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Abstract 
The purpose of this thesis is to gain a greater understanding of the different normative 

perspectives on a legalization or decriminalization of cannabis in Sweden. Since the debate on 

the global political arena has changed during the last couple of years concerning “The War on 

Drugs” we found an interesting aspect in researching what this wind of change might bring, 

and what it already brought, to Sweden. The main focus of this study is to explore the social 

and legal norms concerning the use of cannabis in Sweden and the attitudes towards a 

potential legalization. Our research therefore focused on social and legal norms surrounding 

the use of cannabis from a narrative criminological perspective and techniques of 

neutralization. The paper consists of six semi-structured interviews with both users and police 

concerning their personal opinions on; cannabis in general, a potential legalization and their 

view on the opposing group. These two groups were selected since they represent the, often, 

opposing sides of the spectrum concerning views on cannabis. The analysis of the study 

therefore focus on the different narratives and Sykes & Matzas’ techniques of neutralization 

in combination with Cohens’ denial that may uphold, justify and reinforce the belief in the 

norms concerning the use of cannabis. The norms and narratives where then put in contrast to 

each other and the narratives towards cannabis use, legalization and the opposing part were 

then analyzed thoroughly to find the differences and similarities that may exist between these 

two groups. It was through the analysis of our material that we discovered the fundamental 

narratives, used by both groups. These narratives in combination with techniques of 

neutralization were used against the opposing party to justify or to ridicule their perspective 

and narrative. An act both groups were found guilty of. We found that the social and legal 

norms ability to coexist and reproduce themselves, social norms through users and legal 

norms through the police, comes from these two groups inability to discuss the matter. A way 

of looking at the other group as misinformed and fanatical in their opinions, makes both group 

believe a consensus is nowhere to be found. Because of the absence of a debate the norms 

were never questioned and could therefore thrive and survive. 
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The War on Drugs – En term som sifter till prohibition av narkotika som kommer utvecklas 
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UNODC – United Nations Office on Drug and Crime 

 

Weed, Pot – Slang för cannabis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Förord ......................................................................................................................................... 3 

Ordlista ....................................................................................................................................... 4 

Innehållsförteckning ................................................................................................................... 5 

Inledning ..................................................................................................................................... 7 

Syfte & Frågeställningar ......................................................................................................... 7 

Disposition .............................................................................................................................. 8 

Avgränsningar ........................................................................................................................ 9 

Terminologi .......................................................................................................................... 10 

Tidigare forskning .................................................................................................................... 10 

Legalisering & avkriminalisering ......................................................................................... 10 

Cannabiskultur ...................................................................................................................... 11 

The War on Drugs ................................................................................................................ 12 

Sveriges konservativa förhållningssätt ................................................................................. 13 

Teori ......................................................................................................................................... 14 

Teoretisk utgångspunkt ......................................................................................................... 15 

Neutraliseringstekniker - Sykes & Matza ............................................................................. 16 

Förnekelse & Normalisering - Stanley Cohen ...................................................................... 17 

Narrativ kriminologi ............................................................................................................. 18 

Metod ....................................................................................................................................... 19 

Material ................................................................................................................................. 19 

Förförståelse ......................................................................................................................... 20 

Metodologiska utgångspunkter ............................................................................................. 20 

Kvalitativ metod ................................................................................................................... 22 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet .......................................................................... 22 

Semistrukturerade intervjuer ................................................................................................ 23 

Urvalsram ............................................................................................................................. 24 

Etiska överväganden ............................................................................................................. 25 

Analys & Resultat .................................................................................................................... 25 

Polisens syn på cannabis, dess biverkningar och effekter .................................................... 26 

Från hasch till helvete ...................................................................................................... 26 

Normalisering av kriminalisering ..................................................................................... 30 

Farligare än man tror ....................................................................................................... 31 

Polisernas syn på en eventuell legalisering .......................................................................... 33 



 

Mer gift i samhället ........................................................................................................... 33 

En missled grupp ............................................................................................................... 34 

Hårdare straff som hjälp ................................................................................................... 34 

Det globala klimatets tvång .............................................................................................. 36 

Synen på brukare samt den interna gruppen ......................................................................... 37 

En homogen poliskår? ...................................................................................................... 38 

De oförstående .................................................................................................................. 39 

Brukarnas syn på cannabis, dess biverkningar och effekter ................................................. 41 

En säker drog för de upplysta ........................................................................................... 41 

Knappt kriminellt .............................................................................................................. 44 

En nyanserad syn .............................................................................................................. 44 

Brukarnas syn på en eventuell legalisering .......................................................................... 47 

En farofylld kriminalisering .............................................................................................. 47 

Den ansvarstagande brukaren .......................................................................................... 49 

Ett avslappnat förhållningssätt ......................................................................................... 51 

Synen på polisen samt den interna gruppen ......................................................................... 52 

Töntar, Coola och oförstående ......................................................................................... 52 

Offer för systemet .............................................................................................................. 53 

Skillnader & likheter ............................................................................................................ 55 

Sammanfattning & konklusion ................................................................................................. 57 

Avslutande ord ......................................................................................................................... 59 

Källförteckning ......................................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Inledning 

I dagsläget förs en utbredd debatt kring en legalisering av cannabis på den globala spelplanen. 

Med länder som USA och Kanada i fronten, som nyligen legaliserat användandet av cannabis 

i skiftande utsträckning, har Sveriges lagstiftning kring användandet av cannabis fått inhemsk 

kritik gällande de straffrättsliga sanktionerna (Goldberg & Tham 2016; Tham 2003, s. 5). I 

Sverige förs dock debatten genom andra forum än riksdagen, exempelvis i internetforum så 

som Flashback (Månsson 2014, s. 675-676), samt musikhjälpens insamling 2014 där de störst 

donerade summorna låg under namnet “Avkriminalisera Cannabis”(Berntsson & Rosenqvist 

2014). Den lilla debatt som existerar på politisk nivå sker dock utanför riksdagens rum. Från 

exempelvis ungdomsförbundet CUF har frågan höjts kring en svensk legalisering av cannabis 

(CUF 2011) men den faller återigen för döva öron från högre instanser (Agö 2015). Det 

globala klimatet har förändrats i frågan kring en legalisering av cannabis och Sveriges 

konservativa hållning i debatten har tidigare tenderat att luta sig på amerikansk politik. The 

War on Drugs har förändrats då frontfiguren, USA, har i ett flertal delstater legaliserat och 

avkriminaliserat användandet av cannabis vilket i sin tur leder till att Sverige nu står utan 

USA att stötta sig mot (Agö 2015). Som exempel kan FNs nya narkotikapolitik kring en 

potentiell avkriminalisering av narkotikaklassade preparat och förskjutet fokus till vård och 

behandling av brukare ses, ett tydligt exempel på ett paradigmskifte som genomsyrar den 

globala narkotikapolitiken (UNODC 2016). Den nya inriktning som FN presenterat har dock 

möts av kritik från exempelvis Kina och Ryssland som vill behålla sin konservativa 

narkotikapolitik och en tydlig dissonans kan ses mellan medlemsstaternas förhållningssätt till 

den nya konventionen. På andra sidan av spektret ses The War on Drugs som ett 

misslyckande enligt till exempel FNs föredetta generalsekreterare Kofi Annan som anser att 

nya metoder för att hantera missbruk bör utformas (Annan 2016).  

Med det skiftande klimatet på global nivå fann vi ett intresse för den skillnad som 

existerar i synen på cannabis, dess effekter och biverkningar samt en eventuell legalisering 

eller avkriminalisering i Sverige. I Sverige kan en möjlig representation av dessa skillnader i 

förhållningssätt till cannabis ses mellan brukare kontra polisen då dessa parter representerar, i 

viss mån, den sociala kontra rättsliga normen kring bruket. Ytterligare ett intressant fenomen 

att undersöka blev därmed dessa parters uppfattning av varandra. Eftersom en skillnad mellan 

synen på cannabis kan existera mellan dessa parter samt synen på lagens legitimitet i 

förhållande till cannabisprohibitionen, kan en möjlig klyfta uppstå som vi anser bör analyseras 

ur ett rättssociologiskt perspektiv. Vi vill således undersöka hur dessa normer och 

förhållningssätt kring cannabis kan leva bredvid varandra i ett samhälle präglat av år av 

konservativ narkotikapolitik, i ljuset av det globala paradigmskiftet. 

 

Syfte & Frågeställningar 
Sverige står som vi tidigare nämnt kvar i sitt konservativa förhållningssätt till cannabis samt 

en eventuell legalisering och har hitintills inte tillåtit lagstiftningen bli påverkad av yttre 

faktorer såsom avkriminalisering i andra länder. Inhemsk kritik har lyfts, som även nämns 

ovan, men det bör även belysas att andra utländska organ, så som FN, har kritiserat Sveriges 

restriktiva narkotikapolitik (OHCHR 2015). 
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I ljuset av detta är syftet med vår uppsats att nå en förståelse för polisers och brukares 

sociala samt rättsliga normer, hur dessa skapar narrativ som ger individer möjlighet att 

rättfärdiga värderingar kring cannabisbruk och synen på cannabis, samt hur dessa 

värdesystem kan existera parallellt. Utifrån denna formulering är vår ambition att med Sykes 

och Matzas (1957) neutraliseringstekniker och Stanley Cohens (2001) påbyggnad i 

kombination med ett narrativt kriminologiskt perspektiv (Presser 2009; Sandberg 2010) 

åskådliggöra skillnader som möjligen kan infinna sig mellan brukare och polisers syn på 

cannabis effekt, dess biverkningar samt en avkriminalisering. Med den narrativa kriminologin 

avser vi att kunna belysa de skildringar och historier som våra intervjupersoner förtäljer 

utifrån de normer individen internaliserat. Detta för att ge oss en bredare förståelse för vad 

som kan ligga till grund för inställningen till en potentiell legalisering, synen på cannabis som 

preparat, uppfattningen som grupperna har om varandra samt synen på individens interna 

grupp. Ytterligare har vi valt att fokusera på brukarnas syn på den kriminella aspekten kring 

bruket av cannabis för att nå en förståelse för relationen mellan de rättsliga samt sociala 

normerna. Således är denna uppsats rättssociologiskt relevant då en analys av de värderingar 

som existerar kring cannabisbrukets illegala status kan tillföra viktig information kring en 

förståelse för, i vårt fall, normer och värderingar kring preparatet. Problematiken vi valt att 

analysera blir således två skilda normsystem, sociala och rättsliga, samt hur dessa kan 

upprätthållas och existera parallellt. En förståelse för denna parallella existens blir således 

målet med uppsatsen och följande har vi formulerat tre forskningsfrågor som hjälpmedel att 

belysa nämnda fenomen. Dessa frågeställningar är som följande;  

 

Hur kan polisens samt brukarnas syn på cannabis biverkningar och effekter förstås utifrån 

rättfärdiganden och narrativ? 

 

Hur kan polisens samt brukarnas syn på en eventuell legalisering av cannabis förstås utifrån 

användandet av narrativ?  

 

Hur kan polisens syn på brukare, brukares syn på polisen samt perspektivet på den interna 

gruppen förstås utifrån rättfärdiganden och narrativ? 

 

Disposition 

Denna uppsats har vi valt att dela in i sju avsnitt; Inledning, Tidigare forskning, Teori, Metod, 

Analys, Sammanfattning & konklusion och Avslutande ord.  

I Inledningen beskrivs syftet med uppsatsen, våra frågeställningar, avgränsningar samt 

terminologi. Följande avsnitt är Tidigare forskning, där vi kommer belysa tidigare studier och 

undersökningar som kan kopplas till vår forskning. Teori behandlar de tre teorier samt vår 

teoretiska utgångspunkt som vi haft som grund för vår studie. Som teoretisk utgångspunkt 

följer en förklaring av normer, därefter presenteras följande teorier; Sykes & Matzas 

neutraliseringstekniker, Cohens utveckling av dessa samt ett narrativt kriminologiskt 

perspektiv. I Metod förklarar vi vilka metodologiska överväganden och praktiska verktyg som 

vi använt under studien för att få svar på de frågeställningar vi formulerat. I det femte 

avsnittet, vår Analys, binder vi samman de sex intervjuer som vi genomfört med våra 
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teoretiska utgångspunkter för att på så sätt kunna besvara uppsatsens frågeställningar samt 

beskriver de skillnader och likheter vi fann i polisernas och brukarnas narrativ. I kapitlet 

Sammanfattning & konklusion besvara vi frågeställningarna samt summerar de viktigaste 

analytiska poäng som gjorts gällande under analysen. Under det sista kapitlet, Avslutande ord, 

redovisar mönster genom vår analys som vi önskar fortsatt forskning kring samt belyser 

problematiken som görs gällande kring synen på de sociala samt rättsliga normerna. 

 

Avgränsningar 
Vi har i vår uppsats valt att fokusera på Sverige och den svenska synen på en legalisering, vi 

är dock medvetna om att vi inkluderat internationella artiklar och information, då data kring 

de teman vi tar upp i tidigare forskning var i viss mån skralt inom den svenska 

forskningsbasen. Litteraturen och artiklarna tenderade att röra vid den globala debatten kring 

cannabis och de utfall i andra länder, såsom Australien, som skett till följd av en legalisering. 

Då våra intervjupersoner refererade till dessa länder vid frågor om det globala klimatet anser 

vi att artiklarna är av signifikans för arbetet. Det ska dock tilläggas att dessa artiklar ej är till 

för att beskriva brukarna eller poliserna utan ämnar att belysa det globala klimatet och 

genomförda avkriminaliseringar samt legaliseringar. Den forskning vi använt för att förstå 

brukare kommer i stor utsträckning från Norden. Då våra kulturer samt lagstiftning är snarlika 

bör skillnaden mellan nordens brukare och den subkultur som associeras med cannabis även 

vara av liknande art. I vår datainsamling har vi även valt att endast lägga fokus på cannabis, 

bruket av cannabis och exkluderat andra droger för att smalna av vårt område och på så sätt 

göra det enklare för oss att hitta relevant litteratur för arbetet samt data från intervjuerna. Vårt 

val av cannabis grundar sig även i det faktum att det är de preparat som den globala debatten 

om legalisering cirkulerar kring i huvudsak. Som teoretisk utgångspunkt valde vi att fokusera 

på ett normperspektiv, vilket Baier beskriver (2013, s. 1-5), då de rättsliga kontra sociala 

normerna kring cannabisbruket skiljer sig mellan rättsväsende och brukare, eftersom bruk 

föreligger trots dess illegala status. Vi valde att inkludera Sykes och Matzas (1957) 

neutraliseringstekniker, Stanley Cohens (2001) utveckling av dessa samt ett narrativt 

perspektiv (Presser 2009, s. 178; Sandberg 2010, s. 69-71) som analytiska verktyg för vårt 

arbete.  

Under intervjuerna och vid efterföljande transkribering såg vi tecken på 

stämplingsteorin men vi har valde att inte gå vidare med detta teoretiska perspektiv på grund 

av tidspress samt utrymme. En utvecklad analys kring stämplingsteorin i förhållande till 

narkotika kan ses i till exempel Narkotika avmystifierad (Goldberg 1993) och eftersom en del 

av vårt arbete grundar sig på Goldberg har vi valt fokusera på andra teorier, då Goldberg 

utförligt genomarbetat stämplingsteorin i nämnda verk. Vårt val att endast genomföra sex 

intervjuer genomsyrades av tidsbrist samt tillgång. Urval samt tillgång av intervjupersoner 

kommer vi att diskutera djupgående i vår metodologidel. Vi är även väl medvetna om att en 

generalisering kring vårt forskningsområde utifrån vårt material är omöjlig då det endast 

representerar en mindre inblick i ämnet. Vi söker således inga allmänsanningar utan hoppas 

att vår restriktiva ansats att analysera inställningar till cannabisbruk ur en social kontext kan 

tillföra något till forskningsområdet i allmänhet. Det bör även nämnas att en könsaspekt har 

medvetet exkluderats ur vår analys. Vi är medvetna om att de sociala strukturer som 

analyseras färgas av tidigare erfarenheter vilket kan kopplas till ett genusperspektiv. 
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Cannabisbruk förekommer dock oberoende av könstillhörighet, visserligen i ojämn 

utsträckning, och vår forskningsansats bygger på de sociala mekanismerna kring bruket i sig. 

Vi har därmed valt att bortse från könsaspekten på grund av både tidsbrist och den ojämna 

fördelningen av intervjupersonernas könstillhörighet.  

 

Terminologi 
Några benämningar och val av specifika termer bör redogöras för som förtydliganden. Vi har 

valt att benämna användarna av cannabis som brukare i kontrast till den möjligen vardagligare 

benämningen missbrukare, då missbruk i sig för med sig ett antagande kring användaren. Då 

bruk av cannabis beskrivs som missbruk försvinner spektret av olika former av bruk. Som 

exempel kan alkoholkonsumtion ses, att beskriva all form av alkoholkonsumtion som 

missbruk kategoriserar alla brukare i samma fack (Goldberg 1993, s. 28-29). Individer som 

dricker sig redlösa dagligen faller således i samma fack som individer var konsumtion består 

av en öl i veckan. Eftersom missbruk är så pass laddat och en förförståelse ofta existerar kring 

termen har vi valt att använda oss av benämningen brukare.  

Vi använder oss även av termen avvikare vid flera tillfällen. Med avvikare menar vi 

individer som avviker från olika system. Till exempel kan brukarna ses som avvikare i 

förhållande till rättsreglerna som föreligger kring cannabis. Vi menar således att avvikare är 

beroende av kontext och benämning. I vår mening innefattar således avvikare inte något 

specifikt beteende utan måste ses i kontext till exempelvis föreliggande norm eller kulturella 

kontext.  

Vi har även valt att använda oss av termen cannabis för att beskriva det illegala 

preparatet. Ytterligare termer existerar kring cannabis så som weed, hasch, marijuana men för 

att hålla oss konsekventa har vi valt att använda oss av cannabis då det är härleds från dess 

vetenskapliga benämning, cannabis-sativa samt -indica vilka i huvudsak används som 

berusningsmedel. 

Tidigare forskning 

Den forskning vi använder som förekommit tidigare på ämnen, som berör uppsatsen, har vi 

valt att dela upp i fyra kapitel. Legalisering och avkriminalisering kommer beröra vilka 

konsekvenser som förekommer genom ett liberalare förhållningssätt och debatter som förts 

kring ämnet. Den andra delen beskriver cannabis i en kulturell kontext, hur individer i 

subkulturer som skapas utifrån ett cannabisbruk ser på sin egen person samt hur attityder 

inom dessa kulturer och kulturerna i sig byggs upp genom narrativ. De tredje kapitlet tar upp 

det konservativa synsätt på cannabis, och andra droger, i form av The War on Drugs, där vi 

lyfter upp hur detta krig uppkom och vilka konsekvenser som detta förhållningssätt till olika 

preparat sedermera lett till. Avslutningsvis beskriver vi Sverige och det förhållningssätt som 

landets politiska partier har gentemot cannabis samt hur denna syn avspeglas hos resterande 

population.  

 

Legalisering & avkriminalisering 
På en global nivå har legalisering och avkriminalisering av cannabis samt konsekvenserna av 

ett liberalare förhållningssätt diskuterats flitigt. Williams och Line Bretteville-Jensen (2014) 
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undersöker i sin studie vad en avkriminalisering för med sig i form av ökat bruk och attityder 

mot det nya förhållningssättet till den nya lagstiftningen i Australien. Studiens resultat visade 

att en avkriminalisering tillförde en förskjutning av förstagångsbrukare till yngre ålder. Detta 

hänvisar dem till att individerna som provade i tidigare ålder, till följd av den liberalare synen 

som nu existerade, befann sig inom den grupp som var i riskzonen för att påbörja ett bruk 

senare i livet. De fann dock bara en liten ökning i brukandet av cannabis överlag, prevalensen 

av drogen ökade inte trots att den flyttade sig neråt i åldrarna. Efter det att fem år passerat 

fanns det sedermera inga tecken på att avkriminaliseringen längre sänkte åldern på 

förstagångsbrukare. 

Sandberg och Pedersen (2011) diskuterar uppmjukningen av den hårt restriktiva 

globala narkotikapolitik som existerat. De nämner Kanada och USA samt flera andra länder 

där utredningar av brukets biologiska effekter visat att dessa är av signifikant lägre grad än 

vad man initialt anat. Dessa undersökningar har sedermera lett till att en stor del av världen nu 

efterfrågar en lättare narkotikapolitik (Sandberg & Pedersen 2011, s. 206). Det är enligt 

Sandberg och Pedersen främst Nord- och centralamerikanska nationer, samt en del europeiska 

länder, som står för denna våg av liberalism kring cannabis. Vidare utvecklar dem att det 

existerar två motpoler i denna debatt, där de tidigare nämnda länderna placeras i ena utkanten 

av spektret. Länder som exempelvis Sverige, och i viss mån Norge, som förespråkar 

nolltolerans och förbud mot droger finnes således på andra sidan. De påpekar dock att även 

om en utökad global tolerans mot cannabis växer fram är det fortfarande få länder som helt 

och hållet legaliserat preparatet. I länder som Portugal har man utvecklat andra reaktioner än 

straffrättsliga och i Nederländerna har man hänvisat cannabis till så kallade coffee-shops. 

Sandberg och Pedersen menar att det är en depenalisering som sker, och har skett i dessa 

länder, vilket innebär en reducering av sanktionernas tyngd inom det civil- och straffrättsliga 

området (Sandberg & Pedersen 2011, s. 207). De diskuterar sedan vidare de konsekvenser 

eventuella uppmjukningar av narkotikalagar kan leda till på det globala samhället. I 

Nederländerna, som kan ses som ett av de länder som ligger längst ut på spektret vad gäller en 

liberalare narkotikapolitik, skriver Sandberg och Pedersen att opinionen kring cannabis har 

börjat vända, opinionen har förändras på grund av problematik så som hasch-turister och 

backdoor-problem. Med backdoor-problematiken menas den cannabis som säljs var ursprung 

härstammar från den kriminella scenen då konsumtionen ej kan tillfredsställas på legal väg 

(Sandberg & Pedersen 2011, s. 208).  

Sandberg och Pedersens konklusion är att en avkriminalisering av bruket och innehav 

av cannabis kommer sänka de straffrättsliga funktionerna och minimera skadorna som sker då 

en individ kommer i kontakt med rättsapparaten, till exempel en fängelsedom. De menar dock 

att den illegala marknaden kring cannabis kommer bestå, dock inte i samma utsträckning, 

samt att den bästa lösningen på problemet med den kriminella scenen är att införa en 

offentligt reglerad marknad (Sandberg & Pedersen 2011, s. 210). 

 

Cannabiskultur 
Enligt Sandberg och Pedersen (2011, s. 74) existerar en föreställning kring en normalisering 

av cannabisbruk hos ungdomar, där nämnda föreställning visat sig i Storbrittanien. Denna tes 

tenderar att vara något missledande då cannabisbruket minskat något under senare år, trots 

detta finns en uppfattning om dess ökade utspridning (Sandberg & Pedersen 2011, s. 75). 
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Användandet kan enligt Sandberg och Pedersen kopplas till subkulturer och uppmålningen av 

cannabisbrukets bred tenderar att överdrivas inom media (Sandberg & Pedersen 2011, s. 74). 

De subkulturer som deras bok Cannabiskultur behandlar beskriver historier som en av den 

viktigaste delarna av dess uppbyggnad. Historierna eller narrativen skapar och reproducerar 

subkulturerna genom ett återberättande om, samt av, sig själva (Sandberg & Pedersen 2011, s. 

41). Brukarna inom dessa kulturer ser sig själva ofta som upplysta och medvetna i förhållande 

till det, enligt brukarna, indoktrinerande samhället där myter kring drogers effekter och 

biverkningar sprids av myndigheter och dylikt (Sandberg & Pedersen 2011, s. 42). Statens 

propaganda har således genomskådats av brukarna vilket leder till nämnda upplevelse av 

medvetenhet. Ytterligare historier som förstärker individernas förhållningssätt till cannabis 

kan ses i dess koppling till det naturliga samt paralleller till alkohol och cigaretter (Sandberg 

& Pedersen 2011, s. 43-44). Dessa argument kommer ytterligare diskuteras i analysen. Det är 

dock viktigt att nämna att dessa subkulturer inte nödvändigtvis kräver ett avbrott med det 

allmänna värdesystemet samt samhällets kultur som individen befinner sig i (Sandberg & 

Pedersen 2011, s. 61). En symbios kan existera mellan de normer och värderingar som 

befinner sig i subkulturen samt de resterande samhällets. 

 

The War on Drugs 
Kriget mot droger och ansatser att kontrollera drogkonsumtion har djupa rötter genom 

mänsklighetens historia. Som exempel på denna repressiva tradition av narkotikapolitik, eller 

förbud av diverse preparat,  kan bland annat Fredrik II av Preussen ses som försökte förbjuda 

kaffekonsumtionen då den exempelvis hotade soldaters stridsduglighet (Goldberg 1993, s. 

