bara är dessa individer som fängslats, bötfällts eller till 

och med dödats. När det i rapporteringen målas en bild av fienden, definieras denne annat sällan 

som individ, utan som ett uppsättning kvaliteter. En av de mest centrala av dessa kvaliteter kan sä-
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gas vara organisationen. Med detta menar jag att en person som kommit i kontakt med, hängett sig 

till eller till och med varit ansvarig för en organiserad narkotikaverksamhet, placeras på den mindre 

positiva sidan av en distinktion där vi, den amerikanska befolkningen, möter den organiserade 

brottsligheten.  

 

Det potentiella problemet med att måla upp denna typ av distinktion är att det ligger i ett illegalt 

preparats natur, att du för att anförskaffa detta behöver komma i kontakt med en illegal återförsäl-

jare. Och en vidare problematik med samma dilemma är att all typ av handel i någon mening kan 

sägas vara organiserad. Med detta menar jag att det finns en säljare, en köpare och ett överenskom-

met pris. Resultatet av detta filter kan sägas vara att ett rikstäckande samhällsproblem (missbruk) 

inkorporeras till vad för läsaren presenteras som en samlad organisation/flera samlade organisation-

er. Denna idé reproduceras genom att gång på gång referera till narkotikans tillhandahållare som 

soldater eller legosoldater, yrkesroller som till sin natur är en del av en större organisation. 

 

Säg att en familjemedlem använder sig av ett illegalt preparat som till exempel heroin. Om denne 

individ är bosatt i USA och väljer att anförskaffa sig heroin, kommer detta sällan resultera i att indi-

viden sår en opiumvallmo-odling. Istället kommer denne troligen att vända sig till en återförsäljare. 

Om individen efter en genomförd transaktion grips av polisen, kan denne inte bara anklagas för att 

kommit i kontakt med, utan också för att vara en del av den organiserade narkotikahandeln. Och 

den organiserade narkotikahandeln tillskillnad från den narkotikaanvändande individen, är en part 

vars roll inom den givna diskursen är allt annat än tvetydig. Den organiserade narkotikahandeln är 

det största hotet och är uttalat den part vilket kriget kämpas mot.  

 

Men att genomföra politiska reformer baserat på att uttalat fängsla den gemene amerikanska med-

borgare som vid ett eller flera tillfällen köpt narkotika, skulle troligtvis vara mer svårsålt. Med detta 

menar jag att om Nixon, Ford, Carter, Reagan eller Bush (presidenterna under perioden vilken jag 

studerar) hade sagt att en seger i the war on drugs kunde konceptualiseras i form av ett massfängs-

lande av den amerikanska befolkningen, hade de troligtvis haft svårare att driva igenom vissa lag-

förslag och ekonomiska reformer. Jag studerar i denna uppsats inte presidenternas uttalande mer än 

hur de kommer till uttryck i NYT:s rapportering. Och i rapporteringen är fienden abstrakt, men dess 

effekter på det amerikanska samhället är konkreta.  

 

Problemet blir således hur man faktiskt definierar en seger/vinst i kriget. Om vi föreställde oss att 

all amerikansk narkotika producerades i ett land på beställning av en ledare så skulle en tydlig vinst 

eller åtminstone ett tydligt framsteg, vara att omkullkasta denne ledare. Men detta är inte fallet. 
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Istället reproduceras denna abstrakta fiende, detta hot som alltid tycks vara närvarande men aldrig 

går att synliggöra. På detta sätt produceras ett varaktigt krigstillstånd utan tydligt definierade slut-

förhållanden som lutar sig mer mot pågående spänningar än mot ett tydligt slutmål.  

 

Detta är vad jag skulle argumentera för är den mest centrala värderingsprocess som följer rapporte-

ringens filter. Fiendens abstraktionsnivå genererar en känsla av ständigt hot, ständig utsatthet och 

oro för att narkotikans konsekvenser ska drabba en själv eller ens älskade. En vidare konsekvens av 

denna tolkning blir ju då självklart att medborgaren behöver staten och dess åtaganden för att säker-

ställa att folket inte förlorar denna kamp. En strid där vi har en god förståelse för en förlust men 

svårare att konceptualisera en vinst.   

