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Abstract 

The aim of this study is to, in view of theories about deviance and social control, examine how 

cannabis users are experiencing and relating to their own use and the society’s perception on this 

use. Qualitative interviews with six users or former users of cannabis were performed.  

Sociological concepts of deviance and normality, social control, roles, role distance and stigma 

were used to analyze the results. The study shows that the cannabis users experience deficiencies 

in the Swedish drug policy. They feel like the picture of cannabis as a dangerous substance is 

unanimous in society and that it is not accepted to question it. They also believe that issues 

related to narcotics are being handled inadequately in Sweden and that this may lead to people 

suffering from addiction not seeking help. The cannabis users in this study also felt like other 

people perceived them as addicts and junkies, while the users themselves separated use and 

abuse. Lastly, we discovered three different strategies to deal with the attitudes and norms in 

society. These strategies were: resistance and questioning, hidden use and secretiveness, adapting 

social circle and adoption of different roles. 
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1.	Inledning	

Sedan slutet av 1980-talet har synen på narkotikaanvändning som ett socialt problem varit 

etablerad i det svenska samhället (Linton, 2015, s. 49) och det finns en dominerande inställning 

till all narkotika som någonting mycket farligt (ibid., s. 59). Enligt 1 § 6 p. narkotikastrafflagen 

(1968:64) är eget bruk av narkotika kriminaliserat i Sverige och förebyggande åtgärder som 

exempelvis att sprida information om narkotikans faror för att påverka opinionen är en viktig del 

i den svenska narkotikapolitiken (Goldberg, 2005, s. 220-221). Den narkotikapolitiska 

ståndpunkten i Sverige idag är nolltolerans och målet är ett narkotikafritt samhälle 

(Socialdepartementet, 2016, s. 6). 

Visionen om ett narkotikafritt samhälle verkar dock avlägsen. Sverige har idag den näst högsta 

narkotikarelaterade dödligheten i EU (Linton, 2015, s. 26). Vid ett konvent i april 2016 riktade 

FN:s biträdande generalsekreterare för mänskliga rättigheter kritik mot kriminalisering av eget 

bruk av narkotika. Han beskrev att kriminalisering riskerar att medföra att droganvändare 

undviker att söka hjälp av rädsla för straff och att detta medför hinder för en av de mänskliga 

rättigheterna: rätten till hälsa. Av denna anledning uppmanade han medlemsstaterna att överväga 

avkriminalisering1 av eget bruk (United Nations Human Rights, 2016). Debatten om 

narkotikapolitik, och droganvändning som ett socialt problem, är alltså högst aktuell. Den 

substans som står i centrum för debatten är cannabis och under de senaste åren har ett flertal 

länder i Europa valt att avkriminalisera cannabis (Goldberg, 2012). 

I Sverige har 14,4 % av vuxna mellan 15-64 år någon gång testat cannabis. År 2014 hade 20,7 % 

av de som för första gången sökte hjälp för sitt missbruk cannabis som sin primära 

missbruksdrog (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], 2016, 

s. 75). Sverige är till skillnad från många andra länder hårda mot all användning av narkotika, även 

cannabis (Månsson & Ekendahl, 2015 s. 210). Trots detta är debatten kring narkotikapolitik 

gällande cannabis aktuell även i det svenska samhället. I augusti 2015 friades en man i tingsrätten 

som odlat och använt cannabis som självmedicinering mot smärtor. Beslutet överklagades och i 

mars 2016 dömdes han till villkorlig dom och böter av hovrätten (Svea hovrätt, dom mål nr 

B7872-15). Synen på hur cannabisanvändande bör hanteras skiljer sig alltså inom det svenska 

rättssystemet. 

                                                

1 Avkriminalisering innebär att drogen rent rättsligt fortfarande är förbjuden och att bruk fortfarande är ett 
brott, men åtgärderna ändras till att bli mer administrativa eller medicinska (Goldberg, 2012). 
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Det saknas kunskap om narkotika och narkotikapolitik delvis på grund av att två viktiga grupper 

inte är med i debatten: forskare och narkotikaanvändare (Linton, 2015, s. 11). Det är viktigt att ta 

med narkotikaanvändares egna perspektiv i forskning eftersom det kan medverka till att öka 

förståelsen för den sociala process där betydelsen av droger skapas. Det är av stor vikt att förstå 

denna process för att kunna hitta framgångsrika åtgärder (Rødner, 2005, s. 334). Idag styrs alla 

narkotikapolitiska insatser i Sverige av nollvisionen, det vill säga visionen om ett narkotikafritt 

samhälle (Socialdepartementet, 2016, s. 6). Denna vision påverkar det sociala arbetet med 

droganvändare och konstruktionen av cannabisanvändning som ett socialt problem. För 

socialarbetare är det viktigt att vara medveten om hur nollvisionen upplevs och hanteras av 

cannabisanvändare själva. Vi vill med den här studien bidra med att lyfta cannabisanvändares 

röster i den narkotikapolitiska debatten genom att undersöka deras upplevelser av den svenska 

narkotikapolitiken och samhällets syn på dem samt hur detta påverkar deras syn på sig själva. 

1.1	Syfte	och	Frågeställningar	

Syftet med studien är att utifrån teorier om avvikande och social kontroll undersöka hur 

cannabisanvändare upplever och förhåller sig till sitt användande och till samhällets bild av detta 

användande. 

• På vilka sätt förhåller sig cannabisanvändare till svensk narkotikapolitik? 

• Hur upplever cannabisanvändare omgivningens syn på dem och deras användning i 

relation till den egna självbilden? 

• Hur hanterar cannabisanvändare samhällets normer och attityder? 

1.2	Avgränsningar	och	begreppsförklaringar	

En avgränsning i studien är att fokus endast ligger på cannabis och inte annan narkotika. 

Cannabisanvändandet undersöks utifrån sociala och sociologiska aspekter och därmed kommer 

inte biologiska faktorer undersökas. Då cannabisanvändandet är den gemensamma faktorn hos 

våra intervjupersoner och därmed centralt i denna studie kan en viss kunskap kring vad cannabis 

är underlätta förståelsen av studien. Nedan följer en kort redogörelse för vad cannabis är.  

Cannabis är en narkotikaklassad drog som är olaglig i Sverige. Det är den mest använda olagliga 

drogen i världen och det näst vanligaste berusningsmedlet i Sverige, efter alkohol. Cannabis 

framställs ur hampaplantor och beroende på vilken del av plantan som används och hur den 

processas skapas olika cannabispreparat såsom hasch, marijuana och hascholja. Hasch görs av 

toppskikten på plantan, är brunt och liknar en sammanpressad “kaka” medan marijuana består av 
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torkade blad. Hascholja är en trögflytande vätska som framställs ur olika delar av plantan 

(Nationalencyklopedin, 2016). Cannabis intas ofta genom att man röker det. Effekter av cannabis 

kan vara att man känner sig avspänd och nöjd. Skadeverkningar som kan uppkomma är ångest, 

depressioner, avtrubbning och psykoser (Tunving & Thulin, 2016).  

Den huvudsakliga psykoaktiva beståndsdelen av cannabis är Tetrahydrocannabinol (THC). I 

Sverige ses all spårbar mängd av THC i blodet som ett brott (EMCDDA, 2010, s. 238). Hasch 

och hascholja innehåller generellt sett mer THC än marijuana, men genom förädling av 

hampaplantan är THC-halten i marijuana ofta högre idag än tidigare (Nationalencyklopedin, 

2016). Det finns ett flertal slanguttryck för cannabis, som exempelvis gräs, weed eller braj. En 

egenrullad cigarett som innehåller cannabis kan kallas för en joint eller spliff. 

1.3	Disposition	

Uppsatsens första del innehåller en bakgrund om den svenska narkotikapolitiken följt av en 

forskningsöversikt om attityder till cannabis och narkotikapolitik som presenteras utifrån tre 

teman. I avsnittet därefter presenteras vårt teoretiska ramverk som inkluderar begrepp som 

avvikelse och social kontroll. Sedan följer ett metodavsnitt och därefter presenteras resultat och 

analys utifrån tre huvudteman. Uppsatsen avslutas med slutsats och diskussion samt förslag till 

fortsatt forskning. För att dispositionen ska bli tydlig för läsaren inleds varje avsnitt med en kort 

presentation av innehållet. 

2.	Bakgrund:	svensk	narkotikapolitik	

Vad som är ett socialt problem skiftar mellan olika tidsperioder och beror bland annat på lagar, 

regler och normer i samhället (Meeuwisse & Swärd, 2008, s. 27). Ofta talas det om sociala 

problem som att definitionen är självklar. Missbruksproblematik, hemlöshet och prostitution 

beskrivs som sociala problem utan att vidare reflektion görs (ibid., s. 23). För att skapa en 

förståelse för kontexten kring denna studie presenteras i följande avsnitt den svenska 

narkotikapolitiken ur ett historiskt perspektiv. Därefter följer ett avsnitt där den nuvarande 

svenska narkotikapolitiken beskrivs och slutligen presenteras vanligt förekommande argument för 

och emot nolltolerans. 

2.1	Historiskt	perspektiv	
Under 1940- och 1950-talet använde hundratusentals svenskar droger som då var helt frisläppta 

på marknaden och beskrevs som mirakelprodukter. På 1960-talet började det bli tydligt att 
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preparaten hade många bieffekter och var beroendeframkallande. När man började förstå 

riskerna gick myndigheter ut och informerade allmänheten om dessa samt minskade tillgången 

(Linton, 2015, s. 35). Under slutet av 1960-talet presenterade Narkomanvårdskommittén ett program 

för att minska användandet av narkotika. Några punkter i programmet handlade om att öka 

straffen för narkotikabrott, informera mer om narkotika samt öka resurserna till tull och polis. 

Detta program blev grunden för narkotikastrafflagen som trädde i kraft år 1968. Effekterna av 

lagen blev under 1970-talet bland annat att tull och polis fick mer pengar för att arbeta mot 

narkotika, att allt fler narkotikarelaterade handlingar blev olagliga och att straffen blev hårdare. 

Under samma period fanns två riksförbund som stod som motpoler i narkotikadebatten. På ena 

sidan stod Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL) och på andra sidan stod 

Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS). RFHL menade att narkotikamissbruk hade med sociala 

förutsättningar att göra och förespråkade därför att åtgärderna borde gå ut på att förbättra dessa 

förutsättningar. De förespråkade även frivillig vård. RNS däremot argumenterade för en restriktiv 

narkotikapolitik och ansåg att tvångsvård var den bästa lösningen. Förbundet menade att 

missbrukare inte hade uppfostrats ordentligt och därför tagit fel väg i livet (Goldberg, 2005, s. 

215-216). Den fortsatta utvecklingen av narkotikapolitiken skulle visa sig gå i den riktning som 

RNS önskade. 