262). Denna reform satte naturligtvis inte stopp för kaffe drickandet utan ledde endast till 

korruption och missnöje. Lagstiftningen avskaffades således och koffeinkonsumtion har 

genom tiden blivit en inbäddad tradition genom hela västvärlden. Ett flertal exempel på 

repressiv narkotikapolitik kan lyftas, Rysslands totalförbud mot tobak 1634 samt USAs 

förbudstid under 1920-talet, men den huvudsakliga narkotikapolitik som genomsyrar dagens 

Sverige kan härledas till the Singel Convention on Narcotic Drugs 1961 (SCND 1961). SCND 

utformades utefter amerikansk narkotikapolitik och anammades även av Sverige genom FN. 

En restriktiv politik kring narkotika började självfallet inte med denna motion men den kan 

ses som en utlösande faktor i kontrast till det liberala förhållningssätt kring narkotika som 

präglade första halvan av 1900-talet. Innan denna motion började definiera vad som ansågs 

vara narkotika, tillhörde preparaten medicinens sfär. Denna syn kom således dock att ändras 

under 60-talet. 1968 tillträde Richard M. Nixon presidentposten och var den första 

amerikanska presidenten som formellt uttalade ett krig mot narkotika, The War on Drugs 

(Gray 2001, s. 27), vilket präglar debatten och synen på narkotika än idag. Den restriktiva 

politiken som införlivats genomgående under sistan halvan av 1900-talet i USA (Gray 2001, 

s. 20-27) kan kopplas till den svenska narkotikapolitiken då denna tenderar att luta sig på den 

amerikanska (Agö 2015).  

Sedan slutet av 1960-talet följde en utveckling av narkotikainformation, enligt 

Goldberg så kallad skrämselpropaganda, genom media och ett flertal anti-narkotika 

organisationer skapades (Goldberg 1993, s. 261). Denna skrämselpropaganda kan ses som en 

ansats att skapa normer kring de rätta attityderna, enligt rådande opinion, för att avskräcka 
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individer från preparaten. Denna form av krigsföring i narkotikakriget har skapat en 

djupgående negativ uppfattning av narkotika hos det svenska folket (Goldberg 1993, s. 278). 

En stark koppling till det morala kan även ses då en demonisering av brukare och narkotika 

tidigare präglat debatten och därmed har straff istället för vård varit svaret på problematiken 

(Gray 2001, s. 6). Ytterligare kan motivationen till The War on Drugs ses ur exempelvis 

inkörsportsteorin som beskriver ett samband mellan narkotika och utvecklad kriminalitet samt 

grövre bruk, en teori exempelvis Goldberg (2005, s. 154) kritiserar som en överförklaring. 

Utefter denna teori demoniseras, vilket Gray även belyser (2001, s. 6), bruket således 

ytterligare. Ytterligare en intressant aspekt i synen på narkotika kan även ses inom en norsk 

studie kring synen på brukare hos polisen (Finstad 2000). Genom en strukturerad syn inom 

polisen lär sig yrkesgruppen att identifiera specifika kriterier som visar sig hos brukare. Dessa 

kriterier skapar en polissyn (Finstad 2000, s. 124-125) som i viss mån kan ses som 

diskriminerande då polisen lär sig att söka efter specifika människor och handlingsmönster. 

Denna struktur reproduceras vid möten av individer som uppfyller stereotypens krav och 

innehar narkotika. Trots studiens norska ursprung representeras denna polissyn även, i viss 

mån, i Sverige vilket kommer visa sig under analysen. I Sverige har det specifika arbetet mot 

narkotika agerat utefter störningsaktioner. Dessa aktioner fungerade genom avskräckning och, 

i viss mån, hot för att få stopp på bruket (Goldberg 1993, s. 238). Gatulangningsgrupper fick 

som direktiv att genomföra dessa störningsaktioner, dock utan märkbar effekt i längden 

(Goldberg 1993, s.239). Övervakningen och insatserna fungerade således under den period 

insatserna agerat men kort därefter visade sig samma mönster som motverkats. 

Under senare tid har dock en förändring visat sig då kriget mot narkotikan fått allt mer 

kritik. Ett flertal länder har valt att fokusera på avkriminalisering och legalisering då The War 

on Drugs anses, av flera, varit ett misslyckande. Ett av flera exempel är the Global 

Commission on Drugs där ett flertal framstående politiker lyfter problematiken som utformats 

av kriget mot narkotikan (GCDP 2016). FNs motion (UNODC 2016) visar även på den nya 

formen av narkotikapolitik som syftar till vård och behandling i kontrast till den tidigare 

kriminaliseringen och demoniseringen av narkotika samt brukarna. Ett fokus på humanitära 

insatser med mänskliga rättigheter som grund ställs således i kontrast till den tidigare 

repressiva krigsföring mot narkotika som präglat 1900-talets sista hälft. 

 

Sveriges konservativa förhållningssätt 
Som nämns i tidigare stycket har Sverige en konservativ narkotikapolitik. Sveriges 

nolltolerans mot droger och visionen om det narkotikafria-samhället härstammar från 1968 då 

den första uttalade policyn mot narkotika presenterades, Prop. 1968 no. 7 (Tops 2001). Denna 

proposition antogs sedermera och bildade narkotikstrafflagen 1968:64. Denna lag gjorde det 

således möjligt att bestraffa individer som brukar, överlåter eller langar samt framställer 

narkotika med böter, för ringa brott, och fängelse i upp till tio år vid grovt brott Sedan dess 

införande har synen på en avkriminalisering av droger och framförallt cannabis haft en 

tabubelagd karaktär. Månsson och Ekendahl (2015, s. 210) förklarar att debatten kring en 

förändring av synen på cannabis idag till större del sker genom argument grundande i logik 

och reson. I kontrast har tidigare argument bestått av känslomässiga utspel och moraliska 

aspekter till dess straffrättsliga beskaffenhet. Sverige har inte varit sena på att erkänna vikten 

av forskningsbaserade argument för att kunna utforma nya policys och lagar kring cannabis, 
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men det har även visats en ovillighet och en tendens till avståndstaganden från att utvärdera 

och granska den existerande policyn. Månsson och Ekendahls artikel (2015) undersöker och 

analyseras hur individer, vid en specifik konferens som behandlade vetenskapliga information 

om cannabis, framhäver cannabis som ett farligt preparat. Enligt konferensen bör 

cannabisproblematiken prioriteras fortsättningsvis högt upp på listan av dem problem i vårt 

samhälle som kräver särskilda lösningar. Vad som framfördes kan ses som den politiska vy 

som är dominant i Sverige menar Månsson och Ekendahl, då seminariet var sponsrat av 

staten, med undantag av de socialarbetare och andra lekmän som talade (Månsson & 

Ekendahl 2015, s. 219-220). Att denna vy kan ses som dominant på den politiska spelplanen 

förstärks av avsaknad av riksdagspartier i Sverige som stödjer en legalisering av cannabis, 

däremot är flertalet öppna med att möjligheten till vård för missbrukare bör utvecklas. 

Undersökningar för att se hur resten av Sveriges population ställer sig till en legalisering ger 

resultat som går i klang med den politiska stämman. CAN, Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, genomförde 2014 en undersökning bland individer mellan 17-84 år och 

nio av tio sade sig vara negativt inställda till en legalisering (CAN 2014). En tidigare gjord 

opinionsundersökning kring cannabis och attityder kring en legalisering genomfördes 2009 av 

SOM-institutet i Göteborg. I en enkät, vars avsikt var att mäta svenskars åsikter i allmänhet, 

visade det sig att respondenterna i undersökningen var mer positivt inställda till att införa 

dödstraff i Sverige än att legalisera cannabis (Holmberg & Weibull 2009).  

Dessa fyra avsnitt anser vi belyser de områden som vi, genom vår uppsats, vill bygga 

vidare på. Legaliseringsdebatten kan ses som en intressant bakgrund till ämnets relevans för 

utvecklad forskning då det globala samhället genomsyrar Sverige genom exempelvis FN och 

klimatet kring narkotikapolitiken visar på tendenser till förändring. Cannabiskultur gav oss 

även en viktig grund för förståelsen kring de värderingar och normer som kan existera kring 

bruket i sig. En förståelse för individernas värderingar och kulturella kontext gav oss en insikt 

i de sociala normerna kring bruket som uppsatsen ämnar att diskutera. The War on Drugs 

samt Sveriges konservativa narkotikapolitik gav oss således en förståelse för den andra delen 

av spektret, det vill säga rättsnormen och dess framkomst. För att ställa den sociala normen 

mot den rättsliga gav forskningen oss således en grund för utvecklad analys. Debatten kring 

en avkriminalisering av cannabis är idag utbredd på det globala planet och forskning kring 

ämnet bör därmed vara av hög relevans för debatten i sig. Genom att tillföra ett narrativt 

kriminologiskt perspektiv, som är en relativt ny disciplin, på brukare och polisers berättelser 

samt neutraliseringstekniker i kombination med sociala och rättsliga normer, vilket tillför en 

rättssociologisk infallsvinkel, anser vi att vår uppsats kan ge ytterligare bredd eller lyfta 

kunskapsluckor som existerar i den nuvarande forskningen kring cannabis.  

Teori 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de teoretiska val som uppsatsen präglats av och som 

utgör våra verktyg för att analysera vårt intervjumaterial. Vi kommer att så grundligt som 

möjligt gå igenom vårt teoretiska ramverk med fokus på det normteoretiska perspektiv som 

agerar grund för uppsatsen. I den första delen beskriver vi vår utgångspunkt i de sociala och 

rättsliga normer som präglar samhället och hur de kan interagera med varandra. Sedermera 

övergår vi till våra teorier där Sykes och Matzas neutraliseringstekniker med Stanley Cohens 

utbyggnad av dessa förklaras och exemplifieras. Vi förklarar sedan den narrativa kriminologin 
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och dess grunder även här med exempel för att underlätta förståelsen av teorivalet. Den 

narrativa kriminologin samt neutraliseringsteknikerna blir således våra analytiska verktyg för 

att belysa den normteoretiska utgångspunkten och därmed frågeställningarna.  

Teoretisk utgångspunkt 
Som utgångspunkt för vår analys ligger ett normperspektiv på de beteenden, värderingar och 

handlingsmönster som är kopplat till ett cannabisbruk. De normer som föreligger kring ett 

cannabisbruk kan delas in i rättsliga och sociala och hur vi definierar dessa bör därmed 

redogöras för. Hur normer definieras tenderar att fluktuera från olika forskningsprojekt och 

inriktningar eftersom dessa fokuserar på olika områden (Baier 2013, s. 55). Det kan dock 

utläsas tre huvudsakliga teman angående normers uppbyggnad, dock i differerande styrka. 

Den första aspekten kan beskrivas som normativa uttryck. Dessa uttryck kan ses som vad vi 

traditionellt uppfattar som normer samt uttalade beteendemönster, exempevis regler eller 

instruktioner (Baier 2013, s. 56). Dessa uttryck kan även vara uppfattningar av förväntan på 

beteenden och därmed ske på ett implicit plan. Den andra aspekten beskriver kopplingen 

mellan normer och handling. Handlingen kan ses som den konsekvens som föreligger av de 

normativa uttrycken. Normerna kan således delas mellan individer, ett nödvändigt kriterie för 

dess normativa status (Baier 2013, s. 57). Avslutande existerar sanktioner (Baier 2013, s. 56). 

Normativa förväntningar och uttryck formar åtråvärda beteenden samt handlingsmönster, om 

de normativa mönstren bryts sker sanktioner mot den avvikande individen. Denna aspekt ger 

en insikt i hur normer kan förklara beteenden (Baier 2013, s. 57). Rättsliga normer samt 

sociala kräver även en definition i sig. Rättsliga normer kan summeras som bindande normer 

som formaliserats, har lagliga sanktioner eller är kopplade till laglig påtryckning och kan 

reproduceras socialt samt härstammar från ett politiskt system (Baier 2013, s. 58). Då vi 

kommer fokusera på de sociala normer som behandlar ett illegalt bruk av cannabis definierar 

vi dessa för enkelhetens skull som normer som saknar en eller flera av de ovanstående 

kriterierna, en formulering även Baier (2013 s. 58-59) nyttjar. Ytterligare kan normer 

beskrivas ur ett bör och är perspektiv. Normer kan behandla hur något bör vara men en viktig 

aspekt är även hur det faktiskt är (Baier 2013, s. 59). Denna dualitet beskriver normernas 

förverkligande. Detta leder oss till fyra indelningar av de normer vi undersöker, sociala 

normer, sociala förverkliganden, rättsliga normer samt rättsliga förverkliganden. För att 

exemplifiera denna skillnad mellan förverkligande och normen i sig kan de rättsliga normerna 

ses. En rättslig norm, som vi beskriver som bör-aspekten, kan ses som den direkta lagtext som 

rör ett specifikt fenomen. Det rättsliga förverkligandet kan däremot ske i kontext av 

omständigheter och olika situationer, tolkning kring den rättsliga normen är såldes möjlig 

(Baier 2013, s. 60). 

Dessa fyra aspekter kring rättsliga och sociala normer påverkar kontinuerligt varandra 

och formar nya sociala samt rättsliga normer och förverkliganden. De är även beroende av 

varandra för att förverkligas och återskapas. Som exempel på denna relation kan Sveriges 

lagar kring fildelning ses, trots rättsliga normer kring fildelningen och upphovsrätt existerar 

sociala normer kring fenomenet som motsätter sig de rättsliga normerna. Således sker 

fildelning trots de rättsliga normer då inte finner stöd i de sociala (Baier 2013, s. 5). Denna 

aspekt kring rättsliga och sociala normers potentiella motsättningar kan även ses inom 

cannabisbruket där tydliga rättsnormer fördömer användandet men trots detta förekommer 

bruket. För att ytterligare knyta an till vårt arbete bygger normer på värderingar, vilka 
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påverkas av det globala samhället vi lever i idag. Aspekter som till exempel politisk ställning 

samt kulturell bakgrund påverkar dessa värderingar och i ett mångkulturellt samhälle existerar 

logiskt sätt även ett flertal olika värderingar. Om normer ses som förverkliganden av 

värderingar leder således nya värderingar till nya normer (Baier 2013, s. 5). Denna aspekt av 

normskapande och skiftande värderingar i samhället på grund av en globalisering leder även 

oss in på frågan kring cannabis illegala status. Det skiftande klimatet på det globala planet 

samt kontrasten mellan sociala och rättsliga normer i frågan kring cannabisbruk leder till olika 

värderingar. För att ett avvikande beteende, cannabisbruk, i förhållande till de rättsliga 

normerna och för att de rättsliga normerna, poliskontroll, som är avvikande från de sociala 

normer kring cannabisbruk skall kunna upprätthållas, kan olika tekniker appliceras på 

rättfärdigandet av handlandet, dessa kommer redovisas under följande kapitel.  

 

Neutraliseringstekniker - Sykes & Matza 
Sykes och Matzas teori kring neutraliseringstekniker (1957) bygger i stor utsträckning på 

Edwin Sutherlands teori differential association och Cohens subkulturer. Sykes och Matza 

valde dock en ny infallsvinkel till dessa teorier och fokuserade på tekniker som kunde 

användas för att neutralisera skuldkänslor och skam inför en brottslig eller avvikande 

handling (Sykes & Matza 1957, s. 666). Som exempel kan mord tas, handlingen ses som 

förkastlig i majoriteten av samhällen men om berövandet av en individs liv skulle ske i 

självförsvar eller i krig ses handlingen som motiverad och korrekt (Sykes & Matza 1957, s. 

666). Detta kan ses som en dualitet inom det morala där handlingar kan accepteras och 

fördömas utifrån omständigheterna. Genom denna form av neutralisering på grund av 

omständigheter uppstod Sykes och Matzas neutraliseringstekniker. En individ som begår 

avvikande handlingar i förhållande till samhällets rättsregler kan således neutralisera sitt 

handlande och därmed omintetgöra skuldkänslor och skam. Således kan individen leva i en 

form av symbios kring de normer som motsätter sig de rättsliga då denne neutraliserar de 

handlanden som står i kontrast till de rättsliga normerna. För en mindre summering kan Sykes 

och Matzas neutraliseringstekniker delas in i fem teman var av tre vi kommer använda oss av 

och kort redogöra för. 

Förnekande av skada tenderar att referera till en skillnad mellan det morala och legala. 

En handling kan vara fel i sig eller fel på grund av lagstadgan. När en distinktion görs mellan 

dessa kan den avvikande individen till exempel stjäla. Genom att motivera sitt handlande 

utifrån offret i frågas möjlighet att enkelt, återigen, införskaffa det stulna föremålet och den 

avvikandes oförmåga på grund av exempelvis bristande kapital neutraliserar individen 

handlandet. Individen kan även referera till skadan handlandet utgör för andra. Detta kan ses 

tydligt inom narkotikamissbruk då individerna som brukar endast ser sig själva som offer för 

bruket. Således minimeras handlingens kriminella aspekt då den avvikande ser handlingen 

som acceptabel ur ett moraliskt perspektiv (Sykes & Matza 1957, s. 667). 

Förnekande av offer skiljer sig något från förnekande av skada då avvikaren 

accepterar att en överträdelse har skett på ett legalt eller moraliskt plan. För att undvika skam 

samt skuldkänslor motiverar individen sitt handlande genom en form av retribution. Genom 

att referera till gärningen som acceptabel i förhållande till omständigheterna kan avvikaren se 

handlingen som rättfärdigad (Sykes & Matza 1957, s. 668). Som exempel kan våld mot 
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invandrare i Sverige ses då detta handlande kan motiveras utifrån synen på dessa som 

våldtäktsmän eller förtryckare.  

Genom fördömande av fördömarna skiftar den avvikande fokus från sitt eget 

handlande till de som fördömer det. Individerna som fördömer handlandet ses som korrupta, 

förklädda avvikare eller att fördömandet sker på grund av personligt förakt för individen. 

Således skiftar frågan från handlandet om omoraliskt och förkastligt till individerna som 

förkastar det (Sykes & Matza 1957, s. 668). Detta kan till exempel ses hos avvikares förakt 

för polisen och rättsväsendet eller föräldrar som tar ut sina aggressioner på det avvikande 

barnet. 

 

Förnekelse & Normalisering - Stanley Cohen 
Stanley Cohen (Cohen 2001, s. 1-3) beskriver ett flertal former av förnekelse som kan 

appliceras på cannabisanvändandet och även kombineras med Sykes och Matzas 

neutraliseringstekniker. Vi har valt att använda tre av dessa former som analytiska verktyg då 

de visade sig under intervjuerna. I förhållande till information som är obehaglig för en individ 

kan en form av förnekelse infinna sig som förhindrar individen från att konstant hamna i 

konflikt eller utsättas för informationens implikationer. För att en individ skall kunna fortsätta 

med ett beteende eller orka med faktum i vardagen som kan ses som obehagliga eller negativa 

kan individen på olika sätt förneka de faktum, samt dess implikationer, som föreligger (Cohen 

2001, s. 1-3).  

Den första formen av förnekelse föreligger då en individ förnekar sanningshalten i ett 

påstående. Som exempel kan “Rökning ger dig lungcancer” tas. En individ som röker kan bli 

av med obehaget kring sitt rökande då detta kopplats till cancer genom att förneka 

sanningshalten bakom faktumet, att rökning leder till lungcancer (Cohen 2001, s. 21).  

Den andra formen beskriver förnekandet av det morala. En individ kan ta avstånd från 

det morala och fördömandet av handlandet genom att exempelvis påstå att det “inte var så 

farligt” (Cohen 2001, s. 23). Om faktumet som anses förkastligt eller obehagligt minimeras 

följer de emotionella konsekvenserna av informationen samma bana.  

Ytterligare finner vi även förnekande genom handling. Denna form av förnekelse sker 

på ett något mer subtilt sätt. Individen får information om till exempel rökningens negativa 

bieffekter men väljer ändå att fortsätta röka genom att ignorera den obehagliga informationen. 

En mentalitet kring “Det påverkar ändå bara mig” kan ses med fokus på apati eller 

likgiltighet. Detta kan även ses genom en “Det är inte mitt problem” mentalitet (Cohen 2001, 

s. 23).  

Dessa former av förnekelse kan ses i förhållande till Sykes och Matzas 

neutraliseringstekniker, då dessa även syftar till en form av förnekelse för att undkomma 

obehaglig information, dock även skam och fördömande (Sykes & Matza 1957, s. 666). Som 

komplement tar Cohen även upp två former av neutralisering det vill säga ursäkter och 

berättigande vilka även kopplas till den narrativa kriminologin och kommer därmed bearbetas 

under dess teoretiska genomgång. Cohen menar ytterligare att två teman bör införas som 

komplement till Sykes och Matzas neutraliseringstekniker, förnekande av kunskap samt 

moralisk likgiltighet. Förnekande av kunskap beskriver de individer som påstår sig vara 

omedvetna om sitt eller andra individers handlande i hens omgivning. Denna form av 

neutralisering kan vara svår att tyda då individen skulle kunna vara omedveten i god tro. Ett 
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exempel man kan tänka sig är medborgare i Nazi-Tyskland då dessa möjligen refererade till 

en omedvetenhet kring den etniska rensning som förkom under 1930-talet. Detta kan, i många 

fall, ses som en omöjlighet och individerna måste således förnekat informationen på grund av 

dess implikationer. Moralisk likgiltighet är en teknik där den avvikande individen helt bortser 

från de moraliska implikationer som handlandet formar. Genom att helt förneka det 

omoraliska i ett handlande sker en form av neutralisering då det således inte finns något att 

skämmas för eftersom handlandet inte längre kan ses som förkastligt. Paradoxalt nog blir 

denna form av neutralisering en form av icke-neutralisering då förkastandet av den morala 

aspekten leder till att det ej längre finns något att neutralisera (Cohen 2001, s. 77). 

Cohen beskriver även normalisering som ett steg i en process av förnekelse som slutar 

i likgiltighet (Cohen 2001, s. 188). Normaliseringen sker succesivt och leder till neutralisering 

som sedan slutar i likgiltighet. Att konstant utsättas för information som kan ses som 

obehaglig eller negativ skapar först en form av förnekelse, där händelserna och informationen 

kan undvikas, men efter en tid av utsatthet leder detta till ett normaltillstånd där individens 

värderingar, synsätt och känslor förändras. En form av likgiltighet utformas slutligen där 

problematiken slutar att vara av signifikans för individen och hen behöver således inte längre 

använda neutraliseringstekniker då skam och fördömande inte längre är kopplat till 

handlandet (Cohen 2001, s. 189).  

 

Narrativ kriminologi 
Den narrativa kriminologin är ett framåtskridande ramverk för undersökning och förståels av 

berättelser inom kriminologin (University of Oslo 2015). Genom att undersöka individers 

återberättelser, narrativ, av en händelse eller hens syn på sitt handlande kan forskare tyda en 

form av symbolisk interaktionism. Narrativen kan till exempel födas fram då en individ deltar 

i aktiviteter som är av illegal natur eller är kopplat till en stigmatisering, de fungerar som en 

försvarsmekanism mot den skam som individen kan uppleva som konsekvens av handlandet. 

Scott och Lyman (1968) kallar dessa försvarsmekanismer för rättfärdigande eller ursäkter. En 

individ som ursäktar en handling fördömer således inte handlingen i sig men tar avstånd från 

ansvaret kring utförandet. En individ som rättfärdigar en handling kan se hens ansvarsroll i 

genomförda handling men accepterar ej att handlingen i sig är felaktig. Narrativen kan både 

användas för att motivera andra till kriminella handlingar, då handlingen blir neutraliserad, 

men även för att individen själv ska kunna rättfärdiga personliga beteenden. De ter sig som 

neutraliseringstekniker, liknande Sykes och Matzas (1957), och internaliseras av individen 

som sedan använder sig av dessa som ett försvar genom återberättande av narrativen (Presser 

2009, s. 178), och som Sandberg (2010, s. 69-71) även beskriver. 

I kontrast till den kriminologiska infallsvinkel som, självfallet, präglar den narrativa 

kriminologin har vi använt dess utgångspunkter i en något friare benämning. Då fokus för 

narrativen som analytiska verktyg syftar att beskriva historier som rättfärdiganden, motivation 

för handlanden och således en form av symbolisk interaktionism har vi valt att använda 

narrativen som verktyg vid analys av både poliser samt brukare. Då poliserna i fråga ej 

genomför kriminella handlingar blir således den narrativa kriminologin svår att applicera. 

Dock använder de narrativ och historier som motiverar och rättfärdigar rättsnormen, 

lagstiftningen kring cannabis och dess sanktioner, de utövar vilket ur en global kontext kan 

ses som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Ur en nationell syn ses de således ej som 
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avvikare men i en global kontext kan deras ageranden rubriceras som brott. Således anser vi 

att deras narrativ kan analyseras utifrån den narrativa kriminologin. 