 

3.4.3. Uppskattning av framsteg 

Genom att använda en metafor som direkt åberopar militära ansträngningar produceras ett filter där 

det givna problemet behöver bemötas med organiserad styrka. Eftersom att fienden gång på gång 

presenteras som en armé, en organiserad kraft som tar över städerna, behöver denne fiende bemötas 

med motsvarande organisation. Krigsmetaforen är så pass central att den som tidigare nämnts inte 

bara fyller en estetisk funktion utan en konceptuell. Om vi hela tiden tänker på ett problem i termer 

av krig, armé, soldater och marscherande trupper så kan detta mycket väl forma en uppfattning där 

lösningen formas av samma konceptuella bild. I detta fall handlar det om den militära ansträngning-

en, faktumet att staten slåss för oss.  

 

För att förtydliga kan man använda sig av ett teoretiskt exempel. Om narkotikaanvändande istället 

hade presenterats som ett resultat av utanförskap och isolering, hade lösningen troligtvis byggt på 

ett mer kollektivt samhällsprojekt. Att varje amerikan hade verktygen att prata med den ensamme, 

den ekonomiskt utsatte och den som hamnat i dåligt sällskap. Att tänka på ett problem i dessa ter-

mer hade troligtvis även resulterat i ett ifrågasättande av staten om dess huvudsakliga gensvar var 

en rättslig process. Men genom att tala och tänka på ett problem i termer av krig omyndigförklaras i 

någon mening den enskilde medborgaren. Detta kanske främst då den enskilde medborgaren inte 

har verktygen att själv bekämpa missbruket. Det som krävs är en armé och i en amerikansk kontext 

innebär detta ökade anslag till polisväsendet. Man skulle kunna jämföra the war on drugs med da-

gens klimatdebatt. Självklart har staten en viktig roll i att lagstifta, beskatta och finansiera klimat-

forskning. Men det är inte ett problem som endast kan lösas av staten. Genom att diskutera klimat-

problematiken i termer av avfall, återvinning och utsläpp blir det oundvikligt för individen att se sitt 

eget utrymme till agerande. Den enskilde medborgaren besitter med andra ord verktygen att påverka 
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ett samhällsproblem. Denna bild framgår inte i den rapportering som utgjort analysmaterialet till 

denna uppsats. 

 

I uppsatsens inledande analys av rapporteringens topiker framgår det att de flesta artiklarna stiger ur 

antingen kvantitets- eller kvalitetstopiken. Dessa två kan i NYT:s rapportering sägas vara minst sagt 

besläktade. Artiklarna som kan sägas utgå ifrån en kvantitetstopik målar en bild av ett fungerande 

USA. Landet som i grund och botten fungerar och där statens agerande bör värderas utifrån dess 

utfall för den stora massan. Artiklarna som kan sägas utgå från kvalitetstopiken bygger ofta vidare 

på denna idé men gör detta i termer av förändring och originalitet. Artiklar där det finns ett värde i 

det hotade just för att vi riskerar att förlora det. Att artiklarnas direkta eller indirekta argumentation 

ofta stiger ur någon av dessa två topiker, genererar en bild av ett USA och en bild av ett hotat USA. 

Ett land som är vårt och ett land som vi håller på att förlora. Det sist nämnda, den ständiga risken 

för förlust, blir i mina ögon central vid en diskussion om värderingsprocesser.  

 

Detta om inte annat för att artiklarnas rubriker reproducerar en bild av en pågående kraftansträng-

ning där vi löpande riskerar att förlora. We are losing the war on drugs, Drugs invade the 3-R Sce-

ne, In South Bronx, drugs already claim the victory, War on drugs held burdening justice, War on 

drugs, for real, with casualties. Detta är bara några exempel på hur NYT:s rubriker tycks skapa ett 

kontinuum där vi hela tiden befinner oss i en utsatt situation. Om läsaren löpande konsumerar in-

formation som ramas in av denna hotbild och om samma läsare genom föregående värderingspro-

cess ser det som en hotbild som endast kan lösas upp genom ett statligt agerande, möjliggör detta en 

typ av social apati. Med detta menar jag följande: om en individ (genom i detta fall nyhetsrapporte-

ring) identifierar ett tydligt problem samt uppfattar att detta problem endast kan hanteras av staten, 

blir individens egen roll oviktig. Jag talar nu om den potentiella läsaren som inte använt sig av nar-

kotika, inte känner någon som använt sig av narkotika och inte har någon tydlig uppfattning som 

narkotikans reella konsekvenser. Läsaren identifierar ett problem men identifierar även faktumet att 

dess valda politiker tar hand om detta problem. Detta gör att individen inte behöver oroa sig för sitt 

eget agerande eller sociala ansvar.  