Under 1970-talet satsades största delen av polisens resurser för narkotikabekämpning på 

organiserad brottslighet. Det lades inte så stor vikt vid innehav för personligt bruk av narkotika 

och ofta beviljades åtalsunderlåtelse för sådana brott (Goldberg, 2005, s. 216). År 1978 fastslog 

riksdagen att allt icke-medicinskt bruk av narkotika var missbruk och att narkotika aldrig kunde 

accepteras som en del i svensk kultur (Prop. 1977/78:105, s. 30). Åren efter har beskrivits som en 

viktig period för utformandet av svensk narkotikapolitik. Grundaren av RNS, Nils Bejerot, gav 

under den här perioden ut tre böcker som handlade om missbruk och den svenska visionen om 

ett narkotikafritt samhälle (Linton, 2015, s. 49). Under 1980-talet skedde en förändring i 

attityderna gentemot innehav och polisen bortsåg inte längre från detta på samma sätt som under 

1970-talet. Syftet var att visa att narkotikakonsumtion inte var accepterat och därigenom 

möjligtvis avskräcka människor som funderat på att testa (Goldberg, 2005, s. 216). Bejerots syn 

på narkotikamissbrukare som ett socialt problem samt vikten av tvångsvård hade börjat få 

gensvar inom den svenska politiken (Linton, 2015, s. 49). En diskurs utvecklades i samband med 

detta som innebar att narkotikan var farligare än allt annat (ibid., s. 59). År 1984 presenterade 

Bejerot ett program för hur Sverige skulle lyckas uppnå ett narkotikafritt samhälle. Grunden i 

programmet var vikten av att göra eget bruk illegalt (ibid., s. 79). Fyra år senare, 1988, 

kriminaliserades eget bruk av narkotika i Sverige (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2000, s. 11). 



Nellie Blick & Marielle Strandberg 

10 

Nils Bejerot verkar alltså ha varit en central person i utvecklingen av Sveriges restriktiva 

narkotikapolitik som sedan fortsatte in på 1990-talet. 

År 1993 höjdes straffskalan för eget bruk av narkotika, bland annat infördes fängelse som möjligt 

straff (BRÅ, 2000, s. 11). Trots detta fördubblades antalet tunga missbrukare i Sverige under 

1990-talet, vilket regeringen tillsatte en utredning för att försöka åtgärda (Linton, 2015, s. 26). 

Utredningen kom fram till att staten antingen behövde öka resurserna i arbetet mot narkotika 

eller sänka ambitionerna. Valet föll på att öka resurserna genom att tillsätta ett särskilt kansli, 

Mobilisering mot narkotika, för att arbeta med narkotikafrågan (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 41-

42). 

2.2	Svensk	narkotikapolitik	idag	

De motsättningar som historiskt funnits i den svenska narkotikadebatten finns till stor del kvar än 

idag. Centerpartiets ungdomsförbunds ordförande Magnus Ek skriver i Göteborgs-Posten att 

“det är dags att legalisera2 cannabis” (Ek, 2016, maj) medan socialdemokraternas 

ungdomsförbunds folkhälsopolitiska talesperson Disa Chrapkowska samt ordförande Philip 

Botström i samma tidning skriver att “Sverige behöver en narkotikapolitik som bekämpar 

orsakerna till missbruk, som är restriktiv mot narkotika i samhället och som är generös i att ge 

vård till de som behöver det. Legalisering av cannabis löser ingen av dessa utmaningar” 

(Botström & Chrapkowska, 2016, maj). Debatten till trots är nolltolerans än idag grunden i den 

svenska narkotikapolitiken och målet är ett narkotikafritt samhälle (Goldberg, 2005, s. 219). 

Sverige har idag en restriktiv politik som går ut på kontroll och straffrättsliga åtgärder används för 

att begränsa narkotikaanvändandet. Den svenska polisen arbetar på gatunivå för att visa sitt 

ställningstagande mot narkotika (Goldberg, 2005, s. 222-223). Förebyggande åtgärder ses 

samtidigt som en grundsten i Sveriges nuvarande narkotikapolitik. En stor del av de förebyggande 

åtgärderna i Sverige går ut på att sprida information om narkotikans faror och risker samt att 

påverka den allmänna opinionen. En del av detta genomförs av frivilliga organisationer genom 

kampanjer mot droger (ibid., s. 220-221). Idag bedrivs missbruksvården i Sverige framförallt 

genom frivillig behandling. Dock finns två tvångslagar, LVU och LVM, som gör det möjligt att 

genomföra tvångsvård (ibid., s. 222). 

                                                

2 Legalisering innebär att det inte längre blir brottsligt att inneha eller bruka vissa droger som tidigare varit 
olagliga. Konsumtionen regleras istället med andra medel, på samma sätt som man reglerar försäljningen 
och användandet av alkohol (Goldberg, 2012). 
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I april 2016 antog FN en deklaration som går ut på att minska de narkotikarelaterade problemen i 

världen. Sverige förbinder sig därmed tillsammans med de andra medlemsstaterna i FN att följa 

denna deklaration. Den nya deklarationen har till skillnad från tidigare deklarationer ett större 

fokus på förebyggande arbete mot narkotika samt vikten av att minska skador till följd av 

användande (Regeringskansliet, 2016). Debatten kring hur narkotikarelaterad problematik bör 

hanteras är alltså aktuell även på en internationell nivå. 

2.3	Argument	för	och	emot	nolltolerans	

I den narkotikapolitiska debatten finns frekvent använda argument både för och emot 

nolltolerans. Ett argument som brukar användas mot nolltolerans är att vuxna människor bör få 

chansen att välja själva om de vill skada sin hälsa och att det inte är ett val som staten borde göra 

åt dem. Några andra argument är att det medför höga kostnader att upprätthålla lagar som 

förbjuder narkotika samt att det finns mer effektiva och mindre tvingande sätt att reducera 

skador av att människor använder droger (Hall, 1994, s. 219). Ytterligare ett argument är att 

nolltolerans anses leda till ökad organiserad brottslighet (Goldberg, 2012). Kriminaliseringen av 

eget bruk har även kritiserats då det ansetts kunna stigmatisera personer med beroende- och 

missbruksproblematik (Socialdepartementet, 2016, s. 9). Nolltolerans anses också kunna orsaka 

vissa kontrollskador, vilket innebär att åtgärder för ett narkotikafritt samhälle inte bara har 

positiva effekter utan även negativa. En av dessa kontrollskador är att många narkotikaanvändare 

har en negativ inställning till polisen. I flera länder runt om i världen har man bland annat på 

grund av dessa kontrollskador ändrat inriktning och går istället mot harm reduction3(Goldberg, 

2005, s. 210-211). 

Argument för nolltolerans och kriminalisering av eget bruk som används av Sveriges regering är 

att det ska “skydda personer från narkotikans skadeverkningar, möjliggöra tidiga insatser för att 

erbjuda vård och behandling samt förhindra att ungdomar utvecklar beroende och kriminalitet” 

(Socialdepartementet, 2016, s. 7). De menar även att syftet med lagen inte är att 

narkotikaanvändare ska stigmatiseras, utan att den tydligt ska visa att narkotika inte är accepterat 

samt ge polisen förutsättningar för att arbeta mot narkotikaanvändning (ibid., s. 7). När det gäller 

nolltolerans mot just cannabis hänvisar Socialdepartementet till att WHO klassificerat cannabis 

som ett narkotiskt preparat. De skriver även att cannabis kan påverka människors fysiska och 

                                                

3 Harm reduction kallas ibland på svenska för skadelindring, och innebär att man istället för att försöka 
uppnå ett narkotikafritt samhälle accepterar att narkotika finns och försöker minska dess skadeverkningar 
(Goldberg, 2005, s. 210-211). Exempel på åtgärder för att göra detta är sprututbyten och 
underhållsbehandling (ibid., s. 249-250). 



Nellie Blick & Marielle Strandberg 

12 

psykiska hälsa samt intellektuella förmåga på ett negativt sätt, samt att det är 

beroendeframkallande (ibid., s. 10-11). Ett annat argument som brukar användas är hypotesen 

om att cannabis är en inkörsport till tyngre droger (Melberg, Jones, Bretteville-Jensen, 2010, s. 

584). 

3.	Forskningsöversikt:	synen	på	cannabis	och	

narkotikapolitik	

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning och hur vi har gått tillväga för att hitta den. I 

forskningsöversikten har vi fokuserat på delar som vi anser vara relevanta för att sätta vår egen 

studie i ett sammanhang och presenterar således forskningen under tre teman: allmänhetens attityder 

till cannabis och narkotikapolitik, cannabisanvändares uppfattningar om narkotikapolitik och sitt eget 

användande samt professionellas attityder till cannabis och narkotikapolitik. Vi avslutar med en 

sammanfattning där vi beskriver vilka mönster vi har funnit i den tidigare forskningen samt ett 

resonemang kring vad denna studie kan tillföra till forskningsfältet. 

3.1	Sökprocess	
I vår sökning efter tidigare forskning har vi använt oss av sökmotorerna EDS, Libris, DIVA, 

Swepub samt Google Scholar. Vi har använt oss av sökord som: cannabis, marijuana, 

narkotikapolitik, legalisering, avkriminalisering, nollvision, nolltolerans, narkotika, stigma, attityder, 

cannabisanvändare, cannabis users, Sweden, legalization, prohibition och drug policy i olika kombinationer. 

Vi har även hittat mycket tidigare forskning genom referenser i de artiklar vi funnit via dessa 

sökord. Vi har valt att mestadels använda oss av forskning från vetenskapliga artiklar som är peer 

reviewed för att försäkra en hög vetenskaplig standard. Vi har dock kompletterat med relevanta 

rapporter och böcker som vi bedömt som tillförlitliga. Under processens gång har vi gått tillbaka 

till forskningsfältet och sökt ytterligare utifrån den riktning vår studie tagit. 

3.2	Allmänhetens	attityder	till	cannabis	och	

narkotikapolitik	
I Europa är cannabis den olagliga drog som det är mest troligt att människor oavsett ålder någon 

gång under sitt liv testar (EMCDDA, 2016, s. 38). Vi kommer nu presentera några studier som 

undersökt allmänhetens attityder till cannabis där vi fokuserat på en svensk kontext. 
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En svensk enkätstudie av allmänhetens syn på alkohol och narkotika är “Narkotika och alkohol i 

den allmänna opinionen”. Majoriteten av deltagarna i denna studie ansåg att cannabis är farligare 

än alkohol (Hübner, 2001, s. 135). Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 

(SoRAD) gjorde 2009 en enkätstudie av svenskars syn på olika typer av missbruk där man kom 

fram till liknande resultat som Hübner. De medverkande ombads ranka allvaret i olika former av 

missbruk samt risken att utveckla ett beroende (Blomqvist, 2009, s. 376). Resultatet visade att 

cannabis ofta placerades i mitten av dessa rankningar. På frågan “hur allvarligt tycker du att detta 

sociala problem är på en skala från 1-10”? fick “cannabisproblem” ett medelvärde på 8,15 vilket 

var högre än alkoholproblem men lägre än hur andra narkotikaklassade substanser rankades 

(ibid., s. 381). I en annan kvantitativ studie där ungdomar i åtta europeiska länder, däribland 

Sverige, fick svara på frågor kring inställning till alkohol och droger blev resultatet liksom i 

studien från SoRAD att de tillfrågade gjorde skillnad på cannabis och annan narkotika. 