Vi har valt att använda oss av dessa teorier som verktyg i vår analys då de 

kompletterar varandra väl. Interaktionen mellan teorierna kan förklaras som rättsliga samt 

sociala normer där narrativ byggs upp och används för att upprätthålla dessa samt 

neutraliseringstekniker som finnes inom narrativen vilka agerar som rättfärdiganden vid 

specifika frågor. Eftersom både den narrativa kriminologin och de diverse 

neutraliseringsteknikerna syftar till att beskriva rättfärdiganden och mekanismer för att 

genomföra avvikande beteenden kan de appliceras på både cannabisbruk och normerna kring 

användandet samt normer kring poliskontroll. De narrativa historierna kan kopplas till 

neutraliseringsteknikerna och i sin tur kan de båda kopplas till normer och värderingar kring, i 

vårt fall, cannabisbruket och kontrollen av det. Eftersom vi använder tre huvudsakliga teorier 

kan dessa ses som komplement i olika nivåer. Normerna agerar som huvudsakliga värderingar 

som visar sig genom narrativ. Dessa narrativ är även uppbyggda av övertygelse kring 

fenomen och neutraliseringstekniker. Således knyts samtliga perspektiv ihop och skapar en 

utökad bild av synen på cannabis som skulle varit omöjlig om en eller flera av teorierna 

exkluderats. 

Metod 

Denna del är till för att ge en djupare förståelse för vårt tillvägagångssätt samt motiven bakom 

dessa val för att nå svar på våra frågeställningar. Först går vi igenom vårt intervjumaterial 

samt reflekterar över vår förförståelse kring uppsatsämnet samt en möjlig social förförståelse. 

Sedan förklaras våra metodologiska utgångspunkter, vilka angreppssätt och perspektiv som 

legat grund för uppsatsen. Avsnittets sista del behandlar den kvalitativa metoden, hur vi 

upprätthåller validitet och reliabilitet genom vårt arbete samt diskuterar kring vår urvalsram 

och de etiska överväganden som präglade valet av intervjupersoner. 

 

Material 
Vi har som grund för vårt material i uppsatsen gjort sex intervjuer, tre med brukare och tre 

med poliser. Poliserna vi intervjuat har jobbat eller jobbar inom narkotikaspaning i södra 

Sverige. Brukarna är mellan 20-35 år och alla även bosatta i södra Sverige. Intervjuerna kan 

delas upp i två delar som genomfördes på något olika sätt. Intervjuerna med brukarna 

genomfördes antingen hos brukarna när detta önskades eller hos oss. Vi valde att genomföra 

intervjuerna på dessa platser då det skapade en något mer avslappnad miljö där 

intervjupersonerna kunde känna sig trygga. Eftersom platserna var avskurna från allmänheten 

försvårades även möjligheten för individerna att kopplas till oss och därmed exponeras. Det 

ledde även till att platsen kändes privat och utan störning från utomstående, något Ryen 

(2011, s. 64) rekommenderar. Intervjuerna med poliserna genomfördes på deras arbetsplats i 

avskilda rum då detta önskades av intervjupersonerna. Vi var medvetna om att detta skulle 

kunna leda till en svårare anonymiseringsprocess då utomstående individer kan ha sett oss 

möta intervjupersonerna men eftersom de valde plats fick vi anpassa oss. Det transkriberade 

materialet från intervjuerna skickades sedan till intervjupersonerna för godkännande. I 

analysen har vi även sedermera givit samtliga intervjupersoner varsitt namn för att skapa en 
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mer personligare miljö i texten. Brukarna har givits namnen; Alex, Charlie och Kim. Poliserna 

har vi namngett följande; Elliot, Robin samt Klas. Ytterligare bör även deras erfarenhet, i 

restriktiv utsträckning, på området redogöras för. Alex och Charlie brukade i snitt en gång i 

veckan medan Kim brukade dagligen. Samtliga polisernas hade liknande arbetslivserfarenhet 

på området och varit delaktiga i gatulangningsgrupper som beskrivs under kapitlet The War 

on Drugs. I analysen har vi sedermera renskrivit de citat vi identifierat i transkriberingarna. 

Genom att stryka ut utfyllnadsord och upprepningar ökar vi således läsvänligheten. För en rå 

upplaga av citaten hänvisar vi till transkriberingarna som utlämnas vid förfrågan. 

 

Förförståelse 
Eftersom vi agerar utifrån ett kriminologiskt paradigm med fokus på det kriminella kan en 

viss förförståelse för området färga vår analys. Vi är medvetna om att den infallsvinkel vi valt 

med neutraliseringstekniker skulle kunna färga analysen av materialet då ett uttalande kring 

till exempel cannabis avsaknad av negativa bieffekter kan enkelt ses som en 

neutraliseringsteknik men skulle även kunna vara objektivt sant. Eftersom forskning på 

området tenderar att vara motsägelsefullt kring cannabis effekter blir frågan kring validiteten i 

ovannämnda argument en form av tolkning. Med vår bakgrund existerar en tendens att tolka 

materialet utifrån en konservativ ståndpunkt, en tilltro till rådande lagstadga, trots våra 

yttersta försök att analysera materialet så objektivt som möjligt. Några ytterligare aspekter 

kring vår förförståelse kan ses i vår ålder. Eftersom vi vuxit upp under 90-talet har vi inte 

upplevt den narkotikapolitik som fördes under den senare delen av 1900-talet, se Goldbergs 

(1993, s. 281) beskrivning av skrämselpropaganda, och kan därför inte relatera på samma sätt 

till de äldre poliserna då klimatet förändrats kring synen på cannabis. Brukarna som vi 

intervjuat är däremot yngre och deras världsbild kopplat till uppväxt kan kopplas starkare till 

vår. Två av brukarna är även studenter vilket leder till att vi har fler saker gemensamt och kan 

därmed relatera på en annan nivå i kontrast till poliserna. Ytterligare en aspekt kring 

förförståelsen beskrivs i den hermeneutiska cirkel vilket vi redogör för under följande kapitel, 

metodologiska utgångspunkter.  

 

Metodologiska utgångspunkter 
Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt angreppsätt i vår analys av materialitet. Då 

hermeneutiken fokuserar på ett tolkande av data utifrån förståelse och kontext anser vi att 

denna filosofiska skola logiskt sätt bör vara vår metodologiska utgångspunkt (May 2011, s. 

25). Eftersom både Sykes och Matza (1957) samt Cohen (2001) behandlar individernas 

neutraliseringstekniker ur en social kontext, med fokus på både självbevarelse samt yttre 

fördömanden, anser vi att den sociala värld individerna själva upplever är av huvudsaklig 

relevans för vår analys. Den sociala värld som intervjupersonerna lever i formar deras 

uttalanden och då vår analys fokuserar på de tekniker individerna använder för att rättfärdiga 

sina handlanden blir den objektiva sanningshalten i deras uttalanden av mindre vikt. Fokus 

läggs på hur dessa uttalanden fungerar som mekanismer i kontrast till deras sanningshalt 

genom ett symboliskt interaktionistiskt aktörsperspektiv, som Ryen (2011, s. 225) beskriver.  

Den symboliska interaktionismen beskriver interaktionen mellan människor och hur 

dessa sker i ett samspel mellan individer. Handlanden utgör således en interaktion mellan 
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individer som formar dem båda. Den symboliska aspekten rör vikten av handlanden, 

beteenden samt objekt som kan betyda mer än handlingen eller objektet i sig (Charon 2001, s. 

49-48, 151-152). Detta kan förklaras som en målning, egentligen är det bara färg på ett ark 

men denna samling av färger kan förmedla ett budskap, denna symbolik kan även ses genom 

handlanden och interaktion. Aktörsperspektivet beskriver individen i sin kontext. Av intresse 

blir således individens definition av verkligheten och hur hen tillskriver mening till händelser 

och värderingar (Ryen 2011, s. 225). Fokus läggs som sagt inte på en objektiv verklighet utan 

snarare en subjektiv uppfattning av den. Med den symboliska interaktionismen och 

aktörsperspektivet som underlag ämnar vi att analysera det samspel mellan individerna som 

formar handlandet samt dess värderingar. Eftersom sociala- kontra rättsnormer utgör vår 

teoretiska utgångspunkt blir den symboliska interaktionismens förklaring av handlandet en 

bas för vår analys. Den narrativa förklaringsmodellen kan ses som en förlängning av vår 

ansats att analysera utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Då det narrativa 

perspektivet beskriver historier och utsagor som formar handlandet genom interaktion och 

återberättande formar det även den sociala gruppen i förlängningen, vilket leder till att den 

även kan ses som en form av symbolisk interaktionism.  

Med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv fokuserar vi således på individernas 

uppfattning av verkligheten och hur dessa hanterar samt neutraliserar sina, och andras, 

handlanden. Vi är dock medvetna om att en problematik uppstår med denna infallsvinkel 

rörande aktören. Eftersom intervjupersonerna är anonyma kan en full redogörelse för deras 

sociala kontext ej ges och en full förståelse för dessa blir därmed svår att utdöma. Vi anser 

dock att nämnda problematik i viss mån kan undvikas då argument samt tekniker som 

används av intervjupersonerna kontinuerligt visar sig i tidigare forskning samt våra teorier. 

Genom vårt teoretiska ramverk samt den tidigare forskningen anser vi att informationen i 

dessa avsnitt kan ses, om än restriktivt, som komplement i förståelsen av våra 

intervjupersoner, trots anonymiseringen, då de beskriver individer involverade i liknande 

omständigheter som våra intervjupersoner. Det bör även nämnas att de åsikter och attityder 

som intervjupersonerna lyft kan ses som ytterligare stärkta då anonymiseringen skyddar dem 

från fördömande (Ryen 2011, s. 157). Avsaknaden av intervjupersonernas sociala kontext är 

även av mindre vikt för vår analys då vi fokuserar på deras berättelser i allmänhet och söker 

således ej en förståelse för individen utan snarare för narrativen i sig. 

Med hermeneutiken som bakgrund använde vi oss i forskningsprocessen av ett 

deduktivt angreppsätt (Bryman 2011, s. 26). Vi summerade ett flertal teorier som skulle kunna 

förklara materialet och svaren från intervjuerna samt potentiella normmönster kring bruket, 

det vill säga narrativ kriminologi, stämplingsteorin, neutraliseringstekniker samt Cohens 

utveckling av dessa, vilka utgjorde våra hypoteser. Med hypoteser menar vi att dessa teorier 

kunde ses som hypotetiska förklaringsmodeller för skillnader i synen på cannabis. Under 

intervjuerna fann vi således differerande stöd för de teorier, hypoteser, som vi ställt upp som 

förklaringsmodeller. Efter transkriberingsprocessen valde vi således att applicera Sykes och 

Matzas neutraliseringstekniker (1957), Cohens utveckling (2001) av dessa samt en narrativ 

förståelse (Presser 2009; Sandberg 2010) som analytiska verktyg då dessa infallsvinklar 

visade sig tydligast kontinuerligt genom materialet. Stämplingsteorin visade sig även under 

intervjuerna men på grund av tidsbrist och lägre prevalens valde vi att fokusera på de 

ovannämnda. Vårt arbetssätt kan därmed beskrivas som en hermeneutisk cirkel (Thurén 1991, 
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s. 61) då informationen vi införskaffat ledde till en större förståelse för fenomenet och därmed 

en precisering av de teorier som bör användas. Vår forskning började således med ett flertal 

förutbestämda teoretiska ramverk vilka sedan reviderades efter intervjuerna genom en utökad 

förståelse. Arbetet präglades således av en hermeneutisk cirkel och ett deduktivt angreppsätt 

även om det avviker från deduktionens karaktäristiskt linjära art utifrån Brymans (2008, s. 27) 

beskrivning av denna. 

 

Kvalitativ metod 
I vårt uppsatsarbete har vi valt att ha vår utgångspunkt i den kvalitativa metoden, som Bryman 

(2011, s. 340-341) beskriver, med bakgrund i vårt hermeneutiska angreppssätt då vi vill få en 

förståelse för och undersöka våra respondenters perspektiv och världsbild. Vi valde därmed 

att inte använda en kvantitativ ansats i vårt arbete, detta då kvantitativa data tenderar att vara 

mer generaliserande och kausalitetssökande (Bryman 2011, s. 168). Med detta sagt är dock 

dessa båda metoder inte varandras motsats utan kan i mångt och mycket komplettera varandra 

i forskningssituationer. Till exempel kan kvalitativa studier komplementeras genom 

kvantitativa metoder då dessa kan generera nya hypoteser och antaganden (Bryman 2011, s. 

373-374). Den kvalitativa metoden erhåller en potential att frambringa och ge en bättre 

helhetsbild av det fenomen som undersöks. Datamaterialet som införskaffas är ofta av en 

detaljrik karaktär och innehar egenskapen att förklara och ge en djupgående och uttömmande 

deskription av den sociala verkligheten. Även en större motståndskraft mot motsägelser och 

tvetydigheter kan ses i den kvalitativa metoden (Denscombe 2009, s. 398), vilket gör den än 

mer attraktiv för oss att använda då detta kan komma att uppstå mellan våra intervjupersoner. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Den kvalitativa forskningen genomsyras, från datainsamlingens början till analysens 

avslutande, av två traditionella positivistiska kriterier. Dessa används som en kvalitetskontroll 

för att säkerställa en studies riktighet och trovärdighet, validitet och reliabilitet (Ryen 2011, s. 

137). Validitet säkerställer trovärdigheten bakom mätningen och reliabilitet avser 

pålitligheten i studien (Denscombe 2009, s. 378, 381). Reliabilitet och validitet kan delas upp 

i en extern och intern sådan. Studier som är liknande vår, där intervjuer ligger som empirisk 

grund, tenderar att ha en lägre grad av den externa reliabiliteten som riktar in sig på 

upprepningsförmågan av forskningsresultatet, då intervjuer kan vara svåra om inte omöjliga 

att reproduceras. Vi har däremot stärkt vår interna reliabilitet med att identifiera tidigare 

forskning som visar på liknande tendenser och teman i sitt material, en aspekt Ryen (2011, s. 

139-140) lyfter. Intern validitet, trovärdigheten i ett forskningsresultat, har vi stärkt i våra 

intervjuer genom att använda oss av en respondentvalidering där intervjupersonerna har fått 

tillgång till transkribering för revidering samt förtydligande och sedermera givit sitt 

godkännande. På så sätt har vi bekräftat att vi på ett korrekt sätt studerat intervjupersonernas 

åsikter och erfarenheter samt att det som sagts under intervjun verkligen överensstämmer med 

individens faktiska åsikter och inte nämnts i stundens hetta, något även Denscombe (2009, s. 

266, 380) samt Ryen (2011, s. 138) belyser. 

Vad som kan ses som ett hot mot vår interna validitet är anonymiseringen av våra 

intervjupersoner. De brukare och poliser vi intervjuat kan kallas för nyckelpersoner, en 
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terminologi Denscombe (2009, s. 267) lyfter, i vår uppsats då de sitter på en expertis och är 

erfarna inom sina respektive områden, men då de är anonymiserade sänks validiteten då deras 

expertis endast återges av oss. Den externa validiteten innefattar en studies 

generaliseringsgrad, om det resultat som sammanställts går att applicera på andra situationer 

än just det som studien behandlat specifikt. Då vi inte har för avsikt att dra någon generell 

slutsats av vår uppsats, utan ge en inblick i synen på cannabis bland våra intervjupersoner, 

kommer således vår externa validitet vara av låg grad (Ryen 2011, s. 139). Det bör dock 

nämnas att svaren i intervjuerna tenderade att stämma överens med tidigare forskning vilket 

tyder på en viss generaliseringsgrad i värderingar och åsikter kring cannabisbruk. En 

generalisering kring vår forskningsansats är självfallet omöjlig, som nämns ovan, men i ljuset 

av tidigare forskning tenderar dock ett mönster att visa sig. 

 

Semistrukturerade intervjuer 
Intervjun som forskningsmetod lämpar sig bäst när det är ett svåröverskådligt fenomen som 

ska undersökas, att få insikt i en individs tankar, uppfattningar, känslor och erfarenheter. 

Djupintervjuer i synnerhet anses vara mest lämpligt för undersökning av dessa företeelser 

(Denscombe 2009, s. 232). Bryman (2011, s. 412) beskriver intervjun som den mest använda 

metoden i kvalitativ forskning och pekar på attraktionskraften i det flexibla angreppssätt som 

metoden erbjuder forskaren. Brukares attityder och förhållningssätt kan ses som ett minst sagt 

svåröverskådligt fenomen då bruket i sig är illegalt, i viss mån tabu belagt och register över 

individerna som brukar ej existerar i Sverige. Även polisernas personliga åsikter och 

värderingar saknar självfallet nämnda register. Således blev den kvalitativa intervjun ett 

självklart val för oss. 

I vår informationsinsamling har vi valt att använda oss av semistrukturerade 

personliga intervjuer. Detta då denna typ av intervjumall ger en frihet för våra respondenter 

att svara öppet och ge sina egna åsikter och perspektiv utan att restrikteras av förbestämda 

frågor samt strukturer. Samtidigt fick vi tillfälle att ställa följdfrågor och hantera intervjun 

med en ökad flexibilitet, något som både Bryman (2011, s.415) och Denscombe (2009, s. 234-

235) beskriver som följder av den semistrukturerade intervjuns karaktär. Intervjuguiden vi 

formulerat valde vi sedan att dela upp då vi ville undersöka poliser och brukares syn på 

varandra. Vi ansåg därmed det lämpligt att strukturera upp det fragment som behandlade 

parternas syn utifrån intervjupersonens bakgrund som polis eller brukare. Denna typ av 

intervju ansåg vi var mest fördelaktigt för vårt arbete då en del av våra frågor kan uppfattas 

som känsliga och denna typ av teknik anses som mest lämplig när frågorna är av sådan natur 

(Bryman 2011, s. 209; Denscombe 2009, s. 233).  

Ytterligare en aspekt som vi vägde in i vårt val av intervjuteknik var relationen mellan 

intervjuaren och respondenten. Genom att träffa våra respondenter ansikte mot ansikte var det 

möjligt för oss att skapa en god relation mellan intervjuaren och våra intervjupersoner, detta 

är något som anses vara lättare via en direkt kontakt med individen då relationen kan byggas 

upp med leenden eller ögonkontakt (Bryman 2011, s 213). Vi är medvetna om att detta val 

även medför en problematik i form av svaren från våra respondenter, då vi med vår bakgrund, 

kön och etnicitet kan påverka hur och vad våra respondenter svarar genom att träffas 

personligen. Vi valde att spela in intervjuerna med bandspelare efter godkännande av 
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respondenterna. Vi valde detta alternativ till fördel för exempelvis anteckningar under 

intervjuns gång då dessa kan uppfattas som en distraktion och kan ses som en arrogans från 

vår sida, då vår uppmärksamhet skulle förflyttas från individen till anteckningarna. Vi ville 

även undvika att forcerade upprepningar samt förtydliganden från våra respondenter, något 

Denscombe (2009, s. 258) och Ryen (2011, s. 56) lyfter som fördel med en inspelad intervju. 

En bandinspelning, eller ljudupptagning, ger en nästintill fullständig dokumentation av 

intervjuns material (Ryen 2011, s. 56). Det den dock missar är kommunikationen som sker 

utanför den verbala sfären, såsom nickande med huvudet eller en häftig rörelse, som en 

videoupptagning hade kunnat fånga upp. Vi har valt att inte använda oss av denna metod, då 

vi istället markerat tydligt i transkriberingarna när någon icke-verbal kommunikation förekom 

samt att vår analys kommer grundas sig i de verbala argumenten från respektive 

transkribering. Vi valde även att dokumentera våra egna påståenden samt frågor i klamrar, det 

vill säga [exempel], för att förtydliga interaktionen och samtalets följd. 

Vi är medvetna om att en personlig intervjuteknik har sina komplikationer. 

Exempelvis så begränsas antalet åsikter i intervjun till individen som intervjuas (Denscombe 

2009, s. 236). Ryen (2011, s. 96-97) och Denscombe (2009, s. 236-237) lägger fram den 

dynamiska gruppintervjun som ett alternativ. Negativa aspekter med denna metod är dock att 

informationens stabilitet kan gå om intet, då det anses att en viss påverkan kan uppkomma på 

en enskild individ när hen befinner sig i en gruppintervju kontra personlig intervju och ändrar 

sina åsikter efter gruppens hegemoni (Ryen 2011, s. 97). Detta ansåg vi vara en stor nackdel 

med denna metod samt komplikationer i förhållande till intervjupersonernas tidsschema ledde 

oss till att avfärda den till fördel för personlig intervju. Ytterligare en problematik låg även i 

den känsliga information som kan uppkomma kring bruket av cannabis, en gruppintervju med 

både brukare samt poliser skulle säkerligen föra med sig en intressant insikt i synen på 

cannabis men komplikationer för brukarna skulle även kunna göras gällande.  

 

Urvalsram 
Vi har valt att använda oss av ett snöbollsurval för att finna intervjupersoner, eftersom brukare 

kan vara svåra att nå genom någon annan form av urval då en population ej finns registrerad 

och kontakt därmed blir svår att nå (May 2013, s. 125). En annan form av urval blev därmed 

aldrig relevant för oss. Vi tog således kontakt med brukarna genom en personlig kontakt som 

sedan använde sin vänskapskrets för att ge oss möjlighet att nå tre ytterligare intervjupersoner. 

För att nå poliserna använde vi även samma form av urval då vi kom i kontakt med dessa 

intervjupersoner genom en ansvarig på narkotikaroteln. Genom denna grindvakt fick vi 

kontakt med tre andra individer som var villiga att ställa upp på intervju. Den problematik 

som huvudsakligen gör sig gällande vid ett snöbollsurval ligger i individen som agerar som 

kontakt till urvalsgruppen. Individen avgör således vilka som lämpas för intervju och därmed 

kan individer utanför dennes krets eller andra potentiella intervjupersoner som kontakten 

anser olämpliga försvinna från urvalet. Materialet som samlas in speglar därmed 

kontaktpersonens perspektiv (May 2011, s. 175). Detta kan ses som problematiskt men på 

grund av tidsrestriktioner samt effektivitet valde vi att genomföra urvalsprocessen utefter 

denna metod. Det bör dock nämnas att trots den möjligen homogena grupp som representeras, 

i vårt material, visar fortfarande på en inblick i brukares samt polisers syn på problematiken 

kring cannabis. Eftersom vi inte gör en ansats att generalisera utifrån vårt material blir denna 
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möjligen homogena representation av brukare samt polis ej problematisk i någon större 

utsträckning.  

 

Etiska överväganden 
Vår datainsamling, som nämns ovan, har bestått av sex intervjupersoners uttalanden vilket 

medfört en del etiska överväganden. De överväganden som vi har debatterat och 

implementerat i vårt arbete rör de grundläggande etiska frågorna kring frivillighet, integritet, 

konfidentialitet samt anonymitet något Bryman (2011, s. 131-132) utförligt redogör för. Vid 

intervjutillfällena informerades intervjupersonerna om dessa aspekter via vårt missivbrev, 

som vi utformat och därmed utlämnas vid förfrågan, samt muntligt om frågor uppstod. Genom 

missivbrevet informerade vi även intervjupersonerna om vad studien skulle handla om för att 

de skulle vara medvetna om ämnet och vad de var delaktiga i, denna information kan ses som 

en viktig aspekt kring frivilligheten och som skydd för intervjupersonernas integritet (Bryman 

2011, s. 131). 

Genom att informera om ämnet och studiens syfte kunde intervjupersonerna ta ett 

informerat beslut kring sin delaktighet och även få en förståelse för intervjun vilket 

underlättade vid frågorna. Intervjuerna genomfördes således frivilligt och intervjupersonerna 

gavs möjlighet att avböja från känsliga frågor och kunde när som helst avbryta intervjun. 

Intervjupersonerna kunde även efter transkriberingsprocessen ytterliga förtydliga, censurera 

eller förändra informationen som framkommit genom intervjun för att fylla samtyckeskravet, 

ett viktigt kriterie enligt Bryman (2011, s. 137). Vi valde även att anonymisera alla intervjuer 

då informationen som delgetts kan ses som känslig och skulle kunna påverka 

intervjupersonernas framtid. En anonymisering leder även till en öppnare dialog där 

intervjupersonerna inte behöver överväga sina uttalanden utifrån en möjlig exponering (Ryen 

2011, s. 157). Vi valde att genomföra intervjuerna mellan en intervjuperson och en intervjuare 

för att en maktfördelning inte skulle påverka samtalet. Vi var även medvetna om att platsen 

för intervjuerna skulle påverka maktfördelningen inom dialogen men eftersom vi valde platser 

där intervjupersonerna kunde känna sig trygga anser vi att en potentiell maktposition från vår 

sida inte påverkade dessa negativt, dock ej poliserna på grund av deras önskemål, en viktig 

aspekt att överväga enligt Steiner Kvale (1997, s. 26). Intervjuerna spelades in via 

bandspelare och transkriberingen genomfördes av den aktuelle intervjuaren för att återigen 

försäkra konfidentialiteten. Vid transkriberingen anonymiserades samtliga namn, år, orter och 

dylikt för att försäkra konfidentialiteten ytterligare och intervjupersonernas identiteter. Efter 

transkriberingsprocessen raderades ljudfilerna för att dessa inte skulle kunna röja identiteten 

på intervjupersonerna och transkriberingarna lämnades därefter till revidering. Först efter 

detta delades de färdiga transkriberingarna mellan oss intervjuare. 