 

Säg att en familjemedlem använder sig av ett illegalt preparat som till exempel heroin. Genom att 

konsumera den givna nyhetsrapporteringen bildar man sig en uppfattning om att den anhörige är ett 

offer i en pågående konflikt, en konflikt där staten arbetar i ditt intresse. Detta genom att eliminera 

de faktorer som möjliggjort din anhöriges nederlag.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att detta filter placerar läsaren i en situation av godtycklig tillit. 

Genom en utpräglad metaforik, en reproducerad hotbild samt en idé om individens begränsade 

handlingsmöjligheter, placeras formuleringen av både problem och lösning hos staten. Om nyhets-

konsumenten med andra ord köper problembeskrivningen köper den också den tillhandahållna lös-

ningen. Jag vill klargöra att detta inte är unikt för the war on drugs, utan istället kan sägas gälla alla 

typer av krigsföring. Amerikanen som i sin upplaga av NYT läser om landets ansträngningar i väp-

nade konflikter i länder som Vietnam, Korea, Afghanistan eller Irak, har nog svårt att föreställa sig 

det lokala landskapet. Många amerikaner hade vid tiden för Vietnamkriget troligtvis aldrig träffat en 

vietnames, men helt plötsligt var de vietnamesiska styrkorna en fiende till den amerikanska befolk-

ningen. Om du som nyhetskonsument indirekt godkänner en sådan premiss, blir det i någon mening 

oundvikligt att acceptera lösningen. En lösning som inte kan tillhandahållas av dig som individ, 

utan av ett statligt agerande i form av en militär intervention. 

 

4. Sammanfattning - Språket och the war on drugs 

Det som inledningsvis väckte mitt intresse för ämnet the war on drugs var att jag kom i kontakt 

med den amerikanska fängelsestatistiken. Min inledande tanke var att många människor enligt sta-

tistiken måste känna eller i alla fall känna till någon som sitter eller suttit fängslad för narkoti-

kabrott. En grupp som på federal nivå 2015 utgjorde 52%144 av de intagna. Jag fann det därför in-

tressant att granska nyhetsrapporteringen, hur en av världens största tidningar rapporterat kring ett 

ämne som så många rimligtvis måste ha en personlig relation till.  

 

I följande avsnitt kommer jag sammanfatta vad resultatet av min analys är och hur denna kan tolkas 

utifrån en amerikansk samtid som i mångt och mycket fortfarande ivrigt diskuterar narkotikans plats 

i samhället.  

 

Jag har granskat artiklar publicerade mellan åren 1970–1989. Under denna period går det att identi-

fiera en skillnad i rapporteringens övergripande ton. I början av 1980-talet förändras rapportering-

ens tematik. Detta gäller självklart inte alla artiklar men en stor andel av 1980 talets publiceringar 

ger uttryck för ett samhälle som hotas. Min ambition har inte varit att granska dåtidens politiska 

utvecklingar, utan snarare rapporteringen om dessa, men det tycks som att denna förändring i hög 

grad sammanfaller med kokainets inträde i samhället och rädslan som följde denna. Under denna 

period bygger en stor del av artiklarnas tilltal på argument grundade i kvalitetstopiken. Vi (den ame-

                                                 
144 William Adams, Julie Samuels, Samuel Taxy, Drug Offenders in Federal Prison: Estimates of Characteristics 

Based on Linked Data, U.S. Department of Justice 2015. 

https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/dofp12.pdf 

https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/dofp12.pdf
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rikanska befolkningen) håller på att förlora våra städer, förlora våra barn, o.s.v.. Någonting måste 

genomföras, åtgärdas och förändras för att vi håller på att förlora något.  

 

Rapporteringen som föregår 1980-talets mer akut betonade retorik, tycks till stor del finna en grund 

i kvantitetstopiken. Här präglas rapporteringen av ett annat tilltal. Rapporteringen kan i någon me-

ning anses vara mer danande i den mening att den tycks forma en problembild. The war on drugs är 

en ny politisk kampanj i början av 1970-talet något som också formar nyhetsrapporteringen. Under 

läsningens gång uppfattar jag att den tidiga rapporteringen i en högre utsträckning redogör för de 

röster som förklarar vad problemet är. Senare rapportering förefaller sakna samma behov till kon-

textualisering och problemformulering.  