Majoriteten av ungdomarna ansåg att det var en stor risk att använda narkotika regelbundet men 

cannabisanvändande graderades ha lägre risker än annan narkotika (Beck, Legleye, Chomynova & 

Miller, 2014, s. 879). 

I Hübners (2001) studie ansåg majoriteten att man inte kan använda cannabis utan att bli 

beroende (s. 136). I studien från SoRAD ställdes frågan hur stor risken är för att utveckla ett 

beroende eller missbruk vid användning och där hamnade cannabis någonstans i mitten av skalan 

(Blomqvist, 2009, s. 383). Blomqvist förklarar att cannabis hamnar i mitten på skalorna på grund 

av att rankningarna skiljer sig mycket. Han tolkar detta som att det verkar finnas mindre 

konsensus i allmänhetens bild av cannabis än av andra narkotikaklassade droger (ibid., s. 392). I 

en rapport från centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) (2014) visade 

däremot resultaten på en mer samstämmig bild då 84 % av respondenterna svarade att de är 

negativt inställda till människor som använder cannabis (s. 10). 

Hübner undersökte respondenternas inställning till narkotikapolitiken. Resultaten visade att 

majoriteten ansåg att cannabis bör fortsätta vara förbjudet (Hübner, 2001, s. 158). Studien visade 

även att 91 % av respondenterna ansåg att det bör vara straffbart att odla cannabis, medan endast 

38 % ansåg att det bör vara straffbart att bränna sprit hemma för eget bruk (ibid., s. 178). En 

rapport från CAN (2014) som genomfördes 13 år senare visade på liknande attityder då 92 % 

tyckte att det borde vara olagligt att odla cannabis (s. 5). Respondenterna i Hübners (2001) studie 

tillfrågades också om hur viktiga olika typer av narkotikapolitiska insatser såsom information, 

förebyggande arbete, behandling och straff ansågs vara. Alla dessa insatser värderades som 

mycket viktiga och det var tydligt att respondenterna såg det som viktigt att samhället arbetar mot 



Nellie Blick & Marielle Strandberg 

14 

narkotika (s. 182). Även detta går i linje med resultatet från undersökningen som CAN (2014) 

genomförde där 88 % av respondenterna tyckte att Sveriges restriktiva narkotikapolitik inte borde 

förändras (s. 5). 

Hübner (2001) resonerar om det sociala stigmat kring narkotikaanvändning och huruvida detta 

har en avskräckande effekt som gör att majoriteten inte provar narkotika. Hon menar att tabun 

kring narkotika kan göra att man är rädd för närståendes reaktioner och därmed avstår. Hon 

beskriver dock att det också finns en fara med detta, då individer som upplever att de står utanför 

samhället kan bekräfta sitt utanförskap genom att använda narkotika (s. 209). 

Begreppet normalisering har studerats i en svensk kontext. Sznitman (2008) beskriver att 

normalisering har många olika betydelser, men att det i grunden handlar om att ett fenomen som 

tidigare setts som avvikande går över till att ses som någonting vardagligt och normalt (s. 448). 

Hon undersöker svenskars syn på narkotikaanvändning i förhållande till begreppet normalisering. 

Utifrån allmänhetens uppfattningar och den strikta narkotikapolitiken drar Sznitman slutsatsen 

att det inte pågår någon normalisering av narkotika i Sverige. Dock beskriver hon att det finns en 

grupp i Sverige, om än liten, som arbetar för att droger ska normaliseras och att stigmatiseringen 

av narkotikaanvändare därmed ska minska (ibid., s. 472-473). 

3.3	Cannabisanvändares	uppfattningar	om	narkotikapolitik	

och	sitt	eget	användande	
Omkring 1 % av de vuxna invånarna i Europa använder cannabis dagligen eller nästan dagligen 

(EMCDDA, 2016, s. 39). Nedan presenteras forskning som utgått från cannabisanvändares 

perspektiv. 

Chatwin och Porteous (2013) genomförde en intervjustudie i Storbritannien med 

cannabisanvändare som levde till synes “vanliga liv” med familjer och arbeten (s. 237). Det 

framkom att det som påverkat respondenterna mest i deras arbetsliv var att cannabis är olagligt. 

En av respondenterna hade haft svårigheter att få vissa jobb på grund av narkotikarelaterade 

domar, en annan hade blivit av med ett jobb då det framkommit att han använt cannabis och en 

tredje förklarade att han anpassat sitt yrkesval utifrån sitt cannabisbruk (ibid., s. 249-250). Även i 

Nordirland har en intervjustudie med användare av cannabis genomförts. Resultaten i den 

studien visade inte på samma tydliga påverkan av att cannabis är olagligt, utan många av 

respondenterna verkade obrydda av vad lagen säger om cannabisanvändande (Stevenson, 2012, s. 

131). En av respondenterna uttryckte “det spelar ingen roll om de legaliserar eller inte, det är 

redan tillgängligt, de kan inte stoppa det” (ibid., s. 133, egen översättning). Inställningen hos 
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respondenterna visade att de skulle fortsätta använda cannabis oavsett hur lagen såg ut (ibid., s. 

134). För att se hur narkotikapolitik påverkat cannabisanvändningen genomfördes jämförande 

studie av användningen i Amsterdam, San Fransisco och Bremen (Cohen & Kaal, 2001, s. 13). 

Även denna studie kom fram till att narkotikapolitiken inte är en avgörande faktor för 

cannabisanvändning då användningen i de tre städerna var mycket lik, trots de olika 

narkotikapolitiska inriktningarna (ibid., s. 107). I Chatwins och Porteous (2013) studie hade flera 

av respondenterna upplevt rättsliga konsekvenser av sitt cannabisbruk. Detta hade i vissa fall gett 

respondenterna en känsla av rättfärdigande till cannabisbruket snarare än att verka avskräckande 

(s. 250). 

Hathaway, Comeau och Erickson (2011) har gjort en intervjustudie med cannabisanvändare där 

de undersökte normalisering av cannabis i Kanada. De menar att det pågår en normalisering då 

användningen ökat och likaså den sociala acceptansen. Dock beskriver de att cannabisanvändare 

fortfarande kan stigmatiseras, exkluderas och ses som avvikande på grund av sitt användande (s. 

452-453). Detta visar på ett liknande resultat som i Chatwins och Porteous (2013) studie där 

respondenterna upplevde att det fanns mycket tabu kring deras användande och därför ofta valde 

att inte berätta för sina kollegor, föräldrar och barn om sitt cannabisanvändande (s. 253-254). 

I en svensk intervjustudie med socialt integrerade cannabisanvändare ansåg de flesta att det är 

möjligt att använda droger utan att missbruka. De gjorde skillnad på sin beskrivning av sig själva 

som drogbrukare och andra som drogmissbrukare (Rødner, 2005, s. 338). De utgick också från 

att människor är rationella varelser som har kontroll över sina handlingar och därför bör få välja 

själva vilka substanser de vill använda (ibid., s. 336). 

3.4	Professionellas	attityder	och	sätt	att	prata	om	

cannabis	och	narkotikapolitik	
Det finns många professioner som genom sina attityder och ställningstaganden är med och 

påverkar synen på cannabis och cannabisanvändare. Nedan presenteras professionellas attityder 

till cannabis och narkotikapolitik ur en svensk kontext. Professionella innefattar här bland annat 

socialarbetare, läkare, politiska aktörer och forskare. 

En studie för att undersöka synen på användning av olika typer av droger bland professionella i 

Sverige genomfördes av Samuelsson och Wallander (2014). Respondenterna i studien var 

socialarbetare, terapeuter, sjuksköterskor, läkare och chefer som arbetade med missbruksvård. 

Resultatet visade att användning av cannabis sågs som allvarligare och mer problematiskt än 

användning av alkohol. Detta förklaras som att indelningen av droger som lagliga och olagliga 
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påverkar synen hos de professionella (s. 356). Det visade sig även att professionella med 

medicinsk utbildning ofta bedömde allvaret i användning av olika substanser som större än hur 

socialarbetare bedömde det (ibid., s. 353). 

Månsson och Ekendahl (2015) analyserar i sin studie hur politiska aktörer, tjänstemän och 

forskare talar om cannabis och narkotikapolitik vid vetenskapliga konferenser. Resultatet visade 

att cannabis upprätthölls som ett stort samhällsproblem som krävde vissa åtgärder samt att de 

som förespråkade prohibition4 menade att deras ståndpunkt var baserad på vetenskap - inte 

ideologi (s. 210). Roumeliotis (2014) har analyserat offentliga rapporter för att se hur droger 

konstrueras som ett politiskt, snarare än socialt, problem i Sverige samt hur kunskap utnyttjas i 

den konstruktionen. Han kom fram till liknande resultat som Månsson och Ekendahl. Resultatet 

visade att både politiska och sociala faktorer spelar in vid konstruktionen av droger som ett 

problem och att viss kunskap utnyttjas mer än annan beroende på vad man vill uppnå (s. 334). 

Månsson och Ekendahl (2015) menar att en del efterforskningar uppmuntrades och andra 

kritiserades av politiska aktörer, tjänstemän och forskare. Därmed framställdes det som att 

cannabisliberala ställningstaganden var opålitliga och främmande för svenska förhållanden och att 

Sverige därför måste vidta skyddsåtgärder mot dessa (s. 218-219). 

Roumeliotis (2014) menar att ett skifte gällande konstruktionen av droganvändare har skett i 

Sverige. Tidigare förklarades droganvändning som ett komplext socialt problem som till stor del 

berodde på social exkludering. Åtgärder som syftade till att förbättra sociala strukturer sågs därför 

som avgörande. Det skedde sedan ett skifte och mer ansvar lades på individen. Man menade att 

personer som använde droger påverkades av liberala idéer om droger och att fokus därför borde 

läggas på att förbättra det individuella beteendet snarare än sociala strukturer (s. 344-345). 

Ingen kan i förväg veta hur en legalisering av cannabis skulle påverka Sverige. Goldberg (2012) 

ifrågasätter synsättet som finns i Sverige idag om att en legalisering skulle medföra ett ökat 

problematiskt användande av narkotika och menar att en debatt behövs. Hans ståndpunkt är att 

narkotikapolitik bör grundas på kunskap och inte på antaganden och att man för att kunna uppnå 

det måste experimentera med olika narkotikapolitiska åtgärder. Denna ståndpunkt skiljer sig alltså 

från Månssons och Ekendahls (2015) beskrivning av hur prohibition framställs som den enda 

lämpliga narkotikapolitiska inriktningen. Goldberg (2012) förklarar att en mer tolerant syn på 

                                                

4 Prohibition är en narkotikapolitisk inriktning som innebär att all konsumtion av narkotika som inte är 
medicinsk är förbjuden, så kallad nolltolerans. Sverige har denna narkotikapolitiska inriktning (Goldberg, 
2012). 
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narkotikaanvändning gör det lättare för människor att använda narkotika då det inte ses som ett 

normbrott. Han skiljer på rekreationsanvändande, vilket han definierar som användning av 

droger utan att de får en central plats i livet, och problematiskt användande av narkotika. 

Goldberg beskriver att man kan anta att rekreationsanvändandet ökar vid legalisering. Han ställer 

sig dock frågande till huruvida den problematiska konsumtionen ökar. 