Analys & Resultat 
Materialet och analysen kommer delas in i tre avsnitt per intervjugrupp och diskuteras utefter 

tre huvudsakliga teman; effekter och biverkningar av cannabis, legalisering, samt synen 

mellan parterna och på den interna gruppen. Vi har valt att gå igenom följande teman då dessa 

representeras tydligt genom våra intervjuer och kopplades hårt till två övergripande narrativ 

som användes av intervjupersonerna. Analysen delas således in i tre huvudsakliga teman med 

underrubriker kopplade till de övergripande narrativen samt viktiga analytiska poäng som 
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används, och kan uttydas, av gruppen som intervjuats. Således blir upplägget; 

Polisens/Brukarnas syn på cannabis, dess biverkningar och effekter, Polisernas/Brukarnas 

syn på en eventuell legalisering och till sist Synen på Brukare/Polis samt den interna 

gruppen. Samtliga kapitel kommer delas in i variationer av det huvudsakliga narrativet samt 

analytiska poäng, som förmedlats, i form av underrubriker och summeras med en kort 

sammanfattning. Två övergripande narrativ kunde utläsas, Från hasch till helvete hos 

poliserna samt En säker drog för de upplysta hos brukarna, och de ytterligare variationerna av 

nämnda narrativ och analytiska poäng kan kopplas hårt till dessa samt ses som dess 

representation i specifika frågor. De analytiska poängen representerar således variationer av 

det huvudsakliga narrativet vid specifika frågor Dessa narrativ är identifierade utifrån Pressers 

(2009, s.178) och Sandbergs (2010, s. 69-71) exempel på vad ett narrativ är och hur det ter 

sig. Narrativen kommer kontinuerligt att redogöras för under analysen och samtliga referenser 

till dessa utgår från nämnda verk. De analytiska poängen, som beskrivs i följande kapitel, 

belyser således det två huvudsakliga narrativen, som gjorts gällande under den analytiska 

processen. De rättsliga samt sociala normerna redogörs för i Baier (2013, s. 58) och denna 

definition av begreppen är den som applicerats för att bearbeta det analytiska materialet. 

Samtliga neutraliseringstekniker (Sykes & Matza 1957) samt Cohens (2001) teoretiska 

punkter kommer refereras till kontinuerligt då dessa visade sig i mindre utsträckning. De 

likheter och skillnader som finnes mellan brukare och poliser kommer sedan jämföras och 

belysas i ett avslutande kapitel, Skillnader & likheter. Vi har även medvetet valt att inkludera 

vår materialdel i symbios med analysen. En översikt av citaten, det vill säga vårt material, kan 

ses som fördel med ett materialavsnitt men eftersom vår analys kontinuerligt refererar till 

citaten valde vi denna form för en ökad läsvänlighet. Ytterligare ansåg vi att vikten av 

läsarens möjlighet att snabbt finna citaten kopplade till den analytiska processen var av större 

vikt än översiktligheten en materialdel erbjuder. Upplägget tillför även en viktig aspekt kring 

kontexten av våra analytiska tolkningar, upplägget skapar en översiktlighet och kopplingen 

mellan citat, teori och tolkning blir således enklare att förstå i sitt sammanhang.  

 

Polisens syn på cannabis, dess biverkningar och effekter 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för polisernas syn på cannabis. Följande kapitel 

kommer delas in i ett huvudsakligt narrativ samt två analytiska poäng; Från hasch till helvete, 

Normalisering av kriminalisering samt Farligare än man tror. Utifrån detta övergripande 

narrativ, Från hasch till helvete vilket kan ses som polisernas övergripande narrativ, och 

analytiska poäng kommer en diskussion med koppling till teori genomföras. 

 

Från hasch till helvete 

Åsikterna kring effekter och biverkningar av ett cannabisbruk kan mellan samtliga poliser 

som vi intervjuat ses som unison. Ett flertal av de biverkningar av cannabis som vi såg 

återkomma var påståendet att cannabis är en fettlöslig substans, på så viss lagras det i 

fettceller i hjärnan och kan senare utlösas i form av psykoser. Informationen kring dess 

fettlöslighet framkom under frågor där förhållandet mellan cannabis och andra droger 

diskuterades samt vid frågor om individen syn på negativa aspekter kring cannabis. Det 

poängterades av samtliga att verkningsämnena i cannabis stannar kvar i cellerna, i upp till fyra 
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veckor, och Elliot menade att det kan ses som skadligare än exempelvis alkohol på grund av 

denna långa nedbrytningsprocess. Elliot ansåg även att individer i tonåren lider högre risk att 

bli beroende av cannabis än alkohol då, med återkoppling till hens tidigare poäng, 

verkningsämnena stannar kvar i kroppen. 

 

“Det är ju en mild drog sen står det ju alltid mellan alkohol det är också ofta när man träffar 

de ungdomar som läst på fördelar och nackdelar om det ena och det andra som säger att det 

inte är värre än alkohol, det kanske det inte är när du är vuxen men nu är det, när du sitter 

här, du har lättare att få ett beroende av cannabis när du är 15 eller 16 än vad du har av 

alkohol när du är 15 eller 16 […] det är fettlösligt, så det betyder att röker du regelbundet och 

slutar så har du cannabis tre till fyra veckor kvar i kroppen det har du ju inte med alkohol 

vilket gör att rent teoretiskt gör cannabis mer skada eftersom du har det i kroppen under en 

längre tid.” ELLIOT 

 

Denna nedbrytningsprocess av cannabis kan ses som en tydlig indikation på det övergripande 

narrativet från alla intervjupersoner, då samtliga utifrån egna värderingar och världsbild 

lägger fram informationen som sann för att stärka sina egna åsikter samt den rättsliga normen 

kring cannabis och på så rättfärdiga sina handlanden. 

 

“Ja, det är min i alla fall åsikt, att den gör och det kan ju få någon, alltså hasch-psykoser långt 

senare i livet, för det sätter sig på fettcellerna i hjärnan liksom och där vill man ju inte ha 

skit.” KLAS 

 

Klas påstår således, samstämmigt med Elliot, kring frågan om cannabis är något som hänger 

med hela livet att så kallade hasch-psykoser kan uppenbara sig långt senare efter ett intag av 

cannabis. Genom att poängtera att “där vill man ju inte ha skit” och referera till hjärnan, vilket 

hen anser är en konsekvens av ett cannabisbruk då fettcellerna tar upp verkningsämnena, 

stärker Klas sina egna normer och värderingar mot cannabis genom att återberätta nämnda 

historia och kan på så sätt fortsättningsvis hålla sina åsikter om cannabis intakta. Ytterligare 

en intressant aspekt kan ses i terminologin Klas använder. Hen refererar till cannabis som 

“skit” vilket tydligt visar på ett ställningstagande angående preparatet.  

Försämringen av fysiska förmågor såsom längre reaktionstid, långsammare 

tankeprocess och sämre minnen hos individer som brukar cannabis var också en åsikt som 

delades mellan samtliga intervjupersoner. De biologiska försämringarna togs upp i 

kombination med berättelsen kring cannabis kvarvarande i fettcellerna. Robin visar ett tydligt 

exempel på detta då hen refererar till trafiken där en långsam tankeprocess i sådan miljö kan 

leda till ödesdigra situationer. 

 

“Ja absolut, som också jag varit inne på att det fysiskt kroppsligt att det försämrar mycket ja 

och jag tänker på trafiken, vi vill inte ha fulla människor som kör i trafiken och cannabis kan 

påverka så att man blir seg och det kan sitta i fettvävnader i flera veckor.” ROBIN 

 

Detta kan ses som ett komplement till det övergripande narrativet där Robin, genom att 

exemplifiera trafikfaror som konsekvens av ett cannabisbruk, problematiserar biverkningarna 

av cannabis för att ytterligare stärka värderingen som hen internaliserat kring bruket. 

Cannabis medför, enligt hen, en långsam tankeprocess som sedan kan ses som allmänfara vid 
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trafikrelaterade aktiviteter. Konsekvensen av bruket, det vill säga långsam tankeprocess, blir 

således en reell fara för allmänheten. Robin jämställer således konsekvenserna av ett 

cannabisbruk med trafikolyckor, en koppling som således stärker den rättsliga normen. 

Cannabis som inkörsport till tyngre droger var en ståndpunkt som samtliga 

intervjupersoner delgav. Robin, Elliot samt Klas konstaterade tydligt i sina intervjuer att 

cannabis funktion som inkörsport till tyngre bruk samt utvecklad kriminalitet är ett reellt 

problem  

 

“Ja, nackdelarna kan då vara att jag tror att det är en inkörsport till kanske tyngre missbruk 

bland annat […]” ROBIN 

 

“Det är en inkörsport svårare än så är det inte […] alltså riktiga missbruken, dem har ju inte 

börjat med det, de har en inkörsport så är det så att det är också, öppnar du upp med en 

legalisering där och ett ökat bruk, det är lätt att ta nästa steg, jag säger inte att alla gör det 

men de är långt ifrån alla som börjar med cannabis som går på heroin men alla dem som går 

på heroin har börjat med cannabis.” ELLIOT 

 

“[…] tyvärr så drar det med sig annan sorts kriminalitet, i många fall, i alla fall många fall 

som vi träffar på, med stölder och, alltså man måste ha in pengar […]” KLAS 

 

Med detta kan det tydligt ses hur samtliga poliser ser cannabis som en potentiell väg in i en 

kriminell miljö. Elliot och Robin menar även att en legalisering leder till en större andel 

brukare i det svenska samhället och därmed en ökad kriminalitet. Cannabis som inkörsport är 

något som kan analyseras utifrån följande; vad är det som är inkörsporten i själva frågan? 

Poliserna ser alla cannabis som boven i dramat, men ytterligare anledningar till varför det är 

en inkörsport kan vara dess straffrättsliga position. Med en avkriminalisering eller legalisering 

är det möjligt att den dörr som cannabis öppnar upp, till grövre bruk och handlingar av 

kriminell karaktär, avtar då dess illegala status ej längre existerar (Goldberg 2005, s. 151-

152). Genom en avkriminalisering kommer individer inte i kontakt med den illegala scenen 

som kan göra steget från cannabis till tyngre bruk enklare. Inkörsportsteorin kan ses som ett 

argument som stärker det övergripande narrativet, Från hasch till helvete, som utvecklats av 

poliserna gentemot cannabis. Utifrån sin egen verklighet och världsbild ser dem dess effekter 

som bidragande roll till ökat bruk och kriminalitet och deras tro på den rättsliga normen att 

cannabis ska vara illegalt stärks således. Klas tar dock en upp en intressant aspekt kring 

behovet av kapital för fortsatt bruk. Denna aspekt täcks ej av ovannämnda argumentation men 

ett intressant antagande sker utöver debatten kring cannabis negativa effekter. Klas menar 

implicit att en brukare inte kan bibehålla ett jobb då kapitalet måste införskaffas på illegal 

väg. Detta antagande kan ses som en tydlig indikation på synen på brukarna, en debatt som 

kommer redogöras för under senare kapitel. Kring argumentet om ett ökat bruk från Elliots 

sida kan en kontrast ses till tidigare forskning. Williams och Line Bretteville-Jensens studie 

(2014) visar på att uppmjukningar i narkotikapolitiken inte leder till ökar bruk utan istället 

tidigareläggs bruket hos individer, denna förändring avtar sedermera efter implementeringen 

och återgår till tidigare nivå. Denna forskning skapar ett möjligt ifrågasättande av 

sanningshalten i påståendet som Elliot förtäljer då tidigare forskning visar på motsatsen.  
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Ytterligare beskrivningar kring de fysiska nedsättningarna kring cannabis yttrades av 

Robin och Elliot. De båda refererade till biologiska biverkningar av cannabis, med referenser 

till sin egen vetskap på området, vid frågor om drogens effekt. 

 

“[…] jag är ingen läkare så jag vet inte, jag vet ju bara det jag har kunskap om effekterna på 

kroppen och den kunskapen jag har säger mig att det är inte bra för något […]” ROBIN 

   

“[…] du blir ganska slö av cannabis va ska man säga en ganska, nu är det ganska raljerande 

så ingen forskning på det men om du ber en amfetamist räkna till en minut så har det gått 40 

sekunder, tar du en heroinist så tar det två minuter att räkna till 60 och tar du en som röker 

cannabis så kommer dem till 40 sen kommer dem inte ihåg vad dem ska räkna till, nu är det ju 

inte så men lite så kan man beskriva det […]” ELLIOT 

 

Här kan det tydligt ses hur båda två refererar till sin egen kunskap och inneboende fakta som 

de båda besitter och därmed det övergripande narrativet. En medvetenhet kan ses då både 

Robin och Elliot erkänner att “jag är ingen läkare så jag vet inte” (Robin) och “nu är det 

ganska raljerande så ingen forskning på det men” (Elliot) vilket visar på kunskapen som 

införskaffade via erfarenhet. I kontrast till denna medvetenhet som ses i ovannämnda citat kan 

en övertygelse kring cannabis effekter trots allt utläsas. Citaten följs av antaganden som ses 

som absoluta trots medvetenheten kring avsaknad av konkret fakta. Dessa kan ses som en 

representation av narrativet då det saknas belägg, vilket individerna är medvetna om, men 

ändå finns det en stark tilltro till rättsnormen och uppfattningen av cannabisbrukets negativa 

karaktär.  

Ytterligare en aspekt av effekterna och biverkningarna som Klas tar upp berör 

livsstilen och bakgrunden hos brukare. Hen tar upp individers utveckling, att denna stannar av 

vid bruk av cannabis, att brukarens skolgång blir åsidosatt och i vissa fall upphör helt samt att 

individen fortfarande bor hemma och tenderar att ha det mindre sanitärt i sin bostad. 

 

“[…] allt annat runt omkring stannar ju upp med studier, utveckling överlag, det märker man 

ju dom som man träffar på, ”du borde inte bo kvar där du är uppväxt nu, du är så på pass 

gammal att du kanske borde tänka på att, studera vidare eller flytta hemifrån […] Ditt rum ser 

ut som liksom någon har sprängt en bomb, det ända man ser är ”Jaha du röker cannabis”. Det 

blir det ända som dom lever för och hänger med folk då som har precis samma bild, då det är 

ju väldigt negativt och den personen, man stannar ju upp ju, i utvecklingen. Både psykiskt och 

fysiskt tror jag […]” KLAS 

 

Klas rättfärdigar här sin syn på cannabis och dess effekter utifrån denna genomgång av 

psykiska och fysiska konsekvenser, exempelvis att man stannar upp i en infantil fas i livet och 

inte blir “vuxen” samt hemmiljöns tillstånd. Återigen så hänvisar hen till sin egen övertygelse 

och visar i viss grad en generalisering kring brukares livsstil. Det kan således ses som en 

representation av narrativet Klas internaliserat gentemot brukares levnadssätt och hur deras 

hemvist förefaller genom sina egna erfarenheter, hen ser denna generalisering som sanning 

vilket främjar synen på cannabis effekter som negativa. 
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Normalisering av kriminalisering 

Som underlag för fortsatt analys bör en redogörelse för normaliseringsprocessen (Cohen 

2001, s. 188) beskrivas. Narrativen i sig kan ses övergripande åsikter och historier som visar 

sig genom neutraliseringstekniker och ett förstadie till dessa kan ses som en normalisering, 

vilket visade sig hos poliserna. Denna process sker då de effekter som rättsapparaten delar ut 

vid en eventuell arrestering ses som adekvata efter en lång tids exponering. Denna exponering 

kan göra att våra intervjupersoner ser cannabis som den utgörande faktorn för problematiken 

som brukare kan hamna i vid ett eventuellt gripande, ej arresteringen eller kriminaliseringen i 

sig. Problematiken kan utgöras av sanktioner såsom prick i registret, vilket sedermera kan 

leda till uteblivet körkort och en svårighet att få anställning vid arbetsplatser. Eftersom 

sanktionerna blir normaliserade och accepterade som direkta konsekvenser av bruket blir 

således ett ifrågasättande av rättsnormen irrelevant. Denna normalisering kan ses som en lång 

process med rötter redan från 1960-talet (Tops 2001). Kring frågan om negativa effekter 

tenderade svaren att fokusera på de rättsliga sanktionerna samt de biologiska biverkningar av 

ett cannabisbruk. En intressant aspekt som lyftes vara synen på de rättsliga sanktionerna som 

konsekvenser av bruket i sig och en distinktion mellan rättsapparaten och effekter av bruket 

genomfördes således ej. En normalisering av de rättsliga sanktionerna visade sig således. 

Både Elliot och Klas exemplifierar denna syn på brukets effekter.  

 

“[…] ja kanske upp till 18 liksom ja men nu blev det inget körkort att du har nåt annat också 

liksom straffen är så pass låga, har du ingen inkomst så hamnar du på 1500 plus att du kanske 

får betala analysresultatet på 800 kronor i straff så de rör sig om 2300 i straff sen är det ju 

klart, va då folk inte tänker på att sen är du ju med i straffregistret och du ska söka ett jobb och 

nån begär ut papper på eller utdrag ur belastningsregistret och det står narkotikabrott på den 

personen och inte på den och dem annars är lika där, då tänker du ju inte “ah men satsar på 

han som har lite narkotikabrott i bagaget.” ELLIOT 

 

“[…] men i jobbet har jag ju massor, om man säger med negativa effekter med det alltså ja, 

det är ju att det kostar pengar, för det första är det olagligt och det drabbar ju framför allt 

dom som kör bil du blir av med ditt körkort du tappar ditt jobb kanske eller du kan inte skaffa 

jobb, för att det stoppar dig […]” KLAS 

 

Klas och Elliot visar ovan på den normaliseringen av konsekvenserna då en individ blir gripen 

och får en prick i registret. De båda ser härmed cannabis som den utlösande faktorn i 

händelseförloppet som leder till uteblivet körkort och jobb och bortser från att det möjligtvis 

kan förklaras utifrån andra infallsvinklar. Exempel på en annan infallsvinkel kan vara 

lagstiftningens konservativa bestraffning, där individer åläggs tunga sanktioner och fördöms 

sedan för sitt bruk genom belastningsregistret. Till exempel har FN (UNODC 2016) väckt 

frågan om avskaffning av den rättsliga bestraffningen till fördel för den medicinska och 

behandlande synen på individer som brukar. Denna syn, att de rättsliga sanktionerna i sig är 

problematiska, var något som poliserna inte visade på. Normaliseringen av konsekvenserna 

kan sedermera leda till en form av moralisk likgiltighet (Cohen 2001, s. 77). Likgiltigheten 

skapar en form av icke-neutralisering inom individen och gör att en neutralisering ej är 

nödvändig längre då problematiken att neutralisera inte längre existerar för individen. Denna 

likgiltighet kan identifieras i det Elliot uttrycker om de rättsliga sanktionerna, då hen ej 

ifrågasätter problematiken bakom konsekvensernas struktur. Då en normalisering samt 
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moralisk likgiltighet som neutraliseringsteknik paradoxalt nog leder till att neutralisering blir 

överflödig är således denna form av neutralisering den ända som gör sig gällande för 

poliserna och därmed ett viktigt analytiskt synsätt som bör poängteras. 

 

Farligare än man tror 

Vidare frågade vi intervjupersoner om deras syn på glorifieringen av cannabis i media och på 

internet. Samtliga poliser nämnde intressanta perspektiv på glorifieringen. Elliot tog upp 

glorifieringen av cannabis i kontrast till ett heroinberoende. Hen menade att kring 

cannabisbruk finns det en annorlunda syn på de verktyg som tillhör bruket, såsom rizzla-

papper eller en fräck bong, och att en glorifiering sker kring dessa i kontrast till ett 

heroinberoende, som hen menar är skamfyllt. Både Elliot och Klas tog även upp aspekter 

kring en miljö och kultur som existerar kring cannabis och att bruket kan ses som en 

fundamental del inom dessa kretsar. Klas gick sedan in på skillnaden mellan cannabis i 

Sverige och i exempelvis Australien och USA. Hen menar att det existerar en signifikant 

skillnad i styrkan i de olika cannabissorterna. Glorifieringen från kända personer och idoler 

togs också upp av samtliga intervjupersoner, om de pratar om cannabis i god dager menar 

Robin att individer som ser upp till dessa människor kan anamma deras värderingar. På så sätt 

skapas en vilja att komma in i cannabiskulturen då det kan existera tendenser till att som 

ungdom vara lättare att påverkas av yttre faktorer såsom nämnda glorifiering.  

 

“[…] till exempel i Sverige så, den cannabis som folk röker här är ju betydligt starkare än den 

som folk som, alltså röker i många andra länder och det är det folk inte vet, eller tror, så där 

gissar jag att det är en skillnad […]” “[…] så hör det till liksom, med surf och skate och hip 

hop framför allt, världen, ja.” “[…] att dom tittar på sina idoler och att dom promotar det ja, 

så det är ju en bit i det hela […]” KLAS 

 

“[…] det är attributen runt omkring man glorifierar man har den häftigaste, om man nu röker 

i bong så ska den va lite häftig och så rullar du dina egna cigaretter ska de va nåt snyggt 

rizzla-papper […]” “[…] du glorifierar inte ett heroinberoende det är skam över det medans 

cannabis är lite häftigt “Här kolla min grinder”,“Lite snygg här, gjort i elfenben”[…]” 

ELLIOT 
 

“[…] som ungdom är man mer påverkbar man har inte hittat sig själv riktigt och vad man ska 

tycka om allting och där tror jag att det är lättare och ser man då sin filmstjärna stå och röka 

på […]” ROBIN 

 

Utifrån intervjupersonernas berättelser kring den existerande glorifieringen av cannabis kan 

det uttolkas att exempelvis cannabis marknadsförs, som i Sverige tenderar att vara starkare 

enligt Klas, som ett nöje eller säkert berusningsmedel av kända personer. Ytterligare 

glorifieras de kulturer som kopplas till bruket av cannabis vilket kan ses som inkörsporter till 

inkörsporten, det vill säga kulturen leder till bruket. Med denna syn kan poliserna rättfärdiga 

sin syn på glorifieringen som negativ då den utövar en form av kritik mot den rättsliga 

normen som poliserna anammar. De bygger därmed upp ett kausalt samband för att stärka 

sina egna övertygelser om att glorifieringen leder till cannabisbruk och bör således förkastas. 

Glorifieringen blir således en inkörsport till inkörporten. Glorifieringen kan i sig ses som 

narrativ som används av brukare och pro-legaliseringssidan och polisernas syn på 



32 
 

glorifieringen kan på så sätt ses som ett förkastande av dessa narrativ. Ytterligare kan Klas 

beskrivning av svenskt cannabis styrka ställas i kontext till en glorifiering. Då preparatet 

möjligen glorifieras i andra länder och påverkar individer i Sverige genom media eller film 

blir representationen av bruket oproportionerligt eftersom styrkan varierar i stor utsträckning. 

Ett gram i exempelvis filmvärlden representerar således en annan mängd i Sverige. Således 

kan glorifieringen kritiseras utifrån ett svenskt perspektiv då de inte bör appliceras på 

situationer med andra förutsättningar och den globala legaliseringen kan även förstås då 

preparatet är mildare utomlands. Således blir en legalisering utomlands i kontrast till Sverige 

något mer acceptabel. 

En intressant detalj vi fann vid intervjun med Elliot var vid frågan om hens syn på 

cannabis i allmänhet. Hen började då prata om brukares syn på cannabis utifrån drogens 

naturliga bakgrund, enligt Elliot kan dessa argument te sig som följande; “cannabis är rent 

det är bara växtdelar”(Elliot). Denna poäng som uttalas av brukare, enligt Elliot, är teoretiskt 

sätt korrekt då cannabis sativa-plantan kommer från naturen, men poängterade att kemiska 

substanser tillsätts och används för att bearbeta växtdelarna. Elliot gjorde sedermera en 

koppling mellan kokain och cannabis. Kokain extraheras även naturligt från kokabuskar men 

sedan tillsätts diverse ämnen för att framställa den slutgiltiga substansen. 

 

“[…] man hör från ungdomar att cannabis är rent det är bara växtdelar det är kokain också 

det är också bara växtdelar men du använder bensin och bensen för att göra det, det finns en 

anledning till att det fräter upp synapserna i hjärnan […]” ELLIOT 

 

Elliot gör en tydlig liknelse mellan cannabis och kokain, hen smälter ihop dem till samma sak, 

då båda kan argumenteras för som naturliga. Hen poängterar att kokain fräter på synapser i 

hjärnan men påstår visserligen ej att detta attribut delas med cannabis. Det kan ses utifrån ett 

narrativt synsätt där Elliot assimilerat diverse droger som rör sig i samhället, för att på så sätt 

förenkla processen att se de olika preparaten som samhälleliga faror. En likställelse mellan 

kokain och cannabis görs ej i förhållande till skadan de medför men ett tydligt 

ställningstagande kring de båda preparatens negativa effekter och natur visar sig.  