 

Även om jag kan urskilja dessa skillnader mellan tidigare och senare rapportering, bör det sägas att 

den skillnad jag identifierar i förhållande till topik varierar från artikel till artikel. Det finns med 

andra ord ett antal artiklar från både 1970- och 1980-talet som finner i sin grund i andra topiker än 

de ovan nämnda. Detta har mycket att göra med nyhetsartikelns format. Vissa artiklar är mer infor-

merande än andra, vissa är nära inpå explicit argumenterande och skillnaden mellan att rapportera 

om vad som händer i kongressen och på gatan, påverkar artikelns tematik.  

 

Något som dock är tydligt är att problembilden blir allt mer befäst över tid. När jag inledde min 

analys av artiklarnas metaforik blev det tydligt hur idén om narkotikan som hot tycktes påverka 

språkbruket i stort. Jag har lagt större delen av denna analys på att studera vilken roll krigsmetafo-

ren spelar i rapporteringen i fråga. Det kanske enklaste svaret på denna fråga är att den i allra högsta 

grad spelar en roll. Detta må inte låta som något vidare resultat men bör ändå nämnas då jag nu har 

för avsikt att sammanfatta resultatet. Jag har i denna uppsats valt att fokusera på den  konceptuella 

metaforen och i vilken utsträckning denna kan sägas forma diskursen som är the war on drugs.  

 

Något som jag tidigt uppfattade var att rapporteringen systematiskt tilldelade något/någon ett sub-

jekt, en roll i en handling. Detta till följd av ett tillsynes övergripande behov av en fiende. Denna 

fiende, detta hot är ständigt närvarande men blir intressant nog aldrig konkretiserad. Enemy of the 

American people, abuser, mercenaries, kingpins, underworld, slave-traders och public enemy, är 

bara några exempel på denna av metaforiken understödda rollfördelning. Det förefaller som att rap-

porteringen är i behov av ett oss/vi och ett dem/ni. Denna opposition reproduceras genom en mängd 

olika textuella uttryck där det kanske mest påtagliga representeras av en idé om det äkta USA. I en 

överväldigande majoritet av de artiklar som ger uttryck för en problembeskrivning, existerar denna 

motsättning mellan ett riktigt, rent och hållbart USA och hotet som utgörs av narkotika. Utöver det 
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omfattande militära språkbruk som utan tvekan är det mest vedertagna metaforiska uttrycket, talas 

det ofta om narkotikaanvändning i termer av sjukdom och misär. USA så som det presenteras i mot-

sättning till narkotikans natur, är ett fredligt, rent och välfungerande land. Ett land som nu hotas av 

narkotika, förkroppsligad genom våld, brott och fysisk och social misär.  

 

Genom att studera artiklarna genom en s.k. front-back organization noterade jag hur tiden och den 

rumsliga positioneringen förändrades beroende på vilket förhållande den givna artikeln har till hot-

bilden. Då tiden struktureras som ett stillastående objekt där framtiden ligger framför oss och dåti-

den bakom oss, tycks artiklarna finna sin grund inom ramen för kvalitetstopiken. Något måste för-

ändras för att vi ska kunna röra oss framåt. På samma sätt noterade jag ett mönster i hur artiklar där 

tiden istället rör sig mot oss formas kring idéer om gruppens välmående och tryggheten i den ame-

rikanska modellen som nu riskeras att förloras. Hotet präglas med andra ord inte bara av dess tillde-

lade inneboende egenskaper, utan även av hur vi konceptuellt uppfattar krigstiden och vad det är vi 

riskerar att förlora. 

 

Av denna anledning kan krigsmetaforiken inte enbart tolkas i termer av käll- och måldomän. Att 

tala om städer som slagfält och om narkotikan som en attackerande armé genererar en föreställning 

om ett allvarligt hot. Men hotets konceptuella natur är beroende av en förståelse av vad det är som 

är hotat. Den amerikanska välfärden, välmåendet och möjligheten till att kunna leva upp till sin 

fulla potential är alla värden som narkotikans intåg hotar. Av denna anledning är alla hotade, eller 

åtminstone alla som har för avsikt att leva ett gott liv inom USA:s gränser. Men faktumet att alla 

genom denna rollfördelning erbjuds möjligheten att identifiera sig själva som en utsatt grupp, väck-

er frågor om vem den faktiska fienden är.  