3.5	Sammanfattning	och	reflektion	kring	forskningsfältet	

Sammanfattningsvis kan man utifrån dessa undersökningar konstatera att synen på cannabis och 

narkotikapolitik skiljer sig mellan allmänheten, cannabisanvändare och professionella. 

Allmänhetens uppfattningar verkar gå i linje med den svenska narkotikapolitiken, medan 

cannabisanvändarnas uppfattningar visar på ett avståndstagande från nolltolerans och 

kriminalisering. Hos professionella verkar det finnas skilda uppfattningar. Studierna kommer även 

fram till olika resultat gällande huruvida det pågår en normalisering av narkotika eller inte. 

En reflektion är att många av de studier som gjorts för att undersöka allmänhetens attityder 

använt sig av självrapportering via enkäter, vilket kan vara problematiskt när man undersöker 

tabubelagda ämnen. Hübner (2001) som gjort en av de mest omfattande sådana studier 

uppmärksammar själv att den allmänna synen på narkotika som någonting oacceptabelt i det 

svenska samhället kan ha påverkat respondenternas svar (s. 211).  

Vi har hittat ett antal studier som fokuserar på individer men vår uppfattning är att fältet 

domineras av kvantitativa studier som utgår från ett makroperspektiv. Samtliga studier vi 

presenterat om allmänhetens uppfattningar av cannabis har varit kvantitativa, medan majoriteten 

av de som handlat om cannabisanvändares uppfattningar baserats på kvalitativa intervjuer. Vi har 

dock haft svårt att hitta svenska kvalitativa studier som utgått från cannabisanvändares perspektiv 

och därför inkluderar avsnittet om cannabisanvändares uppfattningar även internationella studier. 

Avsnitten om allmänhetens och professionellas attityder har vi dock begränsat till en svensk 

kontext eftersom det är den kontext som våra intervjupersoner befinner sig i.  

Vi vill med denna studie bidra med att lyfta cannabisanvändares upplevelser av den svenska 

narkotikapolitiken och samhällets attityder till cannabis, samt hur de förhåller sig till detta. Vi 

anser att vår studie behövs på fältet då debatten kring narkotikapolitik gällande cannabis är aktuell 

både nationellt och internationellt, vilket vi tycker medför ett större behov av att lyfta användares 

röster. Det är även viktigt som socialarbetare att vara medveten om hur cannabisanvändare 

upplever narkotikapolitiken eftersom socialt arbete med narkotikarelaterade problem styrs av 

narkotikapolitiken. 
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4.	Teoretiskt	ramverk	

I följande avsnitt kommer det teoretiska ramverket för studien som består av olika sociologiska 

begrepp att presenteras. Sociologi handlar om relationen mellan samhälle och människa och 

innefattar många teorier kring detta (Svensson, Gottzén & Lögdlund, 2014, s. 13). En del av 

sociologin, som knyter an till fältet socialt arbete, kan beskrivas som “vetenskapliggjord kunskap 

om sociala problem” (Olofsson, 1997, s. 237). Sociologisk teori kan alltså användas som ett 

verktyg för att förstå sociala problem som missbruk och kriminalitet (ibid., s. 240). Vi har valt ut 

några sociologiska begrepp att använda oss av för att få en teoretisk förståelse av hur 

cannabisanvändning kan tolkas på olika sätt. Dessa begrepp är normalitet och avvikelse, social kontroll, 

roller och rolldistans, stigmatisering och stämpling och presenteras närmare nedan. 

4.1	Normalitet	och	avvikande	
Det finns flera olika definitioner av begreppet avvikande. Vi kommer att utgå från en relativistisk 

syn på avvikande, vilket innebär att avvikande ses som en “underlåtenhet att följa gruppregler” 

(Becker, 2011, s. 22). Bedömningar kring vad som ses som normalitet och avvikande kan skapas 

både formellt och informellt och baseras på både vetenskapliga och normativa grunder. Dessa 

bedömningsgrunder kan variera mellan olika samhällen, grupper och kulturer. Beteenden som 

överensstämmer med det som ses som normalitet ses som “rätta beteenden”, medan beteenden 

som går emot detta ses som felaktiga (Madsen, 2006, s. 103-104). Människor som bryter de regler 

som finns i samhället kan betecknas som avvikande och utanförstående (Becker, 2011, s. 17-18). 

Inom socialpolitiken anses det önskvärda livet vara det “normala”, laglydiga, friska livet (Madsen, 

2006, s. 127). Normalitet och avvikelse skapas alltså delvis genom politik och lagstiftning. I 

politiken finns olika förväntningar på medborgares beteende, vilka speglas i lagen och därmed 

skapar avvikande och normalt beteende samt exkluderar och inkluderar människor utifrån 

huruvida de lever upp till dessa förväntningar (ibid., s. 22). Då en person bryter mot formella 

regler och lagar finns ofta möjlighet för staten att kontrollera och erlägga sanktioner, medan då 

man bryter mot informella regler blir också sanktionerna informella (Becker, 2011, s. 17). 

Vad som är avvikande beteende konstrueras alltså av samhället. Avvikelsen är därmed ingen 

egenskap hos vissa individer och avvikare är inte en homogen grupp. Detta kan förklaras som att 

“sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas överträdelse utgör 

avvikelsen” (Becker, 2011, s. 22). Avvikelsen skapas alltså då gruppen tillämpar samförstådda 

regler för att beteckna vissa individer som utanförstående. Utifrån detta läggs fokus på den 

process som skapat avvikelsen och hur de “utanförstående” upplever den. I det moderna 
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samhället finns det oftast inte samstämmiga gruppregler i ett helt samhälle, utan många mindre 

grupper inom samhället och därmed också många olika gruppregler. Detta medför att en individ 

kan följa regler i en grupp men samtidigt bryta dem i en annan vilket kan leda till oklarheter kring 

vad som egentligen är avvikande beteende (ibid., s. 22-23). 

Begreppet utanförstående kan också användas i motsatt syfte, då de som definierats som 

avvikande istället kan se resten av samhället som utanförstående och anse att dessa inte är 

berättigade att döma och att reglerna är felaktiga (Becker, 2011, s. 17). En del av de som 

definierats som avvikande skapar “hela ideologier som förklarar varför det de gör är rätt och 

varför de som ogillar och bestraffar dem har fel” (Becker, 2011, s. 18). Det är vanligt att 

cannabisanvändare motsätter sig bilden av att användningen är omoralisk och rationaliserar och 

försvarar användandet. Ett vanligt förekommande sådant argument är att marijuana inte är så 

farligt jämfört med andra substanser som exempelvis alkohol. Ett annat vanligt argument är att 

man betonar att man har kontroll över sitt användande, vilket man menar visar på att cannabis 

inte är farligt och beroendeframkallande som andra droger (ibid., s. 72-73). 

4.2	Social	kontroll	

Social kontroll handlar om hur samhället kategoriserar vissa beteenden som oönskade och 

avvikande och hur samhället sedan reagerar på dessa beteenden (Madsen, 2006, s. 117). Den 

sociala kontrollen i samhället ökade under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Dessa 

processer karakteriseras av fyra huvudsakliga förändringar: 1: En utveckling av en centraliserad 

makt i samhället med möjligheten att straffa eller behandla avvikande och kriminellt beteende. 2: 

En ökad kategorisering av människor och uppkomsten av experter på dessa olika kategorier. 3: 

En ökad segregation av de som sågs som avvikande genom placering i exempelvis fängelse och 

mentalsjukhus. 4: En förändring från kroppslig bestraffning till mental och från kollektiv 

bestraffning till individuell (Cohen, 1985, s. 13). 

I vår tid ser den sociala kontrollen annorlunda ut än tidigare. Idag finns mindre konsensus kring 

normer i samhället och statliga och kommersiella institutioner sprider ofta motsägelsefulla 

budskap vilket skapar en osäkerhet för människorna som lever i samhället. Denna osäkerhet 

skapar en rädsla för att exkluderas om man inte lever upp till de normer som råder för tillfället 

(Madsen, 2006, s. 116). 

Den sociala kontrollen tillämpas alltså delvis genom att olika beteenden får olika följder, där 

önskat beteende belönas medan oönskat beteende istället medför sanktioner (Becker, 2011, s. 61). 

Ett annat sätt att utöva social kontroll är genom att samhället definierar det oönskade beteendet 
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på ett negativt sätt, exempelvis som kriminellt eller omoraliskt (Madsen, 2006, s. 117; Becker, 

2011, s. 161). Som följd på dessa oönskade beteenden har det vanligaste alternativet tidigare varit 

bestraffning, framförallt genom frihetsberövning. Dock har det på senare tid kommit fler 

alternativa påföljder, som exempelvis behandling, särskilda boenden eller samhällstjänst. Social 

kontroll kan i och med detta också ske i det civila samhället, inte bara på institutioner, vilket gör 

att gränsen mellan det privata och det offentliga inte blir lika stark. Möjligheterna till att utöva 

social kontroll utökas alltså med dessa så kallade “mjuka sanktionsformer” och den sociala 

kontrollen har spridit sig över flera arenor i samhället (Madsen, 2006, s. 118-119). 

I Beckers (2011) bok “Utanför” tar han specifikt upp just användning av marijuana. Han menar 

att det finns starka sociala kontrollerande krafter i samhället som motsätter sig användning av 

marijuana.  Denna kontroll sker delvis genom att substansen är olaglig, men även genom den 

allmänna bilden av att marijuanaanvändare skulle vara oansvariga, okontrollerade eller ha dålig 

moral. Detta leder till en rädsla för att bli “upptäckt” av familj, vänner och kollegor. En informell 

sanktion som kan förekomma vid upptäckt är utfrysning (s. 62). 

Rädslan för att bli upptäckt och för de sanktioner som då kan följa kan leda till att man använder 

marijuana “i smyg”, eller som Becker kallar det, hemlighetsmakeri. Det finns en rädsla för att 

upptäckt av användandet skulle medföra att individen inte längre accepteras och respekteras av 

människor som är viktiga i dennes liv, att dessa relationer skulle påverkas negativt, och därför 

anpassar man sitt användande efter detta. Vid regelbunden användning krävs det antingen att 

användaren inte längre bryr sig om att icke-användare märker av det, alternativt att denne har 

anpassat sitt umgänge för att undvika kontakt med icke-användare (Becker, 2011, s. 66-67). För 

att en individ ska kunna motsätta sig den sociala kontroll samhället utövar krävs att kontrollen 

brutits ned, vilket kan ske exempelvis genom att individen känner tillhörighet med en grupp där 

den sociala kontrollen grundar sig i andra värderingar än det övriga samhällets (ibid., s. 61). 