Sammanfattningsvis fann vi synen på cannabis hos samtliga poliser som negativ. De 

rättsliga sanktioner som åläggs individer sågs som en negativ följd av ett bruk och således 

följde inställningen till cannabis samma bana, detta då narrativet Från hasch till helvete ger 

poliserna möjlighet att bibehålla denna syn då cannabis målas upp som länken till förfall. En 

distinktion mellan brukets direkta effekter och sanktioner från rättsapparaten genomfördes ej 

utan sågs som naturliga konsekvenser av bruket i sig. Denna inställning till de rättsliga 

sanktionera kan förklaras utifrån en normalisering av den rättsliga normen som beskrivs i 

Normalisering av kriminalisering vilket ytterligare stärker ovannämnda narrativ. Vid 

beskrivningar av de fysiska och psykiska funktionsnedsättningarna tenderade poliserna att 

referera till sin egen person och erfarenheter som grund för påståendena. Ytterligare kunde ett 

tydligt unisont narrativ, Farligare än man tror, kring glorifieringen av cannabis ses som en 

utveckling av Från hasch till helvete, då samtliga poliser ser glorifieringen som en stor aktör 

på spelplanen i vad som kan orsaka ett cannabisbruk och därmed beskrivs som negativ.  
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Polisernas syn på en eventuell legalisering 
Under följande kapitel kommer fyra teman diskuteras utifrån en eventuell legalisering av 

cannabis. De fyra huvudsakliga variationerna av narrativet Från hasch till helvete som detta 

kapitel delats in i är; Mer gift i samhället, En missled grupp, Hårdare straff som hjälp samt 

Det globala klimatets tvång. Diskussion kring dessa kommer genomföras med applicering av 

våra aktuella teorier för att belysa narrativens funktioner ytterligare. 

 

Mer gift i samhället 

Polisens syn på en eventuell legalisering eller avkriminalisering av cannabis kan summeras 

som negativ. Vid frågan kring polisernas syn på en legalisering av cannabis i Sverige ansåg 

samtliga att en legalisering endast skulle medföra ytterligare problematik för samhället. De 

huvudsakliga problem som poliserna såg kring en eventuell legalisering av cannabis låg i en 

ökad tillgång och hälsorisker. Kring en ökad tillgång menade till exempel Klas att 

receptbelagda läkemedel är något som individer idag kommer över på grund av 

oproportionerlig preskribering till patienter eller läkare som lämnar ut recept för flyktigt. En 

avkriminalisering kan därmed tillföra cannabis i denna process. Även Elliot lyfter en oro över 

en ökad tillgång och därmed en ökad konsumtion. Kring hälsorisker refererar både Elliot och 

Robin till alkohol och cigaretter, då dessa kan ses som skadliga men lagliga. Deras legala 

status betyder inte att de saknar risker och är säkra för hälsan, att tillföra fler preparat med 

skadliga effekter anses således onödigt och även farligt. 

 

“ [...] vi har så mycket gifter, droger ändå liksom så att ytterligare legalisera en jag tänker 

alkohol och tobak är ju inte bra, men det är så accepterat och traditionellt betingat så dem får 

vi leva med, men jag ser inte utvecklingen som den bättre om vi skulle legalisera cannabis” 

[...]” ROBIN 

 

“ [...] all receptbelagd medicin kommer ju ändå folk över nu, och de är hela vägen från någon 

som får ut för många recept eller en läkare som sitter och skriver ut för många recept. Så det 

är ju hela kedjan, och då lägga in cannabis i det tror jag inte är någon lösning på det [...]” 

KLAS 

 

Den ökade konsumtionen och hälsorisken kring cannabis kan beskrivas som narrativet, Mer 

gift i samhället, för en fortsatt prohibition. Införandet av ytterligare ett legalt berusningsmedel 

ses således leda till en ökad totalkonsumtion. Ytterligare av intresse är argumentationen kring 

tillförandet av ännu ett gift i samhället eftersom cannabisbruk redan existerar. 

Argumentationen kring ett införande kan således ses, i viss mån, som naivt. Genom att 

jämföra alkohol och cigaretter med cannabis görs en kategorisering således gällande där 

preparaten faller i samma negativa fack. Att referera till cannabis som ett gift är även en 

intressant terminologi vilket visar på de åsikter som existerar kring preparatet. Denna negativa 

syn kan härledas till deras syn på de effekter och biverkningar som cannabis för med sig, 

vilket bearbetats i avsnittet ovan. En jämställning med alkohol och cigaretter skapar således 

en form av upprätthållande av synen på cannabis. Med denna syn i åtanke blir även oron kring 

en ökad konsumtion ett intressant narrativ då det beskriver en ökad konsumtion av ”gift” 

vilket utan denna kontext kan ses som oproblematisk. Argumentationen kring Mer gift i 

samhället kan således ses som en variation av det övergripande narrativet Från hasch till 
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helvete och måste därmed ses i denna kontext av synen på preparatet. Att beskriva preparatet 

som ett “gift” leder även till en demonifiering och denna demonifiering kan leda till ett fokus 

på straff istället för vård (Gray 2001, s. 6) vilket kommer diskuteras ytterligare under Hårdare 

straff som hjälp.  

Den negativa synen på cannabis visade sig även tydligt kring frågan om potentiella 

fördelar med en legalisering. Den ensamstående faktor som kunde ses som positiv kopplades 

till ett medicinskt bruk, det vill säga smärtlindring. Även denna aspekt förde dock med sig en 

problematik då till exempel Elliot refererar till en möjlighet att utnyttja systemet kring 

receptbelagd medicin och även Klas ansåg att kraftig reglering skulle vara nödvändigt om 

preparatet skulle bli receptbelagt. Utöver den medicinska aspekten fanns således inga positiva 

effekter med en legalisering. 

 

En missled grupp 

Kring de negativ effekterna visade sig ett flertal. En stark koppling till det övergripande 

narrativet, Från hasch till helvete, kunde även utläsas. Både Robin och Klas påstod vid frågan 

kring eventuella negativa effekter av en legalisering att cannabisbruk kan både agera som 

inkörsport till tyngre droger samt en kriminell karriär. Elliot refererade återigen till den ökade 

tillgången och därmed en ökad konsumtion. Klas refererar även till en inskränkt världsbild där 

brukarna intalar sig själva att bruket är under kontroll vilket det, enligt honom, inte är 

eftersom polis tillkallats. 

 

”[…] deras världsbild i sin ostkupa är att, ”Jag har inget problem liksom”, ”Cannabis har 

ingen dött av”, ”Man kan inte överdosera det”[…]”, ” […] ofta så kommer ju narkotika 

missbruk in som ett sidospår i all annan kriminell verksamhet, eller att det börjar med ett 

missbruk i något, sen över går i att man måste ha pengar […]” KLAS 

 

Vid en följdfråga kring argumenten som ses i ovannämnda uttalande av Klas beskrivs även 

dessa argument som vanliga hos brukare. Som narrativ för att upprätthålla den rättsliga 

normen kring cannabis följer argument kring inkörsport samt grövre kriminalitet väl in i 

fördömandet av preparatet. Dessa historier kring cannabis sekundära effekter, det vill säga 

grövre kriminalitet samt tyngre missbruk, förstärker ytterligare den negativa synen på 

preparatet. En intressant aspekt som även lyfts är brukarnas inskränkta världsbild och därmed 

ytterligare en variation, En missled grupp, av det övergripande narrativet. Brukarna blir 

således, i viss mån, sedda som vilseledda och oförstående till konsekvenserna av bruket. Detta 

kan även ses som ett argument som förstärker övertygelsen om de rättsliga normerna då de 

avvikande brukarna ses som oförstående i förhållande till sanningen poliserna anser sig 

inneha. Denna form av argumentation kan även ses hos brukarna vi intervjuat samt Sandberg 

och Pedersens (2011, s. 42) intervjuer av cannabisbrukare. 

 

Hårdare straff som hjälp 

Eftersom synen på en eventuell legalisering ej sågs som åtråvärd ställde vi frågan kring en 

eventuell förändring av lagstiftningen. En förändrad lagstiftning kunde således leda oss in på 

ytterligare förståelse för synen på cannabis i allmänhet och de rättsliga normerna kring 

preparatet. Polisernas syn på en potentiell förändring av lagstiftningen vände sig åt det 
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restriktiva hållet, antingen önskades en fortsatt restriktiv lagstiftning utan förändring eller 

ännu hårdare straff. Fokus lades även på efterarbetet kring ett gripande. Både Robin och Klas 

önskade ett utökat fångstnät samt insatser från socialtjänsten då de som existerar idag ansågs 

som bristfälliga. 

 

“Jag kan inte ge något bra svar på frågan sen kan jag tycka, många av dem vi träffat dem 

träffar vi igen jag hade önskat att efterarbetet hade funkat bättre, att där är mer önskvärt då 

tänker jag främst på SOC och ungdomar de är ofta dem man vill fånga upp i ett tidigt stadium 

och där är ju många av dem vi träffat, sen 3 år senare träffar man dem igen […]” ROBIN 

 

“[...] kanske hade det behövts lite kraftigare straff, alltså, så att folk vet […]” KLAS 

 

Både Robin och Klas refererar till individer som vid flertal tillfällen åker fast för 

narkotikabrott kopplat till cannabis men att dessa individer, trots straffen, fortsätter bruka. En 

utveckling av efterarbetet med individerna skulle således krävas för att få ett avslut på bruket. 

Ett narrativ som upprätthåller de rättsliga normerna kan således utläsas eftersom en tydlig 

problematik med lagstiftningen visar sig, då brukarna fortsätter trots sanktionerna, men en 

önskan att förändra lagstiftningen gör sig ej gällande. Narrativet motiveras utifrån en 

övertygelse kring de negativa effekterna av cannabis som ses ovan och huvudsakligt fokus för 

förändring, då lagstiftningen inte kan förhindra bruket, läggs således på efterarbetet. 

Narrativet, Från hasch till helvete, visar sig således ur en ny infallsvinkel då synen på bruket 

färgar debatten kring lagstiftningen. Klas lyfter även en intressant aspekt kring lagstiftningen 

då hen är den enda som ansåg att en förändring av den var aktuell. Då straffen ej fungerar 

anser Klas att de bör utökas. Klas menar att lagstiftningen bör utvecklas åt det restriktiva 

hållet då den bör representera den problematik som följer en dom. Eftersom straffet i sig för 

med sig en prick i brottsregistret kan individen få problem med att skaffa arbete och körkort 

med mera. Då lagstiftningen endast visar på den aktuella sanktionen, det vill säga böter för en 

mindre mängd, kan detta upplevas som lindrigt och hanterbart men de sekundära effekterna 

av domen representeras ej av den rättsliga sanktionen. Paradoxalt nog argumenterar Klas 

således för att straffen ej fungerar och således bör utökas. Klas beskriver således de negativa 

effekterna av den rättsliga normen men lägger fortfarande fokus på missbruket trots att 

rättsapparatens konsekvenser kan ses som de problematiska. Sandberg och Pedersen (2011, s. 

210) konkluderar i sitt verk Cannabiskultur att den mest attraktiva lösningen på 

problematiken med cannabis kan vara en offentlig reglering av marknaden, en form av 

avkriminalisering. Detta kan ställas i direkt kontrast till Klas förslag på hårdare straff kring 

cannabisbruk. Klas beskriver ytterligare ”sen har vi den biten att dom behöver ju hjälp med 

att bli av med sitt missbruk”(Klas). Då bruket av cannabis ses som problematisk, farligt och 

även kopplas samman med konsekvenserna av en dom, summeras sanktionerna från den 

rättsliga normen och brukets effekter. Narrativet, Från hasch till helvete, beskriver således de 

rättsliga sanktionerna och effekterna av bruket som likställda vilket en avkriminalisering 

skulle undvika. Eftersom problematiken med den rättsliga sanktionen ses som konsekvens av 

bruket ses problematiken med den rättsliga normen som problematik med bruket. Då 

preparatet demoniseras och brukaren ses som en individ i behov av hjälp kan de rättsliga 

sanktionerna även ses som nödvändiga i förbyggande samt avskräckande syfte. Denna typ av 

uppmålning av preparatet samt svaret genom hårdare lagstiftning kan härledas till den 
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mentalitet som Gray (2001, s. 6) beskriver kring den negativa synen på narkotika då, i detta 

fall, preparatet demoniseras. 

Då vi gick vidare från den eventuella legaliseringen uppkom en intressant aspekt kring 

lagstiftningen i sig. Klas utvecklade sig kring frågan om hur polisens arbete skulle förändras 

om en legalisering blev aktuell och berättade att narkotikastrafflagen användes utöver att 

döma individer specifikt för narkotikabrott. 

 

“[…] Ja, det är ju en del av vår verktygslåda när vi arbetar också, för att komma åt annan 

kriminalitet […]” “[…] ett beslut om en husrannsakan hemma, då går man ju in i 

narkotikastrafflagen och kan göra en husrannsakan hemma, men man går ju inte förbi något 

annat brottsligt i den personens lägenhet, då blir det ju ett nytt brott, när man är där, så att det 

är, det kan ju leda till fler brott […]” KLAS 

 

Som görs tydligt i citatet kan en restriktiv narkotikapolitik användas för att komma åt 

ytterligare kriminalitet. Detta kan knytas samman med Klas uttalande om kopplingen mellan 

kriminalitet och narkotikabruk. Då dessa, enligt hen, går hand i hand blir således 

narkotikastrafflagen och därmed en husrannsakan ett viktigt verktyg för att nå annan form av 

kriminalitet. Detta kan även ses, utöver den praktiska aspekten, som ett narrativ som 

rättfärdigar en restriktiv rättsnorm kring narkotika och i detta fall cannabis. Då en koppling 

mellan grövre kriminalitet samt narkotikan dras blir det således enklare att rättfärdiga den 

restriktiva politiken. Ytterligare kan den rättsliga normen ses i sin praktiska form. 

Rättsnormens mål är att motverka bruk av narkotikaklassade preparat men används i 

praktiken till något utanför dess område. Det rättsliga förverkligandet (Baier 2013, s. 60) kan 

således ses då rättsnormen appliceras i praktiken och kan användas utöver sitt egentliga syfte. 

 

Det globala klimatets tvång 

Kring det globala planet diskuterade vi den förändring som sker kring legalisering samt 

avkriminalisering av cannabis. Då det globala klimatet skiftar kring synen på cannabis blev 

det således intressant att diskutera de konsekvenser en liberalare syn på cannabis kan leda till 

på svensk lagstiftning. Både Klas och Robin ansåg att påtryckningar från utomstående 

organisationer, som till exempel EU, eller länder skulle kunna leda till en förändrad 

lagstiftning kring cannabis och annan narkotika. Elliot ansåg i kontrast att den svenska 

lagstiftningen inte kommer ändras trots det globala klimatet. 

 

“[…] Det tror jag, jag tror att det kanske i längden blir svårt att ha någon egen lagstiftning 

[…] just med cannabis tror jag det, jag menar om Danmark, Norge och dom närmsta 

länderna, Europa för den delen, EU eller vad det nu kallas bestämmer att ”Vi ska ändra 

lagstiftningen” så tror jag att Sverige måste hänga med.” KLAS 

 

“[…] tror Sverige står rätt så ja stadigt vi har haft den här narkotikalagen rätt länge och det 

är också en grej som dem som är för legalisering påpekar att vi har en väldigt gammal 

lagstiftning men jag tror inte att den kommer ändras” ELLIOT 

 

“[…] där har vi ett problem, snarlika länder väldigt väldigt nära, 20 minuter över bron så får 

man lov att inte inneha cannabis men man får lov att va påverkad och röka de och det, ja där 

har vi en problematik och där blir det tokigt tycker jag […]” ROBIN 
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Både Robin och Klas påstod att den rättsliga normen kring cannabis i Sverige skulle kunna 

förändras genom påtryckningar från utomstående faktorer. Det globala klimatet blir således 

svårt att undvika om fler länder går mot en legalisering och avkriminalisering, specifikt 

närliggande länder så som Norge och Danmark. Elliot ställde sig dock kritisk till influenser 

från utomstående faktor som ses ovan. En större tilltro till den rättsliga normens överlevnad 

kan således utläsas. Klas och Robin argumenterade för den problematik som en legalisering i 

närliggande länder skulle medföra. Då import och dylikt idag sker från Danmark, ”över bron” 

(Robin), så skulle en utvecklad legalisering leda till ökad problematik för Sveriges 

lagstiftning. De värderingar som redogjorts för ovan kring cannabis reflekteras således genom 

de uttalanden som görs gällande kring det globala klimatet. Att Sverige enligt Klas ”måste 

hänga med” och Robins uttalande kring den problematik som uppstår med en liberalare syn på 

cannabis i Danmark visar på ett motstånd mot dessa krafter. Både Robin och Klas ställde sig 

således emot denna legalisering men såg den som en möjlighet i framtiden trots deras 

personliga åsikter. Den konservativa inställningen som präglat Sveriges narkotikapolitik 

under 48 år, se första propositionen (Tops 2001), är således önskvärd enligt 

intervjupersonerna. 

Sammanfattningsvis fann vi att synen, hos poliserna, på en eventuell legalisering samt 

avkriminalisering var negativ. Då synen på cannabis ofta kopplats till både ett gift, inkörsport 

till tyngre narkotika samt grov kriminalitet ansågs rättsnormen kring dess illegala status som 

berättigad. Eftersom narrativet, Från hasch till helvete, färgade synen på preparatet blev 

således synen på ett ökat bruk associerat med Mer gift i samhället. Den ensamstående faktor 

som skulle kunna beskrivas som positiv utifrån polisernas utsagor låg i dess potential att 

användas medicinskt, dock följdes även denna argumentation av negativa aspekter och 

ytterligare problematik. Med detta i åtanke föll även en potentiell förändring i lagstiftningen 

åt restriktion samt prohibition. Den representation av narrativet som visade sig tenderade att 

luta sig på de negativa aspekterna kring cannabis och även de rättsliga reprimanderna. En 

intressant koppling mellan brukets effekter samt den gällande rättsnormens sanktioner blev 

således summerat som effekter av preparatet i sig genom det övergripande narrativet vilket 

beskrivs under Hårdare straff som hjälp. En motsättning till den globala förändring som 

existerar i dagsläget kunde även utläsas och i ljuset av synen på cannabis faller detta även som 

logisk följd då poliserna ser på påtryckningar utifrån som negativa på lagstiftningen. 

Rättsnormen kring cannabis visade sig således starkt genom en övertygelse kring effekterna 

av bruket och motiverades från den gällande lagstiftningen. Det bör även nämnas att synen på 

brukarna som vilseledda och fast i ett missbruk föranledde en form av empati där poliserna av 

god vilja motiverade sitt handlande utifrån rättsnormen och det övergripande narrativet. Den 

kritiska analysen kan ses som ett ifrågasättande av rättsnormen samt de narrativ som härleds 

från denne men det är även viktigt att påpeka att motivationen även bygger på empati samt 

tron till den bästa lösningen. 

 

Synen på brukare samt den interna gruppen 
Under följande kapitel kommer två huvudsakliga analytiska poäng redogöras för, det vill 

säga; En homogen poliskår? och De oförstående. Dessa kommer behandla synen polisen har 

på sin yrkesgrupp och synen på brukarna. 
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En homogen poliskår? 

Kring frågan om intervjupersonerna hade upplevt att det fanns oenigheter i poliskåren kring 

en legalisering av cannabis ansåg de alla att detta ej var fallet. För att förtydliga belyste Klas 

denna homogena värdegrund som en form av möjlig självcensur, möjligen fanns individer 

med en liberalare syn på en legalisering av cannabis men dessa åsikter yttrades ej. De hade 

således aldrig kommit i kontakt med kollegor som förespråkat en legalisering. Robin påstod 

även att poliskåren var stöpta i samma form och refererade således till en form av gemensam 

värdegrund som möjligen skulle kunna påverka uppfattningen kring rättsnormerna. Elliot 

påstod även, som tidigare nämnts, att åsikter kring en legalisering ej lyfts i hens närvaro av 

kollegor. Elliot menade även att om dessa frågor skulle lyftas var hens övertygelse i frågan 

nog för att stå emot dessa. 

 

“Jag tror att jag i min ståndpunkt är rätt klar, hade haft svårt att det är nog ingen av mina 

kollegor som hade vunnit över mig på andra sidan så att och är det legaliserat, ja då är det ju 

det jag hade inte tyckt det var okej ingen kommer kunna ändra mina åsikter och säga “Detta 

är väl okej?” en får dem väl tycka vad dem vill […]” ELLIOT 

 

“Nej och, är dom det så tror jag ju inte att dom är så högljuda om det, nej, det handlar ju lite 

om, homosexualitet också inom polisen, alltså, där är ju många homosexuella tjejer som är det 

öppet, men det är inte en ända kille, nej och det är klart som fan där är, varför syns inte ni 

liksom, på samma sätt? Så det, det finns säker dom som är, liksom har, en annan åsikt om just 

cannabis […]” KLAS 

 

“Okej, nä men det är ju så att vi är ju människor med egna fördomar, med egna, så är det ju 

med alla människor och egna värderingar och poliser är också människor som vuxit upp och 

blivit präglade på ett visst sätt, […] sen är vi rätt så lika alltså, så är det många är, vi är stöpta 

i rätt så samma form sen finns där givetvis avvikande personligheter men många, ja jag har 

inte träffat någon på 5 år som förespråkar cannabis.” ROBIN 

 

Som nämns ovan, och även utförligare genom intervjuerna, visade det sig att ingen av 

poliserna hade kommit i kontakt med någon inom poliskåren som förespråkade en 

legalisering, utifrån deras utsagor. Elliot uttryckte även en stor övertygelse kring sina 

värderingar kring cannabis och påstod att ingen skulle kunna ändra hens åsikt i frågan. 

Rättsnormen och således det övergripande narrativet kan ses som stark då Elliots övertygelse 

påstås vara orubblig. En förståelse för andra individers värderingar visar sig men nyanseras 

även av ett implicit antagande om en gemensam värdegrund som rättar sig efter rättsnormen. 

Elliot menar även att om en legalisering skulle genomföras så skulle den inte påverka hens 

värdering i grunden. Rättsnormen skulle således kunna argumenteras för att vara så stark att 

även om den upphävs och dess rättsliga status således omintetgörs skulle den leva kvar som 

en social norm hos hen. En acceptans för andra kollegors värderingar och åsikter visade sig 

kontinuerligt vid frågan om oenigheter på arbetsplatsen. Trots denna påstådda öppenhet 

visade sig dock ingen ha kommit i kontakt med någon som förespråkade en legalisering. Klas 

exemplifierade detta genom att referera till homosexualitet på arbetsplatsen. Trots att ett 

flertal kvinnor varit öppna med sin sexualitet existerade inga homosexuella män på 

arbetsplatsen, vilket enligt Klas är minst sagt otroligt rent statistiskt. De värderingar, och i 
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detta exempel sexualitet, som skulle kunna avvika från normen blir således censurerade av 

individerna som innehar dem. Klas exempel påpekar således en tydlig norm på arbetsplatsen 

som kontrollerar vad som anses acceptabelt. Trots att en öppenhet kring åsikter och 

värderingar, även sexualitet, är målet finns ett normmönster som hindrar dessa från att 

uttryckas. Rättsnormen kring cannabis kan således ses som en tabubelagd term som inte 

diskuteras utan implicit accepteras då avvikande från normen tydligen inte visar sig. Även om 

skilda åsikter kring cannabis illegala status existerar i poliskåren finns tydligen ingen debatt 

kring ämnet. 

Robin påpekar en annan infallsvinkel än Klas genom att referera till den gemensamma 

bakgrund som existerar inom poliskåren. Då de alla fått liknande utbildning och därmed ”är 

stöpta i rätt så samma form”(Robin) blir deras värdegrund även i viss mån präglad av dessa 

gemensamma erfarenheter. Robin påpekar även att de är människor men den likhet som hen 

refererar till kan härledas till deras arbete i sig. Då polisens arbete bygger på ett 

upprätthållande av de rättsliga normerna kan det även vara svårt att på arbetsplatsen 

ifrågasätta dessa då de är hårt knutna till yrkesrollen. Ett tydligt exempel på detta kan ses då 

Klas beskrev sin syn på en legalisering. 

 

”[...] nu är det ju inte för jag jobbar som polis men jag tror inte att det hade fungerat [...]” 

KLAS 

 

Klas refererar till sin yrkesroll direkt då en koppling tydligen existerar kring de personliga 

värderingarna och de yrkesmässiga. Ett normmönster kan således utläsas där specifika 

värderingar och åsikter är hårt knutna till yrkesrollen. Då poliskåren skall representera de 

rättsliga normerna och den rättsliga praktiken kan det således vara svårt att avvika från dessa 

mönster. Polisen som grupp blir således i viss mån vilseledande homogen i sina åsikter kring 

en legalisering. Yrkesrollen präglar individen och därmed blir uttryck för personliga, 

avvikande, värderingar kring exempelvis cannabis problematiska vilket i sin tur kan leda till 

en form av självcensur. De narrativ om öppenhet och acceptans kring åsikter som avviker från 

rättsnormen blir således något av en fasad då värderingarna är inkompatibla med yrkesrollen. 

Det bör dock nämnas att homogena åsikter kring rättsnormen om cannabis kan existera i 

poliskåren men som kan utläsas ur intervjupersonernas uttalanden verkar detta ej troligt. 