 

I avsnittet om terministic screens diskuterar jag missbrukaren och hur denna definieras genom en 

process där identiteten formas genom vilket preparat man använder sig av, i vilken utsträckning 

man använder sig av det samt i vilken utsträckning konsumtionen påverkar ens beteende. Missbru-

karen tilldelas genom rapporteringen en dynamisk roll där man skiftar mellan att vara en kriminell 

och ett offer. Missbrukaren hänger sig åt en kriminell verksamhet då denne tar del av en organiserad 

narkotikahandel men ses samtidigt som en individ som fallit offer för narkotikans intåg i det ameri-

kanska samhället. Detta väcker i sig frågor om vem den faktiska fienden är.  

 

Fienden, hotet och själva anledningen till att det ens utkämpas ett war on drugs, är abstrakt. Något 

som inte är abstrakt är dess oppositionella roll till den amerikanska identiteten. Så samtidigt som en 

utbredd krigsmetaforik i artiklarna reproduceras, reproduceras också en idé om vad det betyder att 
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vara amerikan. Krigsmetaforiken är till sin natur beroende av opposition, två eller flera stridande 

parter som definierar sig genom sitt avståndstagande till varandra. Detta gör indirekt the war on 

drugs till ett identitetspolitiskt projekt, där ett visst språkbruk i någon mening ger uttryck för vad 

det betyder att vara amerikan. Det jag i detta avsnitt hittills avhandlat vad jag efter genomförd ana-

lys uppfattar som rapporteringens mest centrala teman. Men hur kan man på ett mer övergripande 

sätt förstå resultatets betydelse? 

 

Jag har i uppsatsens behandlat frågan om den amerikanska identiteten. Metaforiken och dess model-

lering av en fiende, synen på missbruk som något oamerikanskt och den nationella identiteten som 

tillflyktsort vid fiendens ankomst, är alla uttryck för samma övergripande tema: vad det betyder att 

vara amerikan.  

 

Mitt underlag har utgjorts av artiklar som alla redogör för ett skeende. Det är därför inte helt opro-

blematiskt att säga vem som formar idén om den amerikanska identitet som stiger ur rapporteringen. 

Genom att besvara en sådan fråga riskerar jag att influeras av både politiska och språkfilosofiska 

hållningar. Bilden av det amerikanska tillståndet kan sägas vara det huvudsakliga filter genom vil-

ket nyhetskonsumenten bör förstå hotbilden. The War on Drugs som kampanj är också beroende av 

en hotbild för att lagändringar och politiska åtaganden ska kunna legitimeras. Detta skapar ett 

närmast cykliskt förhållande där bilden av den amerikanska normaliteten bygger på ett avståndsta-

gande från en konceptuell fiende, en fiende som genom sina metaforiska och praktiska uttryck tillå-

ter skapandet av en ny normalitet i det hotade. Nyhetskonsumenten lär sig indirekt vad det betyder 

att vara amerikan genom att bibringas en uppfattning för vad som håller på att gå förlorat. Hur en 

hotbild presenteras har därför betydelse då denna presentation även besitter förmågan att presentera 

vad som ska värnas om.  

 

Jag argumenterar inte för att det finns något inneboende fel i att reproducera en bild av det ameri-

kanska. Man skulle t.o.m. kunna argumentera för att ett land som USA är i behov av ett identitets-

projekt likt detta. USA är ett stort land med en heterogen befolkning åtskilda genom sin tro, sina 

ekonomiska förutsättningar och politiska sympatier. Att peka på vissa värden som hotade av en ab-

strakt fiende som narkotika eller terrorism, erbjuder möjligheten till att sluta upp bakom erkännan-

det av vissa värdens betydelse: de amerikanska grundpelare som i de givna artiklarna regelbundet 

artikuleras i termer av frihet, yttrandefrihet, rättvisa och möjligheten att leva upp till sin fulla pot-

ential, etc..  
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Det potentiella problemet med ett identitetsprojekt likt detta kan istället sägas handla om vad som 

definierar som en fiende, hotbild eller sjukdom. För vid behov av motsättning krävs det att vissa 

värderingar, vissa identiteter och beteenden, hamnar utanför den amerikanska identiteten.  En ab-

strakt grupp eller ett idépaket som inom den givna kontexten får fungera som projektionsyta för de 

värderingar den amerikanska identiteten tar spjärn mot. Jag har under denna uppsats sett hur narko-

tika, narkotikabruk och narkotikahandel fått fylla denna funktion. Problematiken uppstår när di-

stinktionen mellan gott och ont, amerikanskt och destruktivt, trygghet och hot, blir så vedertagen att 

ett visst beteende omedelbart placeras i en tillsynes godtycklig uppdelning. En uppdelning som be-

rättigar sin egen existens genom att vara nödvändig för formandet av den amerikanska identiteten. 