4.3	Roller	och	rolldistans	
Människor intar olika roller i olika situationer och i olika umgängen (Goffman, 2014, s. 50). Det 

finns en brist på överensstämmelse mellan våra naturliga jag och våra sociala jag och därav krävs 

att man intar olika roller (ibid., s. 55). Om en individ spelar en roll som avslöjas som falsk så 

riskerar denne att förödmjukas eller att förlora sitt anseende (ibid., s. 58). För att beskriva i vilken 

utsträckning en individ identifierar eller distanserar sig med dessa olika roller kan begreppet 

rolldistans användas. En individ kan använda sig av olika strategier för att förhålla sig till de roller 

som denne tilldelats. Ett exempel på hur en individ kan uppvisa rolldistans är att man intar en 
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nonchalant eller oengagerad attityd gentemot den roll man tilldelats. Detta kan ske av olika 

anledningar, någon som har en roll med hög status kan vilja minska maktskillnader och av denna 

anledning uppvisa rolldistans. Någon som däremot har en roll som tilldelats lägre status kan 

skapa rolldistans genom att försvara sig och försöka bevisa att man egentligen “är bättre” än 

rollen man befinner sig i (Ritzer & Stepnisky, 2014, s. 297). En individ kan inta flera olika 

rollgestalter, som exempelvis arbetsrollen eller föräldrarollen, och det finns ofta en rädsla att inte 

leva upp till de förväntningar som finns på dessa roller (Lögdlund & Bergkvist, 2014, s. 183-184). 

Det finns olika normer och förväntningar på olika roller, och oftast försöker individen på olika 

sätt övertyga andra om att denne uppfyller dessa normer (ibid., s. 187). 

4.4	Stigmatisering	och	stämpling	
Liknande teorin om avvikelse och normalitet så grundar sig Goffmans teori om stigmatisering i 

att människor delas in i olika kategorier utifrån vilka olika egenskaper och beteenden som 

bedöms som naturliga och önskvärda. Egenskaper som är inkompatibla med hur normen säger 

att en individ bör vara gör att en människa riskerar att stämplas av andra, vilket i sin tur innebär 

ett stigma (Goffman, 2011, s. 9-10). Egenskaper kan dock bedömas olika i olika kontexter. En 

egenskap som innebär ett stigma för en individ kan innebära ökad grupptillhörighet för en annan 

(ibid., s. 11-12). 

Det finns flera olika typer av stigman. Det kan exempelvis handla om fysiska nedsättningar, 

oönskade personlighetsdrag, alkoholism, homosexualitet eller religion (Goffman, 2011, s. 11-12). 

Sociala insatser är grundade på attityder som “normala” har gentemot ett stigma och är därmed 

menade att förhindra det oönskade beteendet. Genom dessa insatser begränsas avvikarens liv och 

möjligheter att leva på det sätt som denne vill. Avvikare beskrivs som en fara för andra (ibid., s. 

13) och anses vara grupper som stör den sociala ordningen och vägrar veta sin plats (ibid., s. 155-

156). Stigmatisering uppstår alltså ofta då en individ eller grupp stämplats av omgivningen. 

Stämpling sker när en individs självbild formas av omgivningens syn på denne. En positiv 

självbild skapas då individen upplever att denne lever upp till samhällets och omgivningens 

förväntningar medan en negativ självbild skapas om man känner att man inte gör det. Det är 

alltså relationer till samhället och till andra människor som skapar självbilden (Goldberg, 2005, s. 

95). Ambivalens kan uppstå då samma beteende kan skapa olika reaktioner i olika sociala 

kontexter (ibid., s. 99). 
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4.5	Reflektion	kring	teorier	

Vi har valt ut dessa begrepp utifrån att de gör det möjligt att förstå individen i förhållande till 

dennes omgivning. Vi vill i denna studie försöka förstå cannabisanvändare och deras upplevelser i 

förhållande till den nuvarande svenska narkotikapolitiken och allmänhetens uppfattningar om 

cannabis. De ovan presenterade begrepp som huvudsakligen kommer att användas i analysen är 

avvikande och normalitet samt social kontroll. Roller och rollkonflikt, stigmatisering och 

stämpling går att koppla till avvikande och social kontroll och kommer att användas 

kompletterande under analysen. Valet att använda ett flertal begrepp och inte endast en teori 

gjordes då vi anser att det ger oss möjligheten att förstå vårt material på flera sätt. Dock är alla 

begrepp sociologiska och handlar på något sätt om relationen mellan individ och samhälle. En 

stor del av debatten som finns kring narkotikapolitik handlar om biologiska effekter av 

cannabisanvändning. En nackdel med vårt val att avgränsa studien, och därmed vårt teoretiska 

ramverk, till att fokusera på det sociala och sociologiska är att biologiska aspekter utelämnas.  

5.	Metod	

I följande avsnitt kommer vald metod presenteras. Därefter kommer en förklaring om hur urval 

och genomförande har gått till samt vilken analysmetod som använts. Vi diskuterar avslutningsvis 

studiens tillförlitlighet och vilka etiska aspekter som övervägts. 

5.1	Metodval	

Insamlingen av data till studien har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex 

användare eller tidigare användare av cannabis. Semistrukturerad intervju innebär att det finns en 

intervjuguide med frågor som intervjuaren utgår från, men att ordningsföljden kan variera. 

Intervjufrågorna är ofta allmänt formulerade och intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2011, s. 415). 

5.2	Urval	
Vi valde att använda oss av ett målinriktat urval, vilket innebär att man anpassar urvalet för att 

kunna besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 350). För att kunna besvara våra 

forskningsfrågor gjorde vi bedömningen att intervjupersonerna bör använda eller ha använt 

cannabis regelbundet, minst en dag i veckan under minst ett års tid. Vidare definition av detta 

användande låter vi intervjupersonerna göra själva. För att hitta intervjupersoner annonserade vi i 

olika forum på internet och bad intresserade kontakta oss med enskilt meddelande (bilaga 1). De 
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som visade intresse fick ett informationsbrev skickat till sig (bilaga 2) där de fick mer ingående 

information för att kunna ta ställning till om de ville medverka eller inte. Vi tycker att 

tillvägagångssättet för att hitta intervjupersoner har fungerat bra men det uppstod vissa 

svårigheter då flera intervjupersoner ångrade sig och inte längre ville ställa upp på intervju. Vi tror 

att detta kan ha berott på att intervjun behandlar ett känsligt ämne och användning av en olaglig 

substans som det möjligtvis kan vara svårt att prata öppet om. 

I kvalitativ forskning kan forskaren få svårt att avgöra hur många personer som krävs för att en 

teoretisk mättnad ska uppstå. Om man vill göra en jämförande studie där man jämför utifrån kön 

eller åldersgrupp krävs ofta ett större urval (Bryman, 2011, s. 436). Då vi inte hade för avsikt att 

genomföra en jämförande studie ansåg vi att sex intervjupersoner var nog för att kunna svara på 

forskningsfrågorna. 

5.3	Genomförande	
Samtliga intervjupersoner fick innan intervjuerna ta del av ett samtyckesbrev (bilaga 3). Vi har 

båda två varit med under intervjuerna och vi har utgått från en intervjuguide (bilaga 4). En av oss 

har haft huvudansvaret för att ställa frågorna från intervjuguiden medan den andra har hjälpt till 

att ställa följdfrågor och följa upp. Tre av intervjuerna har skett genom röstsamtal eftersom 

intervjupersonerna bodde i andra delar av landet och det inte fanns möjlighet att resa till olika 

orter vid tiden för studien. De övriga tre har vi träffat på en plats som de själv fick välja för att de 

skulle känna sig bekväma och trygga. Alla intervjupersonerna gick med på att bli inspelade. Risker 

med att spela in en intervju kan vara att intervjupersonen blir nervös och därför inte pratar lika 

fritt som denne annars skulle gjort (Bryman, 2011, s. 429). Vi valde ändå att spela in för att inte 

riskera att missa något som sades. Intervjuerna har begränsats till att vara högst 60 minuter långa 

för att det inte ska bli för långt för intervjupersonerna. 

Transkribering av intervjuerna har vi gjort tillsammans för att säkerställa att alla intervjuer 

transkriberas likvärdigt. Hur en intervju ska transkriberas beror till stor del på vilken typ av analys 

man har för avsikt att göra. Om man ska genomföra en språkanalys bör en mer detaljerad 

transkribering göras än om man ska göra en annan typ av analys (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

197). Vi har transkriberat ordagrant men för läsbarhetens skull har vi utelämnat upprepningar och 

felsägningar. 
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5.4	Tematisk	analysmetod	

När transkriberingarna var genomförda påbörjade vi en tematisk analys av vårt insamlade 

material. En tematisk analys innebär att man utifrån sin frågeställning identifierar teman i 

materialet som man sedan belyser med citat från intervjuerna (Widerberg, 2011, s. 145). Tematisk 

analys är inte bundet till något speciellt typ av teoretiskt ramverk, utan kan användas på olika sätt. 

Analysmetoden kan både användas för att förklara upplevelser eller händelser, men också som en 

konstruktionistisk metod för att försöka förstå (Braun & Clarke, 2008, s. 81). Det har framförts 

kritik mot användandet av tematisk analys eftersom det inte finns några fasta ramar eller 

detaljerade krav på tillvägagångssätt som det finns inom många andra analysmetoder. Det positiva 

med detta är dock att en tematisk analys är ett flexibelt forskningsverktyg som gör det möjligt att 

få ett rikt och detaljerat material. Braun och Clarke (2008) argumenterar för att flexibiliteten är 

positiv, men att det krävs att forskaren är tydlig med sina epistemologiska och ontologiska 

antaganden för att analysen ska bli metodologiskt korrekt (s. 78). Dessa bakomliggande 

antaganden visar sig dels genom syfte och frågeställning, dels genom frågorna som 

intervjupersonerna får via intervjuguiden och dels genom vald analysmetod (ibid., s. 85). 

Vår ontologiska ståndpunkt är konstruktionistisk, vilket innebär att man utgår från att sociala 

företeelser och betydelsen av dessa ständigt förändras och konstrueras i förhållande till samhället 

och dess individer (Bryman, 2011, s. 37). Detta yttrar sig i vår studie genom att vi undersöker 

upplevelser och förhållningssätt, vilket är något föränderligt och påverkbart av yttre faktorer. Då 

vi kommer att undersöka hur cannabisanvändare upplever narkotikapolitiken och allmänna 

uppfattningar kommer vi att fokusera på den nuvarande sociala konstruktionen av 

cannabisanvändning, och alltså utgå från en konstruktionistisk ståndpunkt. 

Då vi i vår uppsats strävar efter att skapa förståelse för cannabisanvändares upplevelser utifrån 

intervjuer är interpretativism vårt tolkningsperspektiv. Interpretativism är en epistemologisk 

ståndpunkt som sätter tolkning och förståelse i centrum, vilket leder till att sociala företeelser inte 

kan eller bör studeras på samma sätt som naturvetenskapliga. Interpretativism innefattar olika 

inriktningar, exempelvis hermeneutik och fenomenologi (Bryman, 2011, s. 32). Valet av inriktning 

bestämmer hur forskaren tolkar och förstår ett visst fenomen (Szklarski, 2004, s. 278). Klassisk 

fenomenologi innebär att forskaren bortser från sin förförståelse vid tolkning. Målet är att behålla 

en öppenhet och externa referensramar används därför inte vid tolkningen. Inom hermeneutiken 

däremot anser man att det inte är möjligt att göra en tolkning utan att ha förförståelse för vad det 

är man ska tolka. Externa referensramar används här för att tolka ett fenomen (ibid., s. 279). 
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Eftersom vi tolkar vårt material utifrån externa referensramar i form av olika sociologiska 

begrepp är vårt tolkningsperspektiv hermeneutiskt. 