 

De oförstående 

Vid frågor kring synen på brukare tenderade dessa att belysa både en vilja att hjälpa 

individerna samt en specifik kultur kring brukandet. En vilja att stå upp för sina värderingar 

och vissa dessa utåt återkom även genom intervjuerna vilket visade på en form av kultur kring 

bruket. Glorifieringen som nämns i tidigare kapitel kan även härledas, i viss mån, till denna 

kultur. Intervjupersonerna menar självfallet att denna form av generalisering ej är möjlig i alla 

fall, eller totalt ackurat, men en viss personkännedom utvecklas trots det genom yrket. Klas 

beskriver även att denna generalisering kring brukare ofta beskriver en specifik typ, de 

existerar således andra brukare som saknar dessa attribut och dessa kan vara svårare att 

identifiera. Klas menar att de brukare som hen kommer i kontakt med ofta har ytterligare 

problem utöver bruket och som logiskt följd har polisen tillkallats. De individer som således  

”sköter det snyggt” sitt bruk syns alltså inte på samma sätt. 
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“Ja, regelbundet om du är ungdom så är det första det är en väldigt social drog, du gör detta 

ihop med nån annan […] dem är ofta i grupp det är väldigt många attribut runt omkring det 

blir själva cannabisgrejen det är den gemensamma nämnaren man har med vännerna […] ” 

ELLIOT 

 

“ […] exempel alltså har man många som är för cannabisnyttjande använder gärna har gärna 

attribut som avspeglar det som reggaefärger […] det är tändare med cannabis-sativa bladet 

på kepsar, det är men det är att man vill gärna många vill gärna visa utåt vad man tycker 

[…]” ROBIN 

 

“Jo men det är ju tyvärr folk som behöver hjälp i någon form, annars så hade inte vi varit där 

och träffat dom, för dom som sköter det snyggt, dom träffar vi inte heller […]” KLAS 

 

Som ses ovan beskriver Elliot den kulturella aspekten kring brukandet som en samling 

attribut. Dessa kan ses som de tydligaste visuella aspekterna i subkulturen som existerar kring 

cannabisbrukandet. Reggaefärger (Rött, gult och grönt) läggs exempelvis på tändare och 

symboler av cannabis-sativa bladen avbildas även visuellt. Dessa symboler visar på 

övertygelsen hos individen och ett ställningstagande utifrån subkulturen. En viktig aspekt som 

Elliot även lyfter är att cannabis kan ses som en social drog. I kontrast till andra 

narkotikaklassade preparat som tas i en asocial kontext, till exempel heroin. På grund av den 

sociala aspekten blir även dessa symboler en viktig del av kulturen. De visar således inte bara 

värderingar och ställningstaganden utan en solidaritet och tillhörighet till subkulturen. Denna 

subkultur kan även tydligt utläsas ur Cannabiskultur (Sandberg & Pedersen 2011) där 

liknande symboler beskrivs. Klas beskriver även skateboardåkare som ett exempel på en 

grupp med starka band till cannabisbruk. Denna syn på brukare visade på en koppling till en 

strukturerad syn hos polisen. Dessa stereotyper beskriver även Finstad (2000, s. 124-125) och 

hon menar på att det finns förkonstruerade stereotyper som polisen lär sig genom yrket.  

Denna struktur kan även utläsas genom Robin syn på polisens värdegrund då hen refererar till 

den form polisen är stöpt i, se En homogen poliskår. Utöver dessa stereotyper och 

uppmålningar, som vi även uppmuntrat till genom visuell beskrivning under intervjuerna, 

visar sig även den empati som diskuterats tidigare under legaliseringskapitlet. 

Synen på brukare utöver det rent visuella bygger i mångt och mycket på en missled 

individ och kopplades därmed till det övergripande narrativet Från hasch till helvete, då 

brukets bieffekter anses som så pass problematiska att en medvetenhet kring dessa skulle leda 

till en omöjlighet för fortsatt bruk. Poliserna ser brukarna som både missbrukare och 

oförstående. Deras bild kan exemplifieras som Klas beskriver i ovanstående citat, de behöver 

hjälp. Som nämns i tidigare kapitel bygger denna sympati på polisens syn på cannabis. Då 

cannabis genom narrativet Från hasch till helvete ses som en inkörsport till tyngre droger, 

grov kriminalitet, en oförmåga att gå vidare samt en tröghet på det mentala planet blir således 

en medvetenhet kring dessa konsekvenser nog motivation till ett avståndstagande. Då 

brukarna fortsätter att bruka cannabis måste de således ha hjälp. Eftersom polisernas syn på 

cannabis färgas av en restriktiv rättsnorm, där effekterna av cannabis och rättsnormen 

blandas, blir således övertygelsen om brukarnas behov av hjälp och oförmåga att förstå 

konsekvenserna av bruket, då de fortsätter att bruka, ett faktum. 
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Sammanfattningsvis fann vi således att synen på den interna gruppen, det vill säga 

poliskåren, beskrevs som en homogen grupp med viss skepticism. Uttalat fann 

intervjupersonerna inga legaliseringssympatisörer på arbetsplatsen men denna uppfattning kan 

präglas av andra aspekter som existerar, till exempel förutfattade meningar samt normer. 

Synen på brukare tenderade att beskrivas som individer i behov av hjälp. Finstad (2000, s. 

124-125) beskriver denna typ av syn som en polisblick där poliserna identifierar en viss typ av 

individ utifrån strukturerade kriterier som skapats utifrån erfarenheter samt inlärning inom 

yrket. Således kan en form av förkonstruerad stereotyp utläsas hos poliserna i synen på 

brukare. Därmed beskrevs individerna, rent visuellt, som brukar cannabis utifrån de symboler 

som kopplas till subkulturen, individerna som var involverade i dessa grupper beskrevs även 

som socialt bundna till bruket genom umgängeskretsen och i behov av hjälp. Brukarna blev 

således offer för situationen och polisiära insatser ansågs som ett nödvändigt steg för att 

hjälpa individerna ur bruket. 

 

Brukarnas syn på cannabis, dess biverkningar och effekter 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom det huvudsakliga narrativ, En säker drog för de 

upplysta, samt två analytiska poäng som rör brukarnas syn på cannabis effekter och 

biverkningar. Således delas följande kapitel in i tre delar, det vill säga; En säker drog för de 

upplysta, Knappt kriminellt samt En nyanserad syn vilka kommer redogöras för i nämnda 

ordning. 

 

En säker drog för de upplysta 

Brukarnas syn på cannabis kan beskrivas som splittrad överlag i kontrast till polisernas 

samlade syn, attityder kring cannabis visade sig utförligare på ett individuellt plan mellan 

intervjupersonerna. Denna aspekt kan förstås tydligare då poliserna representerar en 

yrkesgrupp och brukarna sig själva. Bruket ses exempelvis av Alex som ett sätt att slappna av 

och lugna ner sig efter en stressig dag, “Ah det är roligt och det är avslappnande, det är väl 

det.” (Alex) medans Charlie beskrev sin syn på cannabis som “lätt men en underton av 

allvar”. Med allvaret ifråga menade hen konsekvenser och biverkningar av bruket som kan 

komma, ifall en individ röker för ofta, i form av paranoia och ett avståndstagande från 

samhälle och sociala interaktioner. 

 

“[…] sen också man kan bli så paranoid och antisocial också för att man blir så bekväm i den 

tillvaron liksom […]” CHARLIE 

 

Med detta kan en påstådd medvetenhet kring bieffekter av ett bruk från Charlies sida ses, då 

hen visar sin syn på vad som kan följa av ett bruk. Dock brukar hen fortfarande cannabis 

vilket innebär att denna medvetenhet måste i viss mån förnekas för fortsatt bruk, således 

utvecklas en förnekelse genom handling. Denna förnekelse (Cohen 2001, s. 23) innebär att 

den information som en individ utsätt för undanröjs, dess implikationer på individen ignoreras 

och i detta fall kan bruket av cannabis således fortsätta. Alex beskrev de skador och 

biverkningar som eventuellt kan uppstå vid ett cannabisbruk och motsatte sig påståendet att 

cannabis är beroendeframkallande. Hen jämförde först tobak och alkohol med cannabis och 

menade att dessa två droger är farligare än cannabis och att beroendet av cannabis skiljer sig 
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från dessa två, ett argument som även Sandberg och Pedersen (2011, s. 44) belyst under sina 

intervjuer med cannabisbrukare. Hen menar även att samhället inte kan förbjuda ett 

instrument för egen njutning skull med anledning att det kan vara beroendeframkallande, hen 

exemplifierar detta med att peka på spel och dobbel samt sexuella aktiviteter där det inte 

existerar ett förbud trots dess potential att frambringa ett beroende. 

 

“[…] tobak är ju mycket farligare än weed, alkohol är mycket farligare än weed du kan inte dö 

av weed, du kan fucka på det och säkert få en psykos men ja menar du kan få en psykos av allt 

annat också typ […] du kan inte bli beroende av weed på samma sätt […] folk är beroende av 

weed men folk är även beroende av att spela och sex, ska vi förbjuda spela och sex också det 

funkar ju inte eller fett […]” ALEX 

 

Genom att beskriva tobak och alkohols negativa effekter och ge dem högre status än dem 

biverkningar som kan följa av cannabisbruk ger det hen en starkare övertygelse att cannabis 

bieffekter är säkrare och därmed stärks även hens sociala norm kring rusmedlet. Det kan 

ytterligare ses som en neutraliseringsteknik, förnekande av skada (Sykes & Matza 1957, s. 

667), då hen påpekar att det redan existerar beroendeframkallande preparat och situationer, 

som hen anser farligare eller likställda med cannabis. Således minimerar Alex de 

beroendeframkallande. I kontrast beskrev Kim i sin intervju problematiken kring den 

beroendebild individer kan införskaffa vid ett cannabisbruk. 

 

“[…] det är ju ändå en drog liksom, folk säger att man inte kan bli beroende av cannabis och det 

stämmer ju inte.” KIM 

 

En intressant aspekt lyfts därmed kring beroendebilden då hen argumenterar för att man kan 

bli beroende av cannabis. Denna infallsvinkel kan ställas i kontrast till Alex argument i 

debatten kring cannabis beroendeframkallande natur. Hen visar på en annan syn i förhållande 

till Alex då hen poängterar att det fortfarande är en drog och således ska individer vara 

vaksamma med bruket. Kim beskrev vidare sin syn på alkohol som starkare och farligare 

berusningsmedel än cannabis. Hen lade fram argumenten att en människa berusad på alkohol 

kan ses som en ansenligare fara då hen menar att kontrollen hos individen försvinner i större 

utsträckning vid alkoholkonsumtion än vid cannabisbruk och faran en alkoholpåverkad 

individ utgör i trafiken är således av större signifikans. 

 

“[…] alkohol är ju den snällaste kan man säga, men jag tycker att alkohol är mycket, betydligt 

farligare i just tiden när du dricker dig redigt berusad då tappar man ju kontrollen, röker du 

tappar du inte kontrollen om dig alltså, det är de att du kan gå ut i trafiken man har inte koll 

på sig själv typ och cannabis e de så att, du är dig själv liksom du blir lite mer borta från livet 

[…], du utsätter inte dig själv för nån fara kanske […]” KIM 

 

Liknande Alex problematiserar Kim alkohol, vilket beskrivs som en farligare substans och 

pekar på trafikmiljön som möjlig arena för hur detta kan visa sig. Genom att sätta ett annat 

rusmedel som farligare än det hen själv brukar och poängtera dess biverkningar kan Kim 

således rättfärdiga sitt användande av cannabis då hens narrativ påstår att alkohol är 

skadligare, speciellt då alkohol är social accepterat. Ett förnekande av skada (Sykes & Matza 

1957, s. 667) kan också tydas i det Kim uttrycker. Om en individ röker cannabis innan en 
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bilfärd och enligt Kim är “lite mer borta från livet” vid körningen kan en möjlig olycka ske. 

Individer runt omkring i trafiken utsätts således för fara, något som Kim inte reflekterar över 

genom sin argumentation. Det blir tydligare då Kim refererar till att individen själv inte 

utsätter sig för nån fara, detta visar ytterligare evidens på att det är ett förnekande av skada 

från hens sida. Även Alex refererar senare till cannabis och den påverkan det kan ha på 

körning i trafiken. Hen berättade om en film på Snapchat, som är en app där individer kan ta 

bilder eller korta filmer och skicka till varandra, där en anti-cannabis film lagts ut. 

 

“[…] så finns “Don’t smoke pot and drive” och då har dem gjort det som en Snapchat-story 

rätt cool e den, de e så här grabbar som så här bara “Aaaah let´s go get some pizza!” Och sen 

kör dem på ett barn vilket är ganska skevt, men det blir verkligen en såhär vändning “Don’t 

smoke and drive” men det ska man ju inte göra, men där är det också en sån grej, till och från 

alltså ja menar dricker du alkohol och röker och kör bil då kör du ju i 70 och känns som att du 

ligger i 30 , röker du weed och kör känns det som att du ligger i 70 fast du kör i 30 it’s going to 

fast! Alltså det blir en helt annan grej” ALEX 

 

Hen berättar om denna makabra video och hen verkar uppvisa en förståelse till filmens 

budskap. Hen vänder dock på argumentet att man inte ska röka cannabis och köra bil till att 

alkoholförtäring i kombination med cannabis innan en individ ska köra bil är den 

huvudsakliga problematiken. Utifrån det kan, i viss mån, en förnekelse av skada (Sykes & 

Matza 1957, s. 667) ses hos Alex. Hen ser konsekvenserna av att bruka cannabis i 

kombination med bilkörning som triviala om alkohol ej blandas med preparatet. Hen lägger 

sedan fram skillnaden i effekterna mellan alkohol samt cannabis och dess konsekvenser för 

individer i trafiken, med cannabis upplever du, enligt Alex, att din rörelse framåt är mer 

signifikant än vad som faktiskt sker. Denna effekt kan vara en möjlig faktor som påverkar 

körningen och således möjligen leda till misstag i trafiken. Med det Kim uttryckte angående 

påverkade individer i trafiken, att cannabis gör en “lite mer borta från livet”, kan en 

sammanslagning av dessa två effekter utgöra en diger fara i trafikrelaterade miljöer. Alex 

jämförelse mellan alkohol och cannabis kan således ses som en neutraliseringsteknik, ett 

förnekande av offer (Sykes & Matza 1957, s. 668). Cannabis beskrivs som acceptabel i 

förhållande till omständigheterna där alkohol ses som en farligare drog. Genom att lägga fram 

ett annat preparat och göra en utläggning för dess negativa aspekter, samtidigt som hen 

minimerar konsekvenserna som cannabis kan föra med sig, nullifieras således de negativa 

effekterna av cannabisruset. Således kan synen på cannabis som ett säkrare rusmedel än 

alkohol upprätthållas vilket leder till en syn på cannabis, som även redogörs under tidigare 

citat, som säkert. 

Ytterligare vid frågor om biverkningar av cannabis såsom exempelvis en eventuell 

inkörsport, som poliserna beskrivit, till tyngre missbruk och kriminalitet visade Alex på en 

kritisk syn och ett ifrågasättande av nämnda teori. 

 

“[…] Det där tror jag inte på, en inkörsport, vadå en inkörsport? De är som att typ Cola är en 

inkörsport till Big Mac, om du dricker Coca-Cola måste du käka Big Mac […]” ALEX 

 

Hen gör en liknelse mellan Coca-Cola och Big Mac för att förtydliga sin ståndpunkt i frågan. 

Det kan ses som ett förlöjligande av inkörsportsteorin, som poliserna redogjorde för i kapitlet 
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Från hasch till helvete. Genom att ifrågasätta nämnda teori och narrativ kan hen således 

förklara bort cannabis som inkörsport och undkommer således en möjligen obehaglig sanning 

kring cannabis bieffekter och konsekvenser. En fortsättning av hens bruk öppnas således upp 

då ifrågasättandet hjälper till att återhålla narrativ som talar emot hens egna världsbild. 

Således kan ifrågasättandet av legitimiteten i argumentet kring inkörsporten ses som ett 

nödvändigt ställningstagande för att upprätthålla den sociala normen kring bruket. Denna 

kritik kan även ses utifrån Cohens förnekelse av sanningshalten i ett påstående (Cohen 2001, 

s. 21). 

 

Knappt kriminellt 

Vid frågan kring synen på bruket som en kriminell handling belystes en intressant aspekt 

kring synen på bruket. Samtliga intervjupersoner menade att bruket i sig inte såg som en 

kriminell handling. En normalisering (Cohen 2001, s. 188) hade således infunnit sig. Alex och 

Kim refererade även till skadan som bruket åsamkar andra och menade att det var deras ensak 

då bruket endast påverkade dem. 

 

”Ja, ja vet om, jag vet ju om att det är en kriminell handling, [Ah] men dels har jag gjort det så 

många gånger nu så jag har liksom vant av mig vid det [...] Alltså okej om det var liksom 

någonting som, ah men att jag skadade någon annan men det gör jag ju inte.” ALEX 
 

”Ja de är en kriminell handling [Ja] du bryter mot lagen absolut det gör du men det gör ju 

inget liksom står du hemma och röker, du sabbar ju inte för nån [...]” KIM 
 

”För mig så är de helt okej, det känns knappt som en kriminell handling längre jag har blivit 

så van [...]” CHARLIE 

 

Synsättet som belyses kan således ses som en form av normalisering. Då en långvarig 

exponering av bruket infunnit sig blir akten, i vårt fall att bruka, ej längre associerat med en 

kriminell handling (Cohen 2001, s. 188). Normaliseringen leder således till en form av 

likgiltighet som samtliga intervjupersoner upplevde kring bruket. Alex och Kim använde sig 

även av en neutraliseringsteknik, förnekande av skada (Sykes & Matza 1957, s. 667), då de 

båda refererar till problematiken bruket utgör för utomstående. Eftersom bruket, enligt dem, ej 

påverkar andra blir det istället deras ensak och utomstående har därmed ingen rätt att kritisera. 

Denna argumentation kring effekterna på utomstående kan dock kritiseras då kapitalet de 

investerar i preparatet går direkt till de ”shady grabbar” som kommer utvecklas i senare 

kapitel. En intressant aspekt kan även ses då en normalisering leder till likgiltighet kring, i 

detta fall, bruket och neutralisering blir således överflödig (Cohen 2001, s. 189). Trots detta 

visade sig ett förnekande av skada vilket kan ses som ett försvar mot potentiellt ifrågasättande 

från vår sida. En form av gardering blev således aktuell då våra följdfrågor ytterligare belyste 

brukets illegala natur. 

 

En nyanserad syn 

Vidare frågade vi om brukarnas tankar kring glorifieringen av cannabis genom olika typer av 

medier. Här var åsikterna återigen spridda kring brukarna och olika infallsvinklar 

presenterades. Alex menade att glorifieringen kan vara ett sätt att lätta upp den kategorisering 
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som sker av droger, där preparaten kan assimileras och ses som likställda till varandra med 

samma attribut och verkningar. Genom en distinktion mellan de illegala preparaten kan 

således Alex sätta dessa i proportion till varandra. Således kan synen på hens bruk, och dess 

konsekvenser, minimeras då de ställs i kontrast till exempelvis ett heroinberoende. Med en 

assimilering av preparaten blir denna form av narrativ, En säker drog för de upplysta, omöjlig 

eftersom preparaten kategoriseras utifrån dess illegala status och en summering av effekter 

tillskrivs dem. 

 

“[…] jag ser den som, bra alltså framför allt om man jämför med hur den glorifieras, alltså 

inte glorifieras i Sverige. Snarare att den ses som, att weed och heroin är samma sak. Så ser 

jag att glorifieringen i, har en positiv aspekt […]” ALEX 

 

Utifrån det hen förtäljer förkastar Alex synen på cannabis som likvärdig till exempel kokain 

eller heroin. En intressant företeelse som hen sedermera tog upp var en åsikt som existerar i 

en av hens umgängeskretsar inom universitetslivet. Den dominerande opinionen inom 

gruppen är att cannabis är likställt med tyngre preparat, alltså en direkt motsats till hens egna 

värderingar och åsikter i frågan. 

 

“[…] en umgängeskrets påtvingad via universitet och liknande, som är liksom, ”Ah men weed 

är typ heroin” och det är ju en, alltså icke-förstående umgängeskrets skulle jag kalla det […]” 

ALEX 

 

Ett fördömande av gruppens hegemoniska ställning, av cannabis och cannabisbruk, kan 

uttydas av det Alex beskrev. En syn på dessa människor som oförstående till cannabis effekter 

kan tolkas som en neutraliseringsteknik, fördömande av fördömarna (Sykes & Matza 1957, s. 

668). Denna teknik kan uttydas då hen ser sin umgängeskrets som oförstående i frågan och 

möjligen missinformerade. Denna syn på kritiska individer som missinformerade och 

oförstående kan även utläsas som typexempel i form av argument från brukare (Sandberg & 

Pedersen 2011, s. 42). En syn på deras åsikt som felaktig, enligt Alex, gör det möjligt för hen 

att bibehålla ett fördömande vilket i sin tur leder till att bruket ej behöver ifrågasättas. Denna 

summering av preparat och dess negativa effekter kan även ses kopplat till den 

skrämselpropaganda som Goldberg belyser i det svenska samhället (Goldberg 1993, s. 278). 

Kim nämnde även en form av glorifiering utifrån egna erfarenheter där hen 

uppmärksammat cannabisbruk i film och sedermera införskaffat en vilja att testa cannabis 

själv. Kim beskriver påverkan från filmer och media som en glorifiering i tidig ålder samt den 

frestande framställningen av cannabis som berusningsmedel. 

 

“[…] då är det mycket cannabis som dom röker, de e klart man blir sugen på och testa liksom 

och ser “åh fan va kul de ser ut att ha jag måste testa” liksom sen blir det en sån grej liksom 

[…]” KIM 

 

Påverkan från en glorifiering kan således ses hos Kim, och en form av internalisering av 

värderingar sker då hen anammar glorifieringen. Detta leder i sin tur till en öppenhet kring 

möjligheten att själv testa preparatet. Glorifieringen påverkade således Kim och skapade 

möjligen en vilja att experimentera med cannabis, självfallet är inte filmernas påverkan den 
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ensamstående faktor som utlöser ett bruk men trots detta är det en intressant aspekt i 

förhållande till värderingar och syn på bruket i sig.  

Charlies åsikter kring glorifieringen kan, i kontrast till de tidigare nämnda, beskrivas 

som restriktiva och ifrågasättande av tillvägagångssättet. Hen menar att en glorifiering som 

endast pekar på positiva aspekter utan att framföra negativa effekterna är en infantil sådan och 

att en nyanserad analys av cannabis bör således representeras. En medvetenhet kring brukets 

effekter bör således representeras ur flera infallsvinklar enligt Charlie. 

 

“[…] jag tror inte riktigt på det, man måste se på det på ett vuxnare sätt liksom för det blir för 

tramsigt och såhär lite för skojigt nästan det har fortfarande negativa effekter som inte tas upp 

i just media […]” “[…] när man är inne i en sån när man röker på mycket och man ser såna 

filmer så blir det nån sorts man känner att man får en sorts koppling […]” CHARLIE 

 

Hen nämnde ytterligare en koppling till glorifieringen som hen själv upplevt vid tillfällen av 

intensivare bruk. Hen nämnde filmer som exempel, vid längre perioder av ett bruk kan den 

upplevda samhörigheten med det som sker i filmen stärka hens värderingar om cannabis och 

bruket. Således blir glorifieringen en möjlighet för individen att stötta sina sociala normer 

kring cannabis mot och internaliserar därmed bilden av bruket som ofarligt. Eftersom bruket 

som äger rum på film ofta saknar negativa konsekvenser blir denna föreställning kopplat till 

den reella världsbilden. 

Sammanfattningsvis såg vi en splittrad syn på cannabis effekter inom brukarna, två 

gemensamma nämnare kunde dock utläsas nämligen synen på motståndare till bruket som 

oförstående och preparatets felaktiga negativa uppmålning. Narrativet En säker drog för de 

upplysta visar hur det kan ses som både ett ofarligt preparat samt en drog med negativa 

biverkningar vars effekter bör analyseras ytterligare. Attityden mot alkohol som lagligt 

rusmedel ses ur en negativ synvinkel i kontrast till cannabis. Exempelvis argumenterar både 

Alex och Kim för att cannabis är en säkrare drog och således blir inte konsekvenserna av 

bruket lika uppmärksammade då de ställs i kontrast till alkoholen. Detta leder även till ett 

ifrågasättande av cannabis illegala status eftersom farligare berusningsmedel existerar legalt i 

samhället. Alex argumenterade även kring cannabis som potentiell inkörsport, något hen starkt 

avvisade. Kring den analytiska poängen Knappt kriminellt sågs bruket som normaliserat och 

ett förnekande av skada visade sig även tydligt hos Kim och Alex. En kombination av 

normalisering och neutralisering visade sig således och neutraliseringen kan tolkas som ett 

försvar mot potentiellt ifrågasättande från vår sida. I glorifieringsfrågan var åsikterna relativt 

spridda. Kring glorifieringsfrågan visade det sig tydligt hur åsikterna kring en glorifiering ter 

sig olika mellan brukarna. Alex såg väldigt positivt på glorifieringen och dess påverkan på 

individers syn på cannabis då det skapade en utvecklad nyans i synen på illegala preparat. 