Om en individ grips med ett narkotikaklassat preparat i fickan innebär inte detta att personen är ond 

och ännu mindre en fiende till den amerikanska nationen. Men genom en utpräglad metaforik och 

ett ihärdigt karaktäriserande av narkotikabruk som något oamerikanskt, bryter inte bara individen 

mot lagen utan brukar också våld på den amerikanska själen. Då individens beteende hotar den 

amerikanska välfärdsstaten är individen genom sitt agerande också en fiende till hela den ameri-

kanska välfärdsstaten. Detta kan vara en av anledningarna till landets stränga narkotikalagstiftning 

med mandatory minimum sentencing och no-knock warrants och att två tredjedelar av landets 

kvinnliga intagna sitter för icke-våldsamma narkotikabrott.145 

 

I april 2016 släpptes ett nummer av tidningen Harper’s Magazine. I detta kunde man läsa utdrag ur 

en intervju journalisten Dan Baum hade genomfört med John Ehrlichman före hans död 1999. Ehr-

lichman var chefsrådgivare för inrikesfrågor under president Richard Nixon och var en av nyckel-

personerna i Watergate-skandalen under 1970-talets första år. I sin roll som en Vita Husets högst 

uppsatta politiska rådgivare, spelade han även en roll i dåtidens narkotikapolitiska utformning. 

Baum skrev vid tillfället en bok om U.S.A:s narkotikalagstiftning och var därför intresserad av re-

sonemanget bakom the war on drugs inledande. Ehrlichman svarade: 

 

 “The Nixon campaign in 1968, and the Nixon White House after that, had two enemies: the antiwar 

 left and black people. You understand what I’m saying? We knew we couldn’t make it illegal to be 

 either against the war or black, but by getting the public to associate the hippies with marijuana and 

 blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We  

 could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings, and vilify them night after night 

 on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did.”146 

                                                 
145 Drug Policy Alliance, Women and Gender in the Drug War. 

http://www.drugpolicy.org/women-and-gender-drug-war (2016-09-02) 
146 Dan Baum, ”Legalize it all - How to win the war on drugs”, Harper’s Magazine 2016-04-01.  

 

http://www.drugpolicy.org/women-and-gender-drug-war
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Att artikeln skapade en viss uppståndelse är föga överraskande. Jag vill inte gå i polemik med utta-

landet, lika lite som jag vill diskutera Ehrlichmans trovärdighet eller i vilken mån han kan sägas 

representera dåtidens politiska etablissemang. Citatets relevans för denna uppsats är (1) det faktum 

att Ehrlichmans uttalande har väckt liv i diskussionen om klass, etnicitet och narkotikabekämpning 

och (2) att det sätter fokus på språket som maktfaktor. Under förutsättning att Ehrlichman är san-

ningsenlig och korrekt återgiven, väcker citatet självklart en rättfärdigad avsmak för den dåvarande 

regeringens cyniska förfarande. Men samtidigt blir det tydligt vilken central roll språket spelar i den 

kampanj Ehrlichman beskriver. En kampanj där den politiska eliten genom en medveten strategi 

definierar innebörden av att vara amerikan. Detta genom att med språkbruk och politisk makt av-

göra vilka delar av samhället som utgör ett hot mot den amerikanska välfärden och på så sätt av-

skilja dessa delar av befolkningen från den amerikanska identiteten.  

 

Det är en tanke lika olustig som den är viktig. Krigsmetaforiken med dess fiende, offer och annal-

kande arméer för också mina tankar till sättet man i amerikanska politiska och mediala samman-

hang ofta talar om terrorism. Terrorism är ingen ideologi, ingen institution, regering eller stat. 

Terrorism är en taktik. Trots detta har den diskursiva process som är the war on terror genererat en 

bild av relationen mellan islam och terrorism som intimt förbundna. Terrorism och allt besläktat 

med begreppet presenteras som något i grunden oamerikanskt. När en muslim begår ett brott, asso-

cieras detta lätt med terrorism och därmed riskerar man att (på liknande sätt som med the war on 

drugs), skapa ett oppositionellt förhållande mellan islam (hippies och svarta) och USA. Detta aktua-

liseras med nuvarande president Donald J. Trump som tillskillnad från sin föregångare inte drar sig 

för att använda termen islamic terrorism147.  