Första steget i en tematisk analys är att genomföra en kodning av materialet, vilket innebär en 

uppdelning av materialet i olika beståndsdelar, där varje del representerar en kod (Bryman, 2011, 

s. 526). Vårt tillvägagångssätt för att genomföra kodning var att vi läste igenom transkriberingarna 

ett flertal gånger, därefter markerade vi olika delar i materialet med olika färger utifrån likheter i 

innehåll. Dessa färgmarkeringar klipptes därefter ut och sorterades i högar. Utifrån sorteringen 

genomfördes vår tematiska analys där vi urskilde tre teman som visade sig vara återkommande i 

materialet. Ett tema består alltså av en grupp koder som fångar någonting intressant i förhållande 

till frågeställningarna. Det finns inga regler för hur många koder som behöver peka på samma sak 

för att ett tema ska bildas, utan det är upp till forskaren att bedöma. Det viktiga inom tematisk 

analys är inte en stor mängd data för att koderna ska bli ett tema, utan det viktiga är att resultatet 

säger något av vikt för frågeställningarna (Braun & Clarke, 2008, s. 82). Vi hade bestämt 

frågeställningar redan innan intervjuerna, vilket självklart påverkade vad för typ av frågor vi 

ställde i intervjuguiden och vilken riktning intervjuerna tog. Under vår analys var vi dock öppna 

för att även leta efter teman som låg utanför vår frågeställning. Resultatet blev att vi efter 

analysen anpassade frågeställningarna så att dessa skulle passa med vad det empiriska materialet 

faktiskt sa. 

De tre teman som vi hittade delades upp i underteman utifrån framträdande delar i temat. 

Underteman kan användas för att ge struktur om temat är stort och innehåller flera delar (Braun 

& Clarke, 2008, s. 92). När vi hade hittat våra teman analyserade vi dessa med utgångspunkt i vårt 

teoretiska ramverk. 

Det är vanligt att forskare beskriver att teman har ”växt fram” ur materialet, vilket ger en bild av 

att forskaren inte varit aktiv i processen att hitta teman (Braun & Clarke, 2008, s. 80). Vi vill här 

vara tydliga med vår egen roll i att hitta teman till den här studien. Om någon med en annan 

förförståelse eller andra bakomliggande antaganden skulle analyserat vårt material skulle denne 

förmodligen hittat andra teman i materialet. 

5.5	En	abduktiv	ansats	

Vid tematiska analyser återfinns den metodologiska frågan om analysen gör sig bäst genom att 

vara teori- eller empiristyrd. Det finns skilda åsikter om när man bör läsa teoretisk litteratur som 

kan vara relevant för analysen av empirin. Vissa argumenterar för att detta bör göras tidigt då det 

medför att man har en förförståelse och då lättare kan identifiera teman, andra menar att om man 
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läser materialet för tidigt så kan det leda till att man har ett visst fokus och att man därför missar 

vissa potentiellt viktiga aspekter (Braun & Clarke, 2008, s. 86). Hur man bör göra beror till stor 

del på om man väljer att genomföra en teoristyrd eller en empiristyrd analys. En teoristyrd analys 

kan kopplas ihop med en deduktiv ansats, vilket innebär att forskaren har valt en teori redan 

innan insamlandet av materialet och att man sedan vid analysen letar efter teman som passar för 

den valda teorin. Vid en teoristyrd analys har även forskaren färdiga forskningsfrågor som denne 

vill få svar på. Empiristyrd analys kan istället kopplas ihop med en induktiv ansats. Vid 

genomförandet av denna typ av analys låter man det empiriska materialet styra analysen vid 

sökandet efter teman, inte en förbestämd teori. Vid en empiristyrd analys formuleras 

forskningsfrågorna under kodningsprocessen och frågorna grundar sig i det empiriska materialet 

(ibid., s. 83-84). 

Vi har i den här studien valt att gå en mellanväg mellan dessa två analysformer. Vi har varken en 

renodlad induktiv eller deduktiv ansats, utan en abduktiv ansats. Abduktion är en ansats till att 

förstå (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). Vid en abduktiv metod utvecklas det teoretiska 

ramverket under processens gång, i förhållande till empirin. Empirin är inom abduktion, precis 

som vid induktion, utgångspunkten för studien. Skillnaden är att man vid abduktion har en 

teoretisk förförståelse som sedan appliceras och anpassas till empirin, forskaren kan växla mellan 

teori och empiri i processen (ibid., s. 55-56). I denna studie hade vi en förutbestämd bild av 

vilken teori som skulle kunna användas, vilket innebär att vi gick in i intervjuerna med en viss 

förförståelse. Vi försökte dock vara så öppna som möjligt under intervjuerna och inriktade oss 

inte på att få svar som passade utifrån den möjliga teorin vi tänkt oss. Det teoretiska ramverket 

har utvecklats utifrån vårt empiriska material. Vi har använt vår förförståelse kring sociologiska 

relevanta begrepp för att förstå den empiri vi samlat in och upptäcka mönster i denna som kan 

förstås genom valt teoretiskt ramverk, vilket går i linje med abduktionens syfte att hitta 

“djupstrukturer” som kan begripliggöra empirin (ibid., s. 57). 

5.6	Reliabilitet,	validitet	och	tillförlitlighet	

Validitet och reliabilitet är vanliga mått på kvalité i undersökningar. Kritik har dock lyfts fram 

mot hur applicerbara dessa begrepp är inom kvalitativa undersökningar då många anser att de 

främst går att använda vid undersökningar med en kvantitativ inriktning (Bryman, 2011, s. 353-

354). Tillförlitlighet är ett begrepp som allt oftare har börjat ersätta reliabilitet och validitet vid 

kvalitativa undersökningar. Tillförlitlighet delas in i överförbarhet, pålitlighet och trovärdighet. 

Trovärdigheten i en studie kan öka genom att man som intervjuare låter intervjupersonerna ta del 

av resultaten för att säkerställa att man tolkat dem riktigt (ibid., s. 354-355). Vi har erbjudit våra 
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intervjupersoner att läsa uppsatsen i sin helhet innan publicering. Överförbarhet handlar om 

huruvida det är möjligt att överföra resultaten från undersökningen till en annan social kontext 

(ibid., s. 354-355). Vi är medvetna om att vårt resultat inte kommer att kunna generaliseras till alla 

användare av cannabis, men det är inte heller vårt mål. Då studien har fokus på upplevelser och 

föreställningar, vilket är någonting föränderligt, finns det svårigheter med att överföra våra 

resultat till andra sociala kontexter. Däremot hoppas vi kunna lyfta intervjupersonernas 

upplevelser i den kontext de nu befinner sig i och därmed öka förståelsen för hur den påverkar 

dem. Med pålitlighet menas hur öppen forskaren har varit med sitt tillvägagångssätt (ibid., s. 354-

355). Vi försöker att vara transparenta i vårt tillvägagångssätt och öppna med vilka val vi gjort 

och varför, vilket vi anser ökar pålitligheten i vår studie. 

5.7	Metoddiskussion	och	etiska	överväganden	
Vi har försökt vara öppna och bortse från förutfattade meningar vid genomförandet av denna 

studie. Vi är dock medvetna om att forskarens förförståelse av ett fenomen kan påverka 

exempelvis vilka frågor som ställs till intervjupersonerna. Därför presenterar vi nu vår 

förförståelse om svensk narkotikapolitik. Vi ansåg båda två att nolltolerans och visionen om ett 

narkotikafritt samhälle är någonting positivt som man bör försöka uppnå. Dock tror vi inte att ett 

helt narkotikafritt samhälle är ett uppnåeligt mål och tankar om att svensk narkotikapolitik 

möjligtvis skulle behöva genomgå en förändring har därför funnits.   

Styrkor med kvalitativa metoder är att man har möjlighet att ge en skildring av kontexten, som 

har en avgörande roll i förståelsen av olika sociala företeelser. Om man inte tar hänsyn till 

kontexten kan man missa betydelsefulla faktorer eller tolka saker på ett felaktigt sätt. Inom 

kvalitativa metoder har man även möjlighet att se till processer, vilket kan vara viktigt för 

förståelsen av hur vissa fenomen är sammankopplade (Bryman, 2011, s. 363-365). En annan 

alternativ metod hade kunnat vara att genomföra en gruppintervju eller fokusgrupper, där 

intervjupersonerna tillsammans hade fått resonera kring forskningsfrågorna. Vi valde dock bort 

denna metod med anledning av begränsningarna som finns med denna metod. En begränsning är 

risken för att några intervjupersoner helt tar över och att någon eller några inte får komma till 

tals. En annan risk med gruppintervjuer är att gruppen kommer fram till gemensamma 

ståndpunkter och att man därför går miste om individuella tankar och upplevelser. Ytterligare en 

risk är att intervjupersonerna kan bli oroliga och nervösa över vad de andra deltagarna ska tycka 

och att de därför undviker att berätta vissa saker (ibid., s. 464). Utifrån detta valde vi att göra 

individuella intervjuer. 
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Som ovan nämnt genomfördes tre av intervjuerna genom röstsamtal och tre av 

intervjupersonerna träffade vi och intervjuade. Vi upplevde att båda intervjusituationerna 

fungerade bra men vi hade vissa problem med transkribering av röstsamtalet då ljudet ibland var 

dåligt och några ord därför föll bort. Vi valde att genomföra röstsamtal då vi inte ville utesluta 

intervjupersoner från andra delar av landet, men i efterhand tänker vi att det hade varit ultimat att 

träffa alla intervjupersoner. 

En fördel med att intervjua över telefon är att intervjupersonens svar inte påverkas av faktorer 

som annars kan påverka, exempelvis intervjuarens etnicitet eller ålder (Bryman, 2011, s. 209-210). 

Den distans som skapas genom en telefonintervju kan även göra att intervjupersonen känner att 

denne kan svara mer öppet på frågorna som ställs, speciellt om intervjun behandlar ett känsligt 

ämne. Det finns dock också vissa brister med att genomföra en telefonintervju, exempelvis att 

intervjuaren inte ser personen som ska intervjuas och därför inte kan tolka ansiktsuttryck. Detta 

kan bli problematiskt om intervjupersonen ser frågande ut eller inte förstår en fråga, då 

intervjuaren inte ser intervjupersonen är det därför svårt att handla utifrån ansiktsuttryck genom 

att exempelvis förtydliga frågan (ibid., 432-433). Utöver ljudproblemen upplevde vi inga 

skillnader mellan de olika intervjusituationerna utan vi uppfattade samtliga intervjupersoner som 

öppna och avslappnade. Detta är dock vår upplevelse och det kan vara så intervjupersonerna 

påverkades av intervjusituationen på sätt som vi inte märkte. 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att noggrant överväga etiska frågor. I många fall får man ta 

del av privat och känslig information. I forskning inom socialt arbete är en annan viktig etisk 

aspekt att resonera kring vilka konsekvenser deltagandet kan få för intervjupersonerna (Larsson, 

2009, s. 119-120). Vi är medvetna om att vi i den här studien behandlar frågor som kan vara 

känsliga då det handlar om användning av olagliga substanser. Genom att ha följt 

informationskravet, vilket innebär att vara tydliga med studiens syfte innan intervjun, att ge tydlig 

information om att deltagandet är frivilligt samt att intervjupersonerna har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst under processen (Bryman, 2011, s. 131-132) hoppas vi ha kunnat 

minimera risken för att försätta intervjupersonerna i jobbiga situationer. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ha gett sitt samtycke till att delta i undersökningen. 

Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas för den aktuella 

forskningsstudien och inte i några andra syften (Bryman, 2011, s. 131-132). Vi följer dessa krav 

genom att samtliga intervjupersoner fick skriva på ett samtyckesbrev innan genomförandet av 

intervjun samt att det insamlade materialet endast använts till denna uppsats. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren är skyldig att se till så att personuppgifter inte blir 
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tillgängliga för utomstående (Bryman, 2011, s. 132). Kravet på konfidentialitet innebär även att 

material som insamlats måste anonymiseras då forskningen publiceras. Utomstående ska inte 

kunna känna igen personer eller situationer som beskrivs i studien (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

78). För att anonymisera intervjupersonerna har vi gett dem andra namn. Vi valde mellan att ge 

dem pseudonym eller att kalla dem IP1, IP2, IP3 osv. Anledningen till att vi valde att ge dem 

pseudonym var för läsbarhetens skull. Pseudonymen är de tre högst placerade namnen på 

statistiska centralbyråns topplistor över manliga respektive kvinnliga förnamn i den svenska 

befolkningen. De har alltså har ingen bakomliggande betydelse och säger ingenting om 

intervjupersonerna. För att säkerställa att intervjupersonernas personuppgifter inte skulle bli 

tillgängliga för utomstående raderade vi inspelningarna så fort transkribering var genomförd.  

6.	Resultat	och	analys	

I avsnittet som följer börjar vi med en kort presentation av intervjupersonerna. Därefter 

presenteras resultatet av det bearbetade materialet där vi har kunnat urskilja tre huvudsakliga 

teman och några underteman. De huvudsakliga temana är ifrågasättande av nolltoleransen, upplevelser 

av att ses som en missbrukare och strategier för att hantera samhällets attityder. I avsnittet kommer även en 

analys av resultatet göras utifrån valt teoretiskt ramverk.  

6.1	Presentation	av	intervjupersoner	
Maria, 28 år: Maria började använda cannabis tillsammans med sin dåvarande pojkvän när hon 

gick på gymnasiet. Hon beskriver sitt användande som att det till en början var roligt men att hon 

senare kände att det blev för mycket och att hon då ville trappa ner. Maria slutade röka 

regelbundet när hon och hennes dåvarande pojkvän gjorde slut. Idag använder hon inte cannabis. 

Elisabeth, 24 år: Elisabeth provade cannabis första gången när hon var 14 år, sedan dröjde det 

några år innan hon rökte igen. Hon umgicks med vänner som rökte cannabis och började då efter 

ett tag att använda själv. Hon använder idag cannabis en gång om dagen, i vad hon beskriver som 

medicinskt syfte, mot ångest, sömnproblem och för ADHD. Elisabeth har i nuläget inga 

funderingar på att sluta använda cannabis. 

Anna, 24 år: Anna provade cannabis första gången när hon var 14 år och har därefter rökt 

cannabis cirka en gång om året fram till förra året då hon började använda dagligen. Hon började 

använda regelbundet eftersom hon var deprimerad och umgicks med vänner som använde 

cannabis. Anna har ADHD och definierar sitt användande som medicinskt. Hon definierade sig 
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tidigare som beroende av cannabis men gör inte det längre. Idag röker hon en gång på morgonen 

och en gång på kvällen, men håller på att minska sitt användande. Hon vill dock inte sluta helt 

utan målet är att röka cannabis cirka en gång i månaden. 

Karl, 22 år: Karl provade cannabis första gången när han var 15 år. Han började använda 

regelbundet när han var 16-17 år. Till en början använde Karl cannabis i sociala sammanhang 

men sedan gick det över till att han även använde ensam. Idag röker Karl cannabis cirka två till 

tre gånger i veckan, både i sociala sammanhang och ensam. Karl använder cannabis för att kunna 

slappna av, men berättar att det i perioder nästan har blivit tvångsmässigt och mer liknat ett 

missbruk. Karl planerar att inom kort sluta använda cannabis på grund av sitt yrkesval. 

Erik, 28 år: Erik var 15 år när han första gången provade cannabis tillsammans med 

kompisar.  När han var 16 år blev användandet mer frekvent och några år senare började han 

röka dagligen. Erik har dömts för ringa narkotikabrott. Hans användande är idag sporadiskt och 

han använder cannabis högst en gång i månaden. Erik beskriver det inte som något aktivt val han 

tagit att minska användandet, utan att det är någonting som kommit med åren. Vid de tillfällen 

han röker i dagsläget gör han det för att det tillför honom njutning. 

Lars, 27 år: Lars var mellan 15-16 år när han första gången testade cannabis på en fest 

tillsammans med kompisar. Andra gången han rökte så var det tillsammans med sin bror och 

hans kompisar och därefter blev användandet mer frekvent. Lars har utöver cannabis även använt 

andra droger men han har idag varit drogfri i några år. Han beskriver sitt tidigare användande 

som ett missbruk. Lars har dömts för narkotikabrott ett flertal gånger. 

6.2	Ifrågasättande	av	nolltoleransen	

Ett tema som var tydligt i vårt material var att intervjupersonerna upplevde brister i svensk 

narkotikapolitik och uttryckte ett missnöje, både vad gäller nolltoleransen som utgångspunkt och 

hur narkotikapolitiska insatser utformas. Vi har delat in de anförda bristerna i två underteman; den 

faktaresistenta staten samt att straffa istället för att hjälpa stigmatiserar användare. 

6.2.1	Den	faktaresistenta	staten	
Flera intervjupersoner ger uttryck för att staten upplevs som en aktör med en mycket bestämd 

och ensidig uppfattning om cannabis, med brist på diskussion om alternativa lösningar som en 

konsekvens. De uppfattar det som att argument mot nolltolerans ignoreras och att nolltoleransen 

därmed ses som den enda möjliga vägen. Det samhälleliga motståndet mot cannabisanvändning 

beskriver Becker som en starkt socialt kontrollerande kraft (Becker, 2011, s. 62). Trots att Becker 
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utformade sin teori om avvikande på 60-talet verkar en stark motsättning mot 

cannabisanvändning kvarstå i samhället. Detta upplevs som problematiskt av Karl: ”Vi gör det 

olagligt och vi blundar för det och då finns det inte längre liksom, men det ÄR ju här, det finns ju 

här, överallt liksom.” Elisabeth uttrycker sin frustration på följande sätt:  

Jag blir arg på att man är så jävla blinda på något vis. Alltså att staten är så jävla blind. Alltså 
att de är så liksom… De är så jävla verklighetsfrånvända och så jävla faktaresistenta. 

Elisabeth beskriver staten som “faktaresistenta” och flera av våra intervjupersoner upplever att 

staten redan har en bestämd negativ bild av cannabis. Detta förstår vi som att de anser att 

reglerna är baserade på felaktiga grunder, vilket enligt Becker är vanligt då de som definierats som 

avvikare istället ser resten av samhället som “utanförstående” och inte berättigade att döma 

(Becker, 2011, s. 17). 

En önskan flera av intervjupersonerna uttrycker är att kunna vara mer öppna, dels med sin 

inställning till narkotikapolitiken och dels med sitt eget användande. Många beskriver att de både 

i offentliga och privata sammanhang undviker diskussioner om cannabis och narkotikapolitik 

eftersom de upplever att andra inte har ett intresse av att diskutera. Några av intervjupersonerna 

uppger att de har använt cannabis i ett medicinskt syfte mot exempelvis ADHD och depression 

och berättar att de skulle vilja dela med sig av sina upplevelser då de tror att det skulle kunna 

hjälpa andra. Intervjupersonerna berättar om rädslan att hamna i ett visst fack om de ifrågasätter 

den rådande narkotikapolitiken. Erik beskriver det på följande sätt: 

Alltså jag tycker att det finns saker i det där som man måste liksom diskutera och förhålla sig 
till, men som det ser ut nu så går det inte att föra den diskussionen riktigt för man hamnar 
direkt i missbruksfacket. 

Intervjupersonerna ifrågasätter bristen på diskussion i samhället. Enligt teorier om avvikande 

krävs det ett samförstånd för att ett visst beteende ska ses som avvikande. Man vill alltså inte att 

beteendet ska uppmuntras och därför framställs det oönskade beteendet som negativt. Inom 

politiken finns det olika förväntningar på medborgares beteende där människor med ett oönskat 

beteende exkluderas (Becker, 2011, s. 22). Utifrån detta förstår vi det som att intervjupersonernas 

upplevelse av bristen på diskussion är ett sätt för samhället att försöka upprätthålla ett 

samförstånd av att cannabisanvändande är ett oönskat negativt beteende. Det kan tänkas vara 

anledningen till att människor som använder cannabis placeras i ”missbruksfacket” och att de på 

så sätt exkluderas från debatten. Skulle samhället ha en mer nyanserad bild av cannabis skulle de 

samförstådda reglerna och därmed den sociala kontrollen kanske minska. 
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Flera av intervjupersonerna uttrycker att bilden som idag ges av cannabis i exempelvis media och 

skolor är felaktig och onyanserad och använder ordet “dödsdrog” för att beskriva hur cannabis 

framställs. De önskar en mer nyanserad bild, korrekt information och en öppen diskussion. 

Många av intervjupersonerna tar även upp vilka konsekvenser bristen på diskussion kan leda till. 

Några av de konsekvenser som lyfts är ökad stigmatisering av användare samt att det finns risk 

att unga människor känner en misstro till samhället då den information som ges inte stämmer 

överens med de egna upplevelserna. Maria berättar: 

De som redan har det svårt och kanske är marginaliserade, att man hjälper dem istället för att 
försöka stänga ute dem ännu mer, och då måste man ha en öppen diskussion [...] Att bara 
säga att ‘droger är dåligt’, det fungerar nog inte. Man måste förklara vilka droger och vad de 
är för något och vad de gör för något. 

Ett sätt för samhället att utöva social kontroll är att definiera icke önskvärda beteenden på ett 

negativt sätt (Madsen, 2006, s. 117). Att våra intervjupersoner upplever att cannabisanvändning 

idag målas upp som farligare än vad det egentligen är och som en “dödsdrog” kan tolkas som att 

samhället utövar social kontroll. Vi förstår detta som ett sätt att bibehålla en negativ bild och 

därmed ett försök att minska cannabisanvändning, som framställs som ett icke önskvärt 

beteende. 

6.2.2	Att	straffa	istället	för	att	hjälpa	stigmatiserar	
användare	
Intervjupersonerna uppfattade ofta hanteringen av narkotikarelaterad problematik som felaktig 

och stigmatiserande. Karl anser att resurserna fördelas fel: 

Man måste få liksom en humanare syn på det på sikt och sluta jaga människor och försöka 
komma åt missbruket i sig istället. Eh… ja, jag vet inte, att sätta massa missbrukare på böter 
och fängelsestraff och tro att det ska lösa problemet, det… nej det blir löjligt alltså. 