Charlies beskrivningar är i kontrast restriktivare mot glorifieringen då hen exempelvis menar 

att den i mångt och mycket drar sig åt det infantila hållet och ser bara de positiva aspekterna 

med ett bruk utan att inkludera de negativa som möjligen kan följa. Kim beskrev även 

glorifieringens effekter på sig själv och utvecklade att dessa ledde till en vilja att testa 

preparatet. Denna diskrepans mellan brukarna syn på glorifieringen kan härledas till det över 

gripande narrativet En säker drog för de upplysta där en viss skillnad mellan synen på 

cannabis effekter visat sig. 
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Brukarnas syn på en eventuell legalisering 
Under följande kapitel kommer ett flertal teman, utifrån det övergripande narrativet, 

diskuteras kopplade till brukarnas syn på en eventuell legalisering av cannabis. I följande 

ordning kommer skilda analytiska poäng diskuteras; En farofylld kriminalisering, Den 

ansvarstagande brukaren och Ett avslappnat förhållningssätt. 

 

En farofylld kriminalisering 

I kontrast till poliserna var synen på en legalisering av cannabis positivare hos brukarna. Två 

av intervjupersonerna, Alex och Charlie, svarade att de var för en legalisering i Sverige medan 

Kim var osäker. Till skillnad från poliserna lyfte brukarna inte hälsoriskerna som en 

problematik utan fokuserade snarare på sanktionerna från rättsnormen. Både Kim och Charlie 

diskuterade en minskad kriminalitet som följd av en legalisering och Charlie refererade även 

till andra länder där en signifikant skillnad kring negativa effekter ej visat sig efter en 

legalisering, enligt hen. Kim lyfte även den medicinska aspekten och ansåg att cannabis skulle 

kunna fungera som ett hjälpmedel. 

 

“[…] jag är för legalisering.” ALEX 

 

“[…] jag kan inte varken säga att jag är, ja eller nej för det liksom […]” KIM 

 

“[…] jag hade gärna sätt att det hade blivit legaliserat, och det, jag tycker faktiskt att det gör 

mer skada när det är, kriminaliserat än vad det inte gör, jag vet ju faktiskt inte hur det hade 

sett ut i Sverige men om man liksom tittar på andra länder där man har avkriminaliserat det 

eller legaliserat så har man, vad jag sett inte så stora förändringar liksom, eller såhär, 

negativa förändringar.” CHARLIE 

 

Då intervjupersonerna syftar till en minskad kriminalitet samt den medicinska aspekten kan 

dessa ses som representation av det övergripande narrativet En säker drog för de upplysta i 

motsättning till polisen, brukarna argumenterar för att det är kriminaliseringen som är farlig 

där poliserna påpekar riskerna med preparatet, för att upprätthålla den liberala synen på 

cannabis. Charlie refererar, som nämns ovan, till andra länder som genomfört en legalisering 

och ser dessa som positiva exempel på konsekvenserna av en liberalare narkotikapolitik. En 

problematik som Charlie lyfter rör dock detta exempels möjlighet att appliceras på Sverige, 

om Sverige skulle genomföra en legalisering eller avkriminalisering behöver detta inte 

nödvändigtvis leda till samma utfall som andra länder. En referens till utomstående legala 

system med andra rättsnormer sätter dock perspektiv på den svenska rättsnormen och leder till 

ett ifrågasättande. Det övergripande narrativet representeras således då Charlie refererar till 

andra länder och ser till de positiva aspekterna kring deras legalisering. Således kan Sveriges 

restriktiva narkotikapolitik kritiseras samt dess legitimitet ifrågasättas genom referenser till 

utomstående rättsnormer. 

Synen på cannabis tenderade, i kontrast till poliserna, att luta åt ett positivare synsätt. 

Vid frågan kring fördelar med en eventuell legalisering föll följderna åt de positiva 

aspekterna. Alex refererade till välmående i kontrast till konsumtion av andra 

berusningsmedel samt problematiken med en illegal marknad, Kim påstod att en minskad 
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kriminalitet skulle ske som följd, kopplat till narkotikan, vilket även Charlie påpekade. 

Charlie utvecklade även argumentet genom att referera till tiden och pengarna som 

rättsapparaten lägger på den restriktiva narkotikalagstiftningen. Som Alex, beskriver även 

Charlie den eventuella legaliseringen ur ett brukarperspektiv genom att referera till obehaget 

kring bruket som en konsekvens av dess illegala status. 

 

“ […] ja det är ju dem här shady grabbarna som man inte vill ge ut sitt nummer till egentligen 

och man vet inte va dem gör med weedet heller bara för att dem ska tjäna lite extra cash […]” 

”[…] det hade vart helt annat om ja hade gått till apoteket och köpa medicin alltså oavsett va 

du köper för medicin i Sverige så vet du att de är legit shit […]” “ alltså jag tror att 

nedåtspiralen tror jag skulle brytas, alltså skulle om man kan odla gräs då kan man fan jag 

kan göra en liten business av de här […]” ALEX 

 

“ […] fördelen är ju, ja minskad kriminalitet det kan ju, liksom då slipper man, det, det är så 

hårda straff […]” KIM 

 

“ […] dels är det ju en fråga om polisens tid och liksom leta efter folk som bryter mot just den, 

lagen då och, pengar som då går till det, men också att folk som brukar cannabis inte skall 

behöva känna sig paranoida […]” CHARLIE 

 

Alex fokuserar således på den personliga nivån i stor utsträckning när det kommer till en 

eventuell legalisering. De positiva aspekterna tenderar att fokusera på de som gynnar hen 

personligen. Alex beskriver även problematiken med den illegala marknaden. Eftersom Alex 

måste införskaffa cannabis på illegal väg för att fortsätta sitt bruk blir således det nödvändigt 

att ta kontakt med ”Shady grabbar”(Alex). Dessa individer är några Alex inte vill ha kontakt 

med och deras produkter är även osäkra att konsumera enligt hen. Ytterligare en positiv 

aspekt med en legalisering blir således säkrandet av produkten och behovet av cannabis kan 

fyllas av legitima aktörer. Alex beskriver även en intressant aspekt kring en potentiell 

legalisering i kontrast till poliserna. Alex menar att en minskad kriminalitet genom möjlighet 

för kriminella att återansluta sig till samhället görs sig gällande då de kan omvandla sin 

illegala försäljning och produktion till en legal sådan. Kim refererar, som Charlie, till den 

direkta effekten av en legalisering, det vill säga minskad kriminalitet då cannabisbrukare inte 

längre straffas. Om den rättsliga normen omintetgörs faller det som logisk följd att den 

således ej längre leder till sanktioner. Charlie beskriver även detta utifrån tiden som polisen 

lägger på cannabisbruk som brott. Till skillnad från poliserna fokuserar således brukarna på 

de praktiska aspekterna och då synen på bruket som ett problem inte tas upp blir således ett 

rättfärdigande av en legalisering möjlig i kontrast. Charlie beskriver även den paranoia som 

existerar som konsekvens av rättsnormen. Detta kan ses som en intressant representation av 

det övergripande narrativet då hen ser rättsnormen som en problematisk konsekvens av bruket 

och skiljer således på brukets konsekvenser och de rättsliga sanktionerna. Bruket och 

preparatet kan således ses som En säker drog för de upplysta när de ej längre är kopplat till 

den rättsliga sfären. Paranoian blir således ej individens fel som konsekvens av bruket utan 

den restriktiva lagstiftningens.  

Vid frågan kring en potentiell förändring av den gällande rättsnormen var alla 

brukarna överens om att en förändring bör genomföras. Både Kim, Alex och Charlie ville lätta 

på straffen kring bruket av cannabis och därmed även konsekvenserna av dessa sanktioner. 
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Alex och Charlie fokuserade på den problematik som sanktionerna medför för individen som 

brukar och Kim tog även upp konsekvenserna av en individs bruk för samhället. 

 

“[…] för hårt straff liksom att ska man för ett litet, för att liksom man gör ju ingen skada för 

allmänheten och samhället, det är ju bara du själv som torskar på det, för att du har det på dig 

[…]” KIM 

 

“[…] Jag kan inte säga att jag har jättemycket koll men vet till exempel att det har varit, så 

här, alltså exempel där, någon mamma som har rökt och sen så har man, någon som har 

anmält och då har man, alltså haft svårt att behålla vårdnaden om barnen och det där det är 

sådana skeva grejer.” ALEX 

 

“[…] ett bra första steg som man skulle kunna testa är ju att avkriminalisera att vara 

påverkad, och inte ha någonting på sig [...]” “[…] ska du kissprovas och sen ska du få böter 

och sen ska du få samtal med socialen och det ska ligga i ditt brottsregister i 4 år 5 år, bara 

för att du har varit påverkad och det tycker jag är alldeles för hårt. ”CHARLIE 

 

Det som Kim beskriver och använder sig av här kan ses representerat inom Sykes och Matzas 

neutraliseringstekniker, förnekande av skada (Sykes & Matza 1957, s. 667). Då Kim refererar 

till skadan som bruket medför för samhället som icke existerande blir således detta en 

neutraliseringsteknik. Kim gör en distinktion mellan det legala och morala då hen beskriver 

handlandet som hens ensak och inte medför konsekvenser för andra än hen själv. Straffet bör 

således ställas i proportion till skadan som utförs mot allmänheten och eftersom denna inte 

existerar, enligt Kim, blir således sanktionerna oproportionerliga. Handlandet blir således ej 

moraliskt förkastligt eftersom den enda som påverkas är Kim och hen väljer att fortsätta 

bruka. Alex berättar även en historia om en mamma som blivit av med vårdnaden av sina barn 

då hon rökt cannabis som kritik mot rådande rättsnorm. Denna berättelse kan även ses som en 

exemplifiering av de negativa aspekterna kring en restriktiv narkotikapolitik. En 

argumentation om en moder bör ha möjligheten att bruka cannabis då hen har vårdnad om 

barn är en debatt i sig, men denna problematik kring de legala sanktionerna ses av Alex som 

”skeva”. Genom att beskriva de sanktioner som följer den rättsliga normen, utifrån en historia 

som ovan, visar på ett tydligt avståndstagande. Ett fokus på de negativa aspekterna av en 

restriktiv narkotikapolitik lyfts således genom en exemplifiering av makaber natur. Ytterligare 

kring frågan om en potentiell förändring av lagstiftningen beskriver Charlie de specifika 

följderna efter ett gripande som för hårda och även en form av stämpling. Charlie menar att 

en avkriminalisering av berusning bör genomföras följt av innehav av en mindre mängd 

cannabis för eget bruk. Ett tydligt tecken på synen på cannabis kan även utläsas då Charlie 

beskriver de rättsliga sanktionerna som oproportionerliga. Då Charlie säger ”bara för att du 

har varit påverkad” kan detta ses som en tydlig indikation på hens syn på bruket som trivialt. 

En liknande referens som Kim uttrycker kan även uttydas då sanktionerna ses som 

oproportionerliga och bruket minimeras ur ett moraliskt perspektiv. 

 

Den ansvarstagande brukaren 

Kring de negativa effekterna av en legalisering lyftes en del kritik till cannabis som substans 

och åldern vid intag. Charlie beskrev problematiken med ett cannabisbruk som subjektiv och 

specifik för individen i sig. Hen menar även att bieffekterna med ett bruk oftast påverkar unga 
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vilket kan påverka deras utveckling. Alex ställde sig även kritiskt till unga som brukar och en 

legalisering av cannabis skulle kunna leda till att minderåriga för större möjligheter att få tag 

på preparatet. Kim fokuserar även på de negativa effekterna och cannabis möjlighet att 

förändra individen som brukar. Dessa effekter beskriver Kim utifrån egna upplevelser och 

menar således att dessa inte är exklusiva för unga. 

 

“[…] jag tror att cannabis är en grej, det liksom passar inte alla, det finns ju fortfarande 

statistik som att det kan frambringa psykoser och det kan liksom få en påverkan på dig som 

inte är bra, som även fastnar men också, det kan ju också vara så att folk som inte är gamla 

nog, för att jag tror att om man börjar röka cannabis eller, alltså bruka cannabis för tidigt så 

kan det liksom, förändra lite hur din utveckling går […]” CHARLIE 

 

“Möjligen att minderåriga får enklare till weed.” ALEX 

 

“[…] skulle det bli legaliserat i och med att det är en drog som är, den kontrollerar ju rätt 

mycket av dig själv, du kan ju få mycket, ja som sagt bieffekter av det liksom, biverkningar, 

men att, det är väl att man blir seg och trött och man tappar minnet man tappar sig själv lite så 

här […]” KIM 

 

De negativa aspekter som Charlie lyfter fokuserar i huvudsak på de konsekvenser ett bruk i 

ung ålder för med sig. Även de konsekvenser som bruket för med sig verkar vara, i viss mån, 

subjektiva och bruket passar således inte alla. Genom att referera till brukets konsekvenser 

utifrån ett subjektivt förhållningssätt kan således dessa bieffekter accepteras som sanna men 

deras koppling till brukaren minimeras. Således kan bruket förkastas på ett subjektivt plan då 

minderåriga ej bör bruka cannabis men de som, enligt brukarna, preparatet passar för kan 

fortsätta bruka. Alex refererar även till bruket hos minderåriga som förkastligt men utvecklar 

inte. En distinktion görs således där minderåriga ej bör bruka men bruket accepteras om rätt 

ålder infinner sig. I kontrast till distinktionen mellan den subjektiva aspekten och åldern lyfter 

Kim problematiken med cannabis utifrån ett bredare perspektiv. Hen menar att cannabis är en 

drog som har biverkningar utan restriktion till individ eller ålder. Dessa effekter blir således 

konsekvenser av bruket på ett objektivt plan och skiljer sig således från Charlie och Alex 

utsagor. Dock uppstår samma problematik kring bruket. Kim påstår att dessa konsekvenser 

gör sig gällande för bruket i allmänhet men väljer fortfarande att bruka. En förnekelse genom 

handling (Cohen 2001, s. 23) gör sig således gällande då Kim uppfattar konsekvenserna som 

negativa av bruket men väljer trots detta att fortsätta konsumera. I kontrast till förnekelse 

genom handlande ser Charlie och Alex inte bieffekterna av bruket som kopplade till sig själva 

i samma grad, således krävs inte ett förnekande eller neutraliserande då de inte ser 

konsekvenserna som applicerbara på sig själva. Brukarna visar således upp en bild av de 

negativa konsekvenserna som kan följa, exempelvis att minderåriga kan få lättare tillgång till 

preparatet. Utifrån följande förutsättningar kan det ses som en presentation vars funktion är att 

framställa sig själva som ansvarsfulla och reflekterande individer kring bruket, genom att 

påpeka denna negativa konsekvens och således legitimera sitt eget bruk.  
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Ett avslappnat förhållningssätt 

Kring det globala klimatet tenderade även en optimism att lysa igenom under samtliga 

intervjuer. Både Kim och Alex beskrev det nya globala synsättet på cannabis som positivt med 

visst tillbakahållande från Kim då cannabis fortfarande, enligt honom, har bieffekter. 

Intervjupersonerna beskrev den globala förändringen i synen på cannabis sammanfattningsvis 

som positiv, dock lyfte Charlie en problematik med den nya synen på cannabis som växt 

fram. Charlie beskriver en ny trend där cannabisbruket glorifieras och i kontrast till andra 

berusningsmedel ses det på lång väg lättsammare. 

 

“Jag tycker det är positivt men, jag tycker också man ser, jag har börjat se en trend så här, 

över internet att har blivit väldigt, att det är väldigt popkulturellt […]” “ […] late night, där 

satt kändisar och pratade om det och så sitter dom och skrattar om det och håller typ, alltså 

vice program där dom så lagar mat men [Vi röker på samtidigt] ja men, ja och det, det är ju 

jätte skönt att man kan se det på ett sånt avslappnat sätt men samtidigt känns det lite såhär att, 

man ska ju inte ta på det för lätt, det är ju ingen som skämtat riktigt om, att [Dom, som heroin 

istället då] nej nej, men om man hade jämfört det med och liksom dricka det är ju inget, det är 

ingen kändis som hade, ”Eh jag brukar dricka en jävla massa” […]” CHARLIE 

 

Charlie beskriver cannabis som en liknande drog till alkohol inom denna kontext och 

problematiserar ett allt för trivialt perspektiv på preparatet. Trots den optimistiska och positiva 

synen på en eventuell legalisering finns fortfarande en problematik kring bruket kvar i åtanke. 

Charlie menar att förhållningssättet inte bör tas för lätt på vilket kan ses som intressant i 

kombination med tidigare uttalande. Eftersom Charlie ser på bruket utifrån en subjektiv 

ståndpunkt, det vill säga det fungerar för vissa och inte andra, kan detta narrativ förstås som 

en problematik. En glorifiering leder till en liberalare syn på cannabis för alla parter vilket 

ställs i kontrast till Charlies subjektiva syn på preparatet. Således kan Charlie fördöma 

glorifieringen av bruket då komplikationer kan infinna sig för individer men för hen själv kan 

bruket fortsätta utan detta moraliska dilemma. En avslappnad syn är således åtråvärd kring 

bruket av cannabis men en allt för slapp syn kan leda till ytterligare problematik. Denna 

åtråvärda syn på preparatet kan även kopplas till den syn som tydligen existerar i kontrast. 

Förhållningssättet som existerar för tillfället är således ej avslappnat vilket även kan utläsas i 

förhållande till The War on Drugs (Goldberg 1993, s. 278). 

Sammanfattningsvis identifierades representationer av det övergripande narrativet En 

säker drog för de upplysta vid diskussion om legalisering av cannabis som en positiv 

utveckling för Sverige. Den restriktiva lagstiftningen beskrevs som negativ och leder till 

större skada än bruket i sig. Ett fokus lades på sanktionerna från den repressiva rättsnormen 

och bieffekterna av cannabisbruket sågs i kontrast som lindrigare. Minskad kriminalitet, 

säkrare cannabis, ökade arbetsmöjligheter, kostnad för rättsväsendet samt den medicinska 

aspekten lyftes kring de positiva effekterna av en legalisering och kan även ses som en 

förlängning av det huvudsakliga narrativet. De negativa effekterna kring en legalisering 

tenderade att fokusera på en tänk på barnen-mentalitet för att möjligen framställa sig själva 

som Den ansvarstagande brukaren, samt, till viss del, de biologiska bieffekterna av cannabis, 

det vill säga psykoser, minnesförlust samt trötthet. Kring en eventuell förändring av 

lagstiftningen ansåg samtliga brukare att en förändring var åtråvärd. De ansåg alla att straffen 

var för hårda och att sanktionerna i allmänhet bör minskas om inte helt tas bort. Vid frågan 
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om det globala klimatet stämde även åsikterna överens i stor utsträckning och lutade åt en 

optimism, samt visade upp en önskan kring Ett avslappnat förhållningssätt. En allt för liberal 

syn på drogen ansågs dock som negativ av Charlie som påpekar problematiken med ett allt 

för trivialt förhållningssätt till preparatet. 

 

Synen på polisen samt den interna gruppen 
I följande avsnitt kommer två huvudsakliga teman att redovisas; brukares åsikter gentemot 

den egna gruppen och deras syn på polisen. Dessa teman delas in två övergripande analytiska 

poäng; Töntar, Coola och oförstående samt Offer för systemet som diskuteras utifrån 

ovannämnda ordning. 

 

Töntar, Coola och oförstående 

Vid frågor om umgängeskretsar, omgivnings syn på cannabis samt oenigheter kring synen på 

cannabis i nämnda kretsar, visade både Alex och Kim upp liknande erfarenheter. Alex 

refererade återigen till den grupp som hen ansåg vara en samling icke-förstående individer, 

vars syn på cannabis är likställd med exempelvis heroin. Hen såg det därmed inte värt mödan 

att längre diskutera sakfrågan med dessa individer, på ett litet skämtsamt sätt refererade hen 

även till dessa individer som “Töntar” och sin egen grupp som “Coola”, då hen inte ser dem 

som lika informerade som hen själv. Kim hade en liknande infallsvinkel som Alex, hen 

ifrågasatte individers åsikter kring cannabis om de stod i direkt opposition till hens 

värderingar. 

 

“[…] om det är inom min familj eller vissa av mina kompisar som inte ens rökt 

överhuvudtaget, dem, direkt när man öppnar och säger att det är bra om de, då säger dem 

bara negativa saker hela tiden, men dem kanske inte har lika mycket erfarenhet inom just det 

ämnet […]” “[…] jag har just en polare som, det var nån gång vi satt och snacka om de och 

han bara ”Du kan ju inte, va har du rökt på för?” och ”Vet du om att man blir dum i huvudet 

och tappar fattningen om livet och att dem som börjar med såna droger dem hamnar på 

gatan?” och man bara ”Var har du fått den fakta?” har du läst det i nån tidning eller har du 

hört det från nån snubbe liksom det går ju mycket sånt snack […]” KIM 

 

“[…] Töntar och coola. Nej med det, alltså, nej men å andra sidan det finns ju en viss grupp, 

alltså som jag hänger med tight som inte röker alls och som liksom hatar weed […]” “[…] 

Men för att det går inte att argumentera med någon som inte, förstår eller som inte […]” “ 

[…] tror på att det är heroin […]” ALEX 

 

Kims beskrivning kan tolkas som ett förkastande av närståendes åsikter och argument kring 

cannabisbruk då deras värderingar ej låg i linje med hens egna, således blir ifrågasättandet av 

individers erfarenheter och informationskällor av hög signifikans. Ifrågasättandet formar ett 

narrativt försvar för att skydda sin sociala norm mot utomstående påtryckningar genom 

skepticism till deras validitet. En ovilja att argumentera med individer som ställer sig kritiska 

till cannabisbruk kan också tydas genom uttalandet. Detta kan ses som en form av förnekelse 

av sanningshalten (Cohen 2001, s. 21). Kim får, ur hens synvinkel, information som kan 

tolkas som obehaglig utifrån faktumet att hen brukar cannabis. En undanröjning av den 

olustiga informationen kan genomföras då den ses som bristfällig, genom att påpeka 
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tillförlitligheten i individers källor skapar Kim således en situation där hen inte känner av de 

emotionella konsekvenserna då informationen ses som felaktig. Alex visar på ett identiskt 

förhållningssätt gentemot sin umgängeskrets. Den aktuella sanningshalten i båda påståendena 

kan ses som objektivt sann eller falsk men förkastandet i sig kan ses som en narrativ 

försvarsmekanism. Denna mekanism kan användas för att skydda normerna kring det fortsatta 

bruket och är således även en viktig analytisk punkt. Ytterligare visar sig denna 

försvarsmekanism kontinuerligt hos brukare enligt Sandberg & Pedersen (2011) vilket, med 

viss restriktion, kan ses som ett typexempel i brukares repertoar. 

 

Offer för systemet 

Synen på polisen beskrevs som i mångt och mycket nyanserad då en distinktion mellan 

rättsväsendet och poliser som individer uttrycktes. Samtliga intervjupersoner beskrev sin syn 

på polisen som helt vanliga människor men ett avståndstagande sker i synen på deras 

yrkesroll. Då de är tvungna utifrån sin yrkesroll att upprätthålla de rättsliga normerna blir 

således deras handlingar förkastliga eftersom en konsensus kring rättsnormens legitimitet ej 

infinner sig. Alex beskriver detta då hen känner sig kontrollerad vid möten med polisen. 

Eftersom bruket är illegalt blir således Alex tvungen att kontrollera sig i polisens närvaro och 

upplever således ej en trygghet. Kim beskriver sin syn utifrån ett tidigare gripande, utifrån 

dessa upplevelser och illa bemötande föll hens förtroende för polisen, dock ställer sig hen inte 

i klass med ”Fuck the police” mentaliteten. Charlie beskriver denna mentalitet som en 

tidigare uppfattning hen anammat. Denna mentalitet lever kvar hos individer i hens 

vänskapskrets men Charlie själv ser polisen som vanliga människor i ett yrke som tvingar 

dem till handlingar som hen ej anser som berättigade. 

 

“Vilka positiva? [(Skratt) Nej de e helt upp till dig] Nej, nej men ibland kan dom vara trevliga 

och lite roliga, typ, men annars så e de, alltså men sen så, om man ser en snut så köper man ju 

inte, man känner sig sällan trygg. Det är liksom, ”Oj jävlar där är aina (Polisen) vad skönt” 

utan det är ju mer såhär, ”Fan nu måste jag sköta mig och sluta, fimpa den här joppen” ALEX 

 

“Ja de är ju, polisen är ju det är vanliga människor [...]” “[…] när jag själv blev tagen för 

fem och ett halvt år sen, dem var ju alltså riktiga idioter liksom dem va såhär sjukt taskiga och 

tryckte ner på en och verkligen såhär försökte kränka en [...]” “[…] det är inte så att jag hatar 

polisen eller så […]” “[…] Ja, jag kan ju säga att, sen jag blev tagen så har jag tappat 

förtroendet för polisen, lite så, jag vet ju att jag gjorde fel men, eller, jag gjorde inget fel men 

det att jag tappade förtroendet var just att, för det som jag, lite som det jag berätta innan […]” 

KIM 

 

“ […] men en polis för mig är väl en person som gör sitt jobb men som kanske måste göra det 

på fel sätt [Att man måste följa lagen och inte ta in egna åsikter nä] absolut.” “ […] sen har 

jag ju umgåtts med väldigt mycket folk, och jag har ju själv haft den mentaliteten att fuck 

polisen liksom och dem är fittor typ och sen jag har ju kompisar som fortfarande är så.” 