 

Men språket har inte bara en destruktiv kraft. I språket bor också vår kunskap, våra minnen och 

samlade erfarenheter. I informationstidsåldern har språket tilldelats en viktigare roll, inte minst då 

en segmenterad rapportering erbjuder nyhetskonsumenten möjligheten att välja nyhetskanal efter 

vad som bekräftar ens redan existerande världsuppfattning. Med sociala medier, en i stort sett obe-

gränsade kontaktmöjlighet och tillgång till fakta, har dagens amerikaner en annan möjlighet att 

rannsaka sitt språkbruk och dess inneboende värderingar. En kan bara hoppas att arvet som the war 

on drugs lämnar efter sig, inte bara är en anmärkningsvärd fängelsestatistik utan också en insikt om 

språkets uttrycksmöjligheter och den makt som bor i dess domän. Vi äger alla i någon mening språ-

                                                                                                                                                                  
https://harpers.org/archive/2016/04/legalize-it-all/ (2017-05-20) 
147 Politico Staff, ”Full text: Donald Trump’s speech on fighting terrorism”, Politico 2016-08-15. 

http://www.politico.com/story/2016/08/donald-trump-terrorism-speech-227025 (2017-05-20) 

https://harpers.org/archive/2016/04/legalize-it-all/
http://www.politico.com/story/2016/08/donald-trump-terrorism-speech-227025
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ket vi använder vilket inte bara erbjuder oss friheten att forma vårt eget uttryck, det tilldelar oss 

även ett ansvar att rannsaka vad vi egentligen säger och de vilka värderingar som vilar bakom ett 

givet uttalande.  
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Appendix - Begreppsförklaringar 

 

Drug czar: Drug Czar är en informell titel för den person som leder drogkontrollpolitiken i USA 

 

Drug kingpin: En drogherre, drogbaron, kingpin eller narcotrafficker är en person som styr ett stort 

nätverk av personer som är involverade i den illegala droghandeln. Sådana siffror är ofta svåra att få 

ordning på, eftersom de normalt inte är direkt i besittning av något olagligt, men isoleras från den 

faktiska handeln med droger av flera lager underlag. 

 

Miranda-krav: Mirandavarning, är en skyldighet för polisen i USA att påminna en anhållen person 

om dess rättigheter, såsom rätt till tystnad och rätt till juridiskt ombud 

 

Gridlock: Ett gridlock syftar på ett politiskt dödläge, en situation där det är svårt att passera lagar 

som uppfyller människors behov. Gridlock kan inträffa när två lagstiftande hus, eller den verkstäl-

lande filialen och lagstiftaren styrs av olika politiska partier, eller annars inte kan hålla med. 

 

D.E.A.: Drug Enforcement Agency , Drug Enforcement Administration (DEA) är en amerikansk 

federal myndighet under under det amerikanska justitiedepartementet har till uppgift att bekämpa 

narkotikasmuggling och användning inom landets gränser. D.E.A. är huvudansvariga för verkstäl-

landet av inhemsk narkotikalagstiftningen och delar behörighet med F.B.I. (Federal Bureau of Inve-

stigation) , I.C.E. (Immigration and Customs Enforcement), Homeland Security och U.S. Border 

Patrol. 

 

No-Knock Warrant: Detta syftar på att polisen har rätten att ta sig in i en lokal utan att informera 

om sin närvaro. När rätten instiftades var syftet att underminera den kriminelles möjlighet till att 

förbereda sig, gömma sina illegala preparat eller ringa på förstärkning. Kritiken mot denna regel har 

till stor del handlat om att det skapar en onödigt farlig situation. Detta då oskyldiga människor görs 

till kriminella då de skyddar sitt hem mot vad de tror är inbrottstjuvar.  

 

Mandatory minimum sentencing: Som namnet skvallrar om handlar denna regel om att någon som 

grips bärandes ett illegalt preparat måste avtjäna ett i förväg bestämd straff. Detta oavsett omstän-

digheterna. Denna lag är en av huvudanledningarna till att en så pass stor del av USA:s fängslande 

avtjänar tid för ett narkotikarelaterad brott.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Polisen_i_USA