CHARLIE 

 

Alex beskriver sin syn på polisen som varierande från person till person. Dock visar sig en 

tydlig distinktion mellan individen och yrkesrollen. Eftersom polisen måste agera efter 

gällande rättsnormer blir deras handlingar förkastliga men inte individerna. Denna distinktion 
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bygger på den kontroll som rättsapparaten införlivar genom övervakning och den kriminella 

aspekten av bruket blir således aktuell. Här kan även ses den uppmålning brukarna gör 

gällande kring sig själva då de visar på en nyanserad bild och sig själva som förnuftiga och ej 

dömande. Denna uppmålning kan vara sann men även en fasad uppsatt för oss. Alex beskriver 

även en intressant aspekt kring sin uppväxt då hen begick brottsliga handlingar. Vid en 

följdfråga om hen kände sig specifikt utsatt av polisen svarade Alex; ”Inte jag (Skratt) jag 

klädde mig rätt propert.”. Detta kan ses som en syn på polisen som i viss mån 

diskriminerande vilket kan kopplas till Finstads (2000) studie på polissynen. En viktig aspekt 

kring utsatthet och specifik tillsyn låg således i kläder och utseende. Detta kan ses som en 

neutraliseringsteknik, fördömande av fördömarna (Sykes & Matza 1957, s. 668), genom att 

beskriva polisen som diskriminerande och fördomsfulla skiftar skulden i viss mån från de 

kriminella handlingarna Alex och hens umgängeskrets begått till polisen som förtryckare. Kim 

beskrev sin syn på polisen utifrån en förlorad tilltro. Genom de bemötanden hen beskriver ses 

dessa poliser som ”sjukt taskig” och ”idioter” vilket format tilltron till polisen i allmänhet. 

Dessa erfarenheter som Kim beskriver kan även ses ha format ett fördömande av fördömarna 

då hen beskriver, de som gripit hen, som individer med en vilja att kränka. Ytterligare finner 

vi en intressant neutraliseringsteknik kring synen på den illegala handlingen, det vill säga 

bruket av cannabis. Kim beskriver distinktionen mellan det morala och legala genom att 

referera till bruket som en acceptabel handling. Denna distinktion kan ses som ett förnekande 

av skada (Sykes & Matza 1957, s. 667), handlingen ses således ej som ”fel” i sig utan endast 

”fel” utifrån den rättsliga normen. Ytterligare beskriver Charlie distinktionen mellan individ 

och yrke som gjorts gällande under samtliga intervjuer. Yrkesrollen och rättsnormen fördöms, 

inte individen. Dock lyfter hen en intressant aspekt kring en tidigare mentalitet och inställning 

till polisen. ”Fuck the police” mentaliteten existerade tidigare som perspektiv på polisen hos 

Charlie och lever även vidare inom hens umgängeskrets. Denna mentalitet kan ses som ett 

tydligt exempel på fördömande av fördömarna (Sykes & Matza 1957, s. 668) som gjort sig 

gällande kring synen på polisen. Genom att skifta fokus från det avvikande beteendet hos 

brukaren till polisen kan bruket rättfärdigas genom en form av förskjutning av skuld då 

polisen ses som en avvikare av högre grad. 

Sammanfattningsvis kan synen på den interna gruppen ses som splittrad i förhållande 

till värderingarna kring cannabis då intervjupersonerna är del av ett flertal olika 

umgängeskretsar. Den grupp som anammar liknande värderingar kring cannabis ses som 

medvetna medan de umgängeskretsar som ifrågasätter bruket ses som oförstående, detta sågs 

genom den analytiska poängen Töntar, Coola och oförstående. Gruppens argument, som 

ifrågasätter bruket, ses som illegitima och kritiseras för att skydda den sociala normen kring 

bruket. Den homogena åsiktskorridor som kan utläsas i poliskåren, som nämns i tidigare 

kapitel Synen på brukare samt den interna gruppen, görs sig således gällande i viss mån hos 

brukarna men värderingarna skiftar i de olika umgängeskretsarna. Kring frågan om synen på 

polisen lyfts ett förkastande av rättsnormen samt dess sanktioner och polisen ses som offer för 

ett repressivt system de tvingas upprätthålla. Ett fördömande av fördömarna görs även 

gällande under intervjuerna för att rättfärdiga bruket samt en mentalitet kring ”Fuck the 

police” som existerar i intervjupersonernas umgängeskretsar, en mentalitet de själva ej 

anammar.  
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Skillnader & likheter 
Under följande kapitel kommer ett flertal synsätt samt argument i förhållande till de 

övergripande narrativen diskuteras då dessa visade på stor likhet i både sak och terminologi. 

Dock fann vi att trots de liknande argumenten föll slutsatserna åt två skilda håll. Denna del 

kan således ses som en diskussion kring de tolkningssätt som de båda parterna använder för 

att stärka sina värderingar.  

Vid diskussionen kring cannabis effekter och biverkningar tenderade poliserna att 

referera till narrativet Från hasch till helvete och särskilt de fysiska och psykiska 

implikationerna som följer ett bruk. En av konsekvenserna som lyftes av ett bruk var faran i 

trafiken som Robin lyfte då preparatet kan utgöra en fara långt senare efter intaget, en bilist 

som brukat är därmed ett reellt hot för allmänheten. Robin jämförde denna situation med 

alkoholpåverkade och menade att dessa kunde ses som identiska. I kontrast till detta narrativ 

om cannabis biverkningar kan Alex och Kims övergripande narrativ, En säker drog för de 

upplysta, ses. Båda brukarna påpekade istället den digra fara som alkohol utgör i trafiken i 

kontrast till cannabis och gav alkohol en högre status som fara i trafikmiljö. Kim påpekade att 

cannabis effekter bara ger en lägre förlust av kroppskontroll i kontrast till alkohol, där den blir 

nästintill icke-existerande. Alex poäng låg i hur upplevelsen skiftar kring körningen beroende 

av vad som individen brukat, där hen beskrev alkohol som farligare preparat för körförmågan. 

Alex och Kim förminskade således de effekter cannabis kan utgöra för andra trafikanter. 

Robins narrativ kring frågan och brukarnas dito går således åt var sitt håll. Robin jämställer 

cannabis med alkohol och ser båda som likställda faror, brukarna går i en motsatt riktning och 

ser alkohol som ett farligare preparat. Utifrån de narrativ individerna förtäljer kan en tydlig 

skillnad mellan dem ses. Robin bygger upp ett scenario kring cannabis biverkningar i trafiken, 

och påpekar att ingen vill se alkoholpåverkade individer i trafiken och fortsätter sedermera 

med att likställa cannabis med detta rus. Detta gör att en mer relaterbar bild kan göras till de 

implikationer Robin ser med cannabis biverkningar och således blir hens bild av effekterna 

negativ. Hens rättsliga norm kring cannabis, att det fortsättningsvis ska vara illegalt, stärks 

därmed. Alex och Kims narrativ ställs i kontrast till detta påstående, de narrativ som brukarna 

innehar beskriver cannabis som ett säkrare alternativ än alkohol och konsekvenserna ses 

därmed ur en lättare synvinkel. Således förstärks den sociala normen Alex och Kim besitter. 

En intressant infallsvinkel är att de diskuterar samma problematik kring cannabis åverkan i 

trafiken, men genom sina narrativ når båda parter olika slutsatser. 

En skillnad kring synen på tobak och alkohol gentemot cannabis kunde identifieras 

hos brukarna och poliserna. Genom narrativet, Från hasch till helvete, lyftes en analytisk 

poäng, Mer gift i samhället, där poliserna delgav sin åsikt kring en eventuell legalisering med 

referenser till både tobak och alkohol. Poliserna menar att dessa droger är legala men för med 

sig skador på individer som brukar dem. Det poängteras då varför ytterligare droger ska 

införas i samhället, såsom cannabis, när det redan existerar “så mycket gifter”(Robin). 

Brukarnas syn kan ställas i direkt kontrast till tidigare nämnda narrativ genom En säker drog 

för de upplysta. De menar att då det redan existerar farliga substanser i samhället samt att de 

ser både alkohol och tobak som droger vars implikationer är av högre grad än cannabis. 

Således anser de att cannabis bör legaliseras då dess konsekvenser är av lägre grad eller 

likställt med dessa två. Denna retorik mellan de båda grupperna, som ses i tidigare stycket, är 

en intressant aspekt då de båda använder samma problematik för att lyfta sin agenda. De 
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använder alkohol och tobak som referenspunkt men kommer till helt skilda slutsatser, där 

poliserna anser att cannabis ska fortsättningsvis vara kriminaliserat då det redan cirkulerar 

farliga droger och brukarna som anser att en legalisering är på sin plats då det redan existerar 

preparat som kan ses likställda med cannabis. 

Ytterligare en intressant likhet kunde identifieras kring en form av normalisering 

under rubrikerna Knappt kriminellt och Normalisering av kriminalisering. Inom poliserna 

identifierade vi denna normalisering kring de straffrättsliga sanktioner som föreligger ett 

cannabisbruk. Samtliga poliser ansåg att sanktionerna möjligen var otillfredsställande för att 

uppmärksamma brukare på de konsekvenser ett bruk för med sig, en sådan bieffekt av 

sanktionerna var exempelvis avsaknaden av information kring en individs registrering i 

brottsregistret. Normaliseringen uppmärksammades då poliserna gärna såg en förändring av 

lagstadgan mot det bestraffande hållet, då sanktioner som rättsapparaten delar ut ses som en 

naturlig konsekvens av ett bruk och således anser, exempelvis Klas, att en skärpning av 

sanktionerna är nödvändig. Ytterligare en form av normalisering kunde även utläsas i 

brukarnas syn på användandet. Synen på bruket som kriminell handling hade genom lång 

exponering normaliserats och dess illegala status således upplösts i deras ögon, de 

reflekterade ej över handlingen som illegal och därmed inte heller de rättsliga sanktionerna 

kring bruket. En intressant parallell görs således gällande då de straffrättsliga sanktionerna bör 

agera som avskräckande och, enligt Klas, informerande men eftersom bruket blivit 

normaliserat och dess illegala status upplöst följer den avskräckande effekten samma bana. 

Brukarna ser således ej användandet som kriminellt, trots en medvetenhet kring lagstadgan, 

samt straffbelagt och därmed reflekteras det inte över straffskalan. Brukarna har således 

normaliserat bruket till sådan grad att tanken på de rättsligasanktionerna inte uppkommer vid 

bruket. 

I frågan kring en potentiell förändring av lagstiftningen ställde sig brukarna positivt 

till en avkriminalisering och förminskade rättsliga sanktioner. I samklang med det 

övergripande narrativet, vilket beskrivs under rubriken En farofylld kriminalisering, stod 

brukets effekter och de rättsliga sanktionerna ej i proportion, därmed ansåg samtliga brukare 

att en förändring av gällande lagstiftning bör genomföras. Distinktionen mellan de rättsliga 

sanktionerna samt preparatets biverkningar kan ses som ett rättfärdigande av bruket då fokus 

skiftar från problematiken kring användandet till rådande lagstiftning. Poliserna ställde sig i 

kontrast negativt till en förändrad lagstiftning och Klas ansåg även att en striktare lagstiftning 

möjligen var åtråvärd. Klas menade att en strängare straffrättslig sanktion skulle skapa 

medvetenhet kring brukets biverkningar, det vill säga svårighet på arbetsmarknaden och 

stämpling. Ett intressant antagande kan således utläsas under den analytiska poängen, 

Hårdare straff som hjälp.  Konsekvenserna av den rättsliga sanktionen accepteras som 

konsekvenser av bruket i sig som nämns ovan genom en normalisering. Som konsekvens av 

cannabisbruk infinner sig således de rättsliga sanktionernas bieffekter vilket genom en 

avkriminalisering ej längre skulle vara aktuellt. Problematiken kring de rättsliga sanktionernas 

konsekvenser ses som reella av poliserna men eftersom de är hårt kopplade, genom det 

övergripande narrativet, till bruket i sig reflekteras det inte över en förändring av 

lagstiftningen. Ytterligare en intressant argumentation lyftes således då brukarnas vilja att 

avkriminalisera byggde i viss mån på en ovilja att ta kontakt med kriminella samt att 

produkterna kan vara farliga att konsumera då de kommer från en oreglerad marknad. Dessa 



57 
 

exempel leder brukarna till en vilja att avkriminalisera. Liknande argument kan även ses hos 

poliserna som ser bruket som en inkörsport till kriminalitet och även preparaten som farliga 

då de behandlas med exempelvis aceton. Deras slutsats blir dock att en kriminalisering bör 

fortsätta och möjligen även utvecklas för att skydda individer i samhället. Poliserna ser 

således bruket som problematiskt medan brukarna ser kriminaliseringen som problematisk. 

Dåligt preparat samt kontakt med den kriminella värden kan således paradoxalt nog leda till 

en vilja att både avkriminalisera och utöka straff. Således går två identiska argument och 

observationer skilda vägar på grund av de huvudsakliga narrativ som påverkar dem, Från 

hasch till helvete och En säker drog för de upplysta. 

Således kan ett flertal argument samt specifika händelser leda till skilda slutsatser 

genom ett narrativ och en specifik värdegrund. De slutsatser som nåddes av 

intervjupersonerna kan således ses som representationer av de normer de internaliserat och 

därmed skapat narrativ kring. Denna värdegrund kan ses tydligt genom ovanstående 

argumentationer då båda nyttjar samma problematik men genom deras narrativ slutligen når 

skilda konklusioner. 

Sammanfattning & konklusion 

Sammanfattningsvis kan de rättsliga samt sociala normernas parallella existens förstås utifrån 

synen mellan parterna. De huvudsakliga narrativen, En säker drog för de upplysta samt Från 

hasch till helvete, utformade tre viktiga perspektiv, En missled grupp, De oförstående samt 

Offer för systemet, som beskrev synen mellan parterna vilket visade på en uppfattning av den 

motstående gruppen som oförstående, vilseled och omedveten. Narrativens representation 

genom En homogen poliskår? och Töntar, Coola och oförstående visade även på en 

övertygelse kring de personliga värderingarna som objektivt sanna och motståndarnas 

kritiserades samt minimerades till naiva utsagor. Denna övertygelse ledde till en ovilja kring 

potentiell konfrontation och således gjordes en debatt omöjlig. På så sätt kan de rättsliga och 

sociala normerna bibehålla sin struktur då kritik direkt ifrågasattes utifrån synen på motparten. 

Således kan normerna existera samt reproduceras kontinuerligt utan störning från 

utomstående värderingar. I kombination med de huvudsakliga narrativen använde även 

brukarna ett flertal neutraliseringstekniker som direkta rättfärdiganden kring bruket. 

Förnekande av skada, förnekande av offer samt ett fördömande av fördömarna gjorde det 

möjligt för specifik kritik eller ifrågasättande av bruket att minimeras och rättfärdigas. Således 

kan även synen mellan parterna förstås då övertygelsen kring den rådande normens legitimitet 

leder till en syn på motståndare som antingen naiva eller missinformerade. Narrativen byggs 

således upp utifrån normen och tilltron till denne vilket skapar en distans till motståndare, som 

ses som offer i behov av hjälp, då normen som dessa anammat ses som den objektivt rätta. 

Den interna gruppen som anammat de personligt internaliserade normerna ses således som de 

”upplysta” och ”medvetna”. Poliserna, och brukarna, visade även på en form av normalisering 

av antingen bruket, se Knappt kriminellt, eller de rättsliga sanktionerna, se Normalisering av 

kriminalisering. Således gjordes debatten som nämns ovan om än svårare då den möjliga 

problematiken med de båda normaliseringarna ansågs som icke-existerande. Synen på bruket i 

sig och dess konsekvenser var hårt knutna till de två övergripande narrativen, Från hasch till 

helvete och En säker drog för de upplysta. Båda parterna redogjorde för brukets konsekvenser 

i form av fysiska och psykiska komplikationer, med större fokus från poliserna, men en tydlig 
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distinktion kunde utläsas kring de rättsliga sanktionerna. Poliserna summerade sanktionerna 

som konsekvenser av bruket och ansåg därmed att en fortsatt kriminalisering var nödvändig 

då bruket förde med sig, utöver de biologiska aspekterna, exempelvis problematik på 

arbetsmarknaden. Brukarna ansåg i kontrast att en avkriminalisering var nödvändig då de 

rättsliga sanktionerna skapade en större problematik i sig än bruket. Ytterligare fann vi även 

ett flertal förnekanden hos brukarna. Dessa tenderade att fokusera på en minimering av skada 

samt konsekvenserna av bruket som specifika för individen. Således blev argumentationen 

kring en kriminalisering en fråga om individens ensak och utomstående som ej påverkades 

hade därmed ingen talan i frågan. Ytterligare refererade även brukarna till en subjektiv aspekt 

av brukets konsekvenser under kapitlet, Den ansvarstagande brukaren. Brukarna ansåg, med 

viss tillbakahållenhet från Kim, att brukets biverkningar påverkade specifika individer och 

andra kunde hantera det och således var en allmän kriminalisering överflödig. Den specifika 

grupp som visade sig var unga då dessa sågs som en riskgrupp i förhållande till preparatets 

bieffekter. Således kunde användandet rättfärdigas för brukarna samt fördömas hos andra. 

Genom de två huvudsakliga narrativen, Från hasch till helvete samt En säker drog för de 

upplysta, kunde således synen på brukets effekter och biverkningar förstås.   

Debatten kring den glorifiering som, i viss mån, existerar tenderade att följa samma 

splittrade bana som ovannämnda syn kring preparatet. De huvudsakliga representationerna av 

de övergripande narrativen visade sig under kapitlen Farligare än man tror och En nyanserad 

syn och belyste även synen på preparatet ytterligare. Enligt brukarna var en avslappnad syn 

åtråvärd, vilket kunde ses utifrån Ett avslappnat förhållningssätt som beskrev en vilja att nå 

ett liberalare förhållningssätt till preparatet. Den avslappnade synen var således önskvärd men 

en allt för slapp syn förde dock med sig problem då preparatet fortfarande kan argumenteras 

för som skadligt. Enligt poliserna sågs glorifiering som en problematik i allmänhet och den 

avslappnade synen skapade en stor problematik vilket kan ses kopplat till det övergripande 

narrativet. Kring synen på en eventuell legalisering nyttjade båda intervjugrupperna två 

huvudsakliga perspektiv för att upprätthålla sin syn, Mer gift i samhället och En farofylld 

kriminalisering. Dessa kan ses som representationer av de huvudsakliga narrativen då 

representationer beskriver synen på preparatet i sig. Då synen på cannabis skiljer sig i stor 

utsträckning följer argumentationen kring dess illegala status samma skilda bana. Eftersom en 

distinktion mellan de rättsliga sanktionerna och cannabis direkta effekter kunde uttydas från 

brukarna och en summering hos poliserna, blev deras slutsatser kring en eventuell legalisering 

även splittrad. Sanktionerna rättfärdigades av poliserna då de kopplades som direkt 

konsekvens av bruket medan brukarna ansåg att sanktionerna var oproportionerliga genom 

nämnda distinktion. Kring synen på en eventuell legalisering visade sig även ett motstånd från 

poliserna vilket kan ses som logisk i ljuset av synen på preparatet. En representation av 

narrativet visade sig således som tydliggjorde motståndet mot nämnda legalisering, Det 

globala klimatets tvång. I kontrast såg brukarna legaliseringen som en möjlig positiv 

utveckling och refererade återigen till perspektivet Ett avslappnat förhållningssätt. 

Motståndet till en potentiell legalisering kan även härledas från Klas beskrivning av polisens 

verktygslåda. Eftersom bruket kan ge möjlighet till en husrannsakan kan narkotikastrafflagen 

användas för att nå annan form av kriminalitet. Bruket kan således ses som ett mindre steg i 

processen kring gripande av grovt kriminella gärningsmän. Således kan även de rättsliga 

sanktionerna användas utöver sitt specifika syfte och är därmed en stor tillgång för poliserna. 
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Denna tillgång, eller verktyg, är ett effektivt sätt att nå annan form av kriminalitet och via en 

avkriminalisering eller legalisering skulle således detta verktyg försvinna. Därmed lyfts 

ytterligare en anledning att ställa sig negativt till nämnda förändring. Således kan synen på en 

eventuell legalisering förstås då synen på preparatet färgar debatten. De normer som skapar 

narrativen kan således ses som det huvudsakliga motståndet mot nämnda förändring. Av vikt 

att återigen nämna är studiens generaliseringsgrad. Informationen vi nått samt de svar våra 

frågeställningar lämnat är intressanta i sig och visar på en inblick i hur normer, narrativ och 

neutraliseringstekniker kan komplettera varandra men bör ej ses som någon form av generellt 

mönster. Då den sociala kontexten färgar debatten och diskussionen blir således även svaren 

färgade utifrån dessa. Således kommer möjligen narrativen skilja sig från andra studier med 

liknande upplägg. Med detta sagt var studiens mål aldrig en generalisering utan en 

förhoppning att nå en insikt i deltagarnas världsbild kring cannabis och vi hoppas att vi 

förmedlat denna insikt genom vår analytiska ansatts.  

Avslutande ord 
Avslutande vill vi belysa två huvudsakliga iakttagelser som fortsatt forskning kring skulle 

vara åtråvärd, enligt oss. Kring normaliseringen som visade sig hos brukarna användes en 

neutraliseringsteknik, förnekande av skada. Enligt Cohen (2001, s. 189) leder en 

normalisering till en likgiltighet som i sin tur skapar ett förhållande till handlingen där denne 

ej längre behöver neutraliseras. I kontrast brukade intervjupersonerna förnekande av skada 

trots nämnda normalisering och likgiltighet. Neutraliseringen visade sig som ett försvar mot 

våra följdfrågor kring brukets illegala natur och en kombination av likgiltighet och 

rättfärdigande av nämnda inställning visade sig således. En aspekt som möjligen bör utvecklas 

då nämnda kombination enligt Cohen (2001 s. 189) är överflödig, trots detta visar det sig. En 

intressant aspekt visade sig även kring narrativet, Från hasch till helvete. Då bruket sågs som 

en inkörsport till utökad kriminalitet av samtliga poliser bör ett förtydligande kring 

inkörsporten göras gällande. En argumentation kring de rättsliga sanktionernas problematik 

kan ställas i kontrast till brukets effekt som inkörsport. Då brukarna implicit tvingas 

införskaffa preparatet genom en illegal marknad och en stämpling genom de rättsliga 

sanktionera görs gällande kan dessa aspekter ses som inkörsporten i sig. Om bruket skulle 

avkriminaliseras eller legaliseras skulle även stämplingen försvinna i viss mån och en 

problematik kring arbetsplats, och därmed kapital, försvinner således. Kontakten med den 

illegala marknaden och därmed kriminalitet skulle även omintetgöras vilket kan ses som 

inkörsportar istället för bruket i sig. Inkörsportsteorin har kritiserats, av exempelvis Goldberg 

(Goldberg 2005, s. 151), då dess antaganden kring kausala samband kan ses som 

otillfredsställande. Trots detta refererades det flitigt av poliserna till nämnda teori vilket bör 

analyseras ytterligare då en definition av inkörsportens specifika funktion skulle varit 

önskvärt att se från deras perspektiv. Dessa två aspekter önskar vi att belysa för fortsatt 

forskning, synen på cannabis som inkörsport samt normalisering i kombination med 

neutralisering. Inkörsportsargumentet används tydligen fortfarande trots dess tydliga 

problematik och normaliseringens möjliga kombination med neutralisering är även en 

intressant aspekt som visat sig genom arbetet.  

Avsaknaden av en debatt kan således ses som den huvudsakliga faktorn bakom synen 

på bruket och preparatet i allmänhet. Då samtliga intervjupersoner såg sina värderingar och 
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åsikter som korrekta och motpartens som naiva och felaktiga skapades en tystnad där nämnda 

diskussion uteblev. De narrativ, Från hasch till helvete och En säker drog för de upplysta, 

som utvecklats från de sociala samt rättsliga normerna skapade i kombination med 

neutraliseringstekniker ett försvar mot en debatt och således omintetgjordes kritik och 

ifrågasättanden. Debatten tilläts således ej att växa fram då narrativen skapade en så pass stark 

tilltro till normen att alla ifrågasättanden minimerades till oförstånd och blind tro. För att nå 

en större förståelse och möjligen utveckla nya förhållningssätt är debatten nödvändig och vår 

förhoppning ligger i en utökad debatt kring ämnet i dagens Sverige. Så kan vi inte prata om 

det här? 
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