Stigmatisering sker delvis genom att människor som ses som avvikande beskrivs som farliga för 

andra (Goffman, 2011, s. 13) eftersom att de vägrar veta sin plats och att de därför bör straffas 

(ibid., s. 155-156). Detta går i linje med hur intervjupersonerna upplever att samhället hanterar 

cannabisanvändare. De ställer sig kritiska till denna hantering, då de menar att man straffar de 

som lider av ett missbruk istället för att hjälpa dem. De olika straffen som intervjupersonerna 

nämner, exempelvis böter och fängelsestraff, kan utifrån teorier om social kontroll förstås som 

formella sanktioner i samhällets försök att utöva social kontroll mot cannabisanvändning. Dock 

menar våra intervjupersoner att dessa sanktioner är inhumana, men också ineffektiva. Erik och 

Lars, som båda dömts för narkotikabrott berättar att det inte påverkat deras cannabisanvändning. 

Erik uttrycker att resurserna istället bör läggas på de som behöver hjälp: 
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Styr om det från polisen som ska jaga samma folk hela tiden, alltså, det är inte cannabis då 
men liksom pundarna på plattan. Det finns inget värde i att gå och plocka samma människor 
hela tiden, utan styr om det då istället, ja men fan de behöver hjälp liksom! Hjälp dem då 
istället. Sinnessjukt. 

Flera av intervjupersonerna anser att man automatiskt bör bli erbjuden hjälp när man döms för 

narkotikabrott. De menar att detta skulle göra det lättare för staten att fånga upp problematisk 

droganvändning. Enligt teorin om stigma är sociala insatser menade att förhindra ett oönskat 

beteende. Insatserna är till för att begränsa avvikarens möjligheter att leva på det sätt som denne 

vill (Goffman, 2011, s. 13). Intervjupersonerna riktar alltså kritik mot denna typ av sociala 

insatser då de menar att det inte fungerar och att man inte slutar använda cannabis för att man får 

böter eller fängelsestraff utan att man istället borde hjälpa dem som behöver hjälp. 

6.3	Upplevelser	av	att	ses	som	en	missbrukare	
Att omgivningen ser på cannabisanvändare som missbrukare var någonting som flera av 

intervjupersonerna upplevde. Omgivningen kunde vara både staten och myndigheter, men också 

allmänheten och närstående. Detta upplevda synsätt hos omgivningen stod dock i kontrast till 

hur majoriteten av intervjupersonerna såg på sitt eget bruk, då endast en av dem definierat sin 

användning som ett missbruk. Följande undertema kommer att handla om upplevelser av 

omgivningens syn på cannabisanvändande som missbruk och därefter kommer ett undertema 

som behandlar konsekvenser av detta på en individuell nivå. 

6.3.1	Att	stämplas	som	pundare	och	registerföras	som	
missbrukare	
Samtliga intervjupersoner ger uttryck för en upplevelse av att omgivningen ofta ser på 

cannabisanvändare som missbrukare. Erik uttrycker det som att: “Du blir sedd som en pundare 

för att du röker en spliff liksom.” Elisabeth har en liknande upplevelse av omgivningens attityder: 

“Är man inte insatt i det så blir det ofta så att ‘åh nej du brukar droger, oh my god, värsta 

knarkaren, jävla pundare.’” 

Upplevelserna tyder alltså på att omgivningen, då inkluderat både stat, myndigheter och 

allmänhet, har en negativ syn på cannabisanvändning. Till följd av detta befarar Karl, som i 

offentliga sammanhang döljer sin användning, hur omgivningens bild av honom skulle påverkas 

om de fick reda på att han använder cannabis: “Då kommer folk se på en med andra ögon, de 

kommer se på en som en missbrukare, samhällets botten typ.” Om en individ spelar en roll som 

avslöjas som falsk så riskerar denne att förödmjukas eller att förlora sitt anseende (Goffman, 

2014. s. 58). Utifrån detta tolkar vi Karls rädsla för vad andra ska tänka om honom om 
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cannabisanvändandet uppdagas som att hans roll då riskerar att avslöjas som falsk. Att han är 

rädd för att ses som ”samhällets botten” förstår vi som en fruktan för att förlora sitt anseende.  

Maria däremot har, efter att hon slutat använda cannabis, varit öppen med sitt tidigare 

användande men upplever även hon att omgivningen reagerat negativt på detta: 

Jag vill kunna vara öppen, just för att det har påverkat mig så vill jag kunna ge det som 
förklaring till varför jag ibland mår som jag gör och varför jag beter mig som jag gör. Men 
det är ju stigmatiseringen som är det värsta, att om man nämner det så tänker folk att ‘hon är 
en knarkare’ liksom. 

Becker beskriver att en allmän negativ bild av cannabisanvändare är en del av den sociala 

kontrollen (Becker, 2011, s. 62). Att Maria blivit negativt bemött när hon försökt pratat om sitt 

användande trots att hon slutat använda för flera år sen kan tolkas som ett försök till social 

kontroll från allmänhetens sida. Maria beskriver vidare att hon på grund av dessa reaktioner inte 

längre berättar om sitt tidigare användande i nya relationer. 

Enligt Goffman (2011) finns det en risk för människor som inte följer normer i samhället att 

stämplas och stigmatiseras av andra (s. 9-10). Detta verkar stämma överens med våra 

intervjupersoners upplevelser av andras syn på deras cannabisanvändning. Erik, Elisabet, Karl 

och Maria beskriver en rädsla för eller en känsla av att ha blivit sedda som missbrukare, knarkare 

eller pundare på grund av sitt användande. Samtliga intervjupersoner benämner på något sätt 

detta. Dessa upplevelser tolkar vi som att cannabisanvändare fortfarande bryter mot normer och 

därmed riskerar att stämplas och stigmatiseras. Intervjupersonerna upplever alltså att även staten 

ser cannabisanvändare som missbrukare, vilket beskrivs kunna leda till problematik i vardagen, 

här exemplifierat av Erik: 

Om man tänker såhär vård eller myndigheter överlag, det är registerföring och de gör 
anteckningar kring en och jag vill nog inte figurera liksom som… ja i deras papper och i 
deras ordval blir man ju missbrukare per automatik. Det finns inte den här liksom 
differensen mellan brukare och missbrukare, så om jag skulle säga liksom till en vårdinstans 
att jag röker cannabis, då blir det ju en stämpel på något vis. 

Av staten och myndigheter ses man som avvikare om man bryter mot formella regler i form av 

lagar (Becker, 2011, s. 17). Erik beskriver här att han i myndigheters ögon är en 

missbrukare vilket visar sig exempelvis genom registerföring. Utifrån teorin om avvikare tolkar vi 

det som att att cannabisanvändare ses som utanförstående eftersom de bryter mot regler i 

samhället, den gemensamma faktorn är då erfarenheten av att ses som avvikande. Då formella 

regler bryts följer ofta formella sanktioner för att förhindra det oönskade beteendet (Becker, 

2011, s. 17). Den registerföring Erik pratar om som medför en stämpel kan ses som en sådan 

formell sanktion från samhällets sida. Dock uppger ingen av intervjupersonerna att detta påverkat 
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deras användande, vilket kan förstås som att denna formella sanktion inte har minskat det 

oönskade beteendet. 

Några av intervjupersonerna berättar att de undviker att prata om sitt användande i offentliga 

miljöer då de upplever att allmänheten då kommer att se dem som missbrukare och kriminella. 

De beskriver en rädsla för att någon ska polisanmäla dem. Elisabeth beskriver det som att någon 

runt omkring kanske tänker att “Ha! Nu ska jag allt sätta dit en pundare!” Enligt Beckers teori om 

avvikande finns det starka krafter i samhället som motsätter sig användning av cannabis och att 

detta upprätthålls genom att oönskat beteende medför sanktioner (Becker, 2011, s. 61). Utifrån 

detta kan Elisabeths uttalande om att det finns en rädsla för att någon ska vilja “sätta dit” henne 

förstås som en rädsla för formella sanktioner i form av exempelvis böter eller fängelsestraff. 

6.3.2	Dissonans	mellan	sin	egen	och	omgivningens	syn	på	
cannabisanvändande	
Samtliga intervjupersoner motsätter sig den svenska narkotikapolitikens ståndpunkt att allt icke-

medicinskt bruk av narkotika bör ses som missbruk. De anser att skillnad bör göras på dessa 

begrepp utifrån brukets syfte och omfattning. Vi förstår det som att detta skapar en dissonans i 

hur de ser på sig själva och hur de upplever att staten och myndigheter ser på dem. Flera av 

intervjupersonerna skilde på missbruk och sin egen cannabisanvändning med argument som 

bland annat att de har kontroll på sitt användande och att de inte använder för nöjes skull utan av 

medicinska skäl. Detta tolkar vi som ett sätt att skapa rolldistans då intervjupersonerna genom sin 

egen definition separerar sig med den tilldelade rollen som missbrukare. Elisabeth, som definierar 

sin cannabisanvändning som medicinsk, beskriver känslan av att uppleva att stämplas som 

missbrukare när hon inte själv definierar sig som det: 

Det känns lite såhär att ‘jaha, tack!’, från staten då, att ‘tack för att ni ser mig som 
missbrukare, tack för att ni inte vet vad ni pratar om liksom’, snälla förstå vad det faktiskt 
innebär att stämpla någon som missbrukare. 

Citatet ovan kan tolkas som att Elisabeth har tilldelats en roll som hon inte identifierar sig med, 

och skapar rolldistans genom att påpeka att staten inte vet vad de pratar om. Detta kan även 

förstås utifrån begreppet självbild, som handlar om hur en person upplever att denne lever upp 

till andras förväntningar och att bilden av en själv påverkas utifrån dessa (Goldberg, 2005, s. 95). 

Vi tolkar det som att Elisabeths självbild skiljer sig från den bild hon upplever att staten har av 

henne. Elisabeths uppfattning om att staten inte vet vad de pratar om samt flera av 

intervjupersonernas sätt att skilja på bruk och missbruk kan utifrån teorin om avvikande tolkas 

som att de ser icke-användare som okunniga och därmed ej berättigade att döma. 
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Flera av intervjupersonerna ger även konkreta exempel på hur deras cannabisanvändning har 

påverkat deras relationer till närstående. Då informella regler bryts följer ofta informella 

sanktioner (Becker, 2011, s. 17). I detta fall består de informella reglerna av normer bland 

närstående som motsätter sig cannabisanvändning. De flesta intervjupersonerna har negativa 

upplevelser från att närstående, framförallt familj, har fått reda på att de använt cannabis. De har 

upplevt att de blivit sedda på ett mer negativt sätt efter det, vilket kan tolkas som en informell 

sanktion. Maria pratar om sin relation till sin mamma och beskriver att den påverkats negativt av 

hennes cannabisanvändande, då hennes mamma haft en bestämd bild om att det är fel. 

Och sen bodde jag hemma hos min mamma som såg mig på det här sättet, och alla mina 
prestationer spelade ingen roll, att jag har jobbat och så, utan jag kom hem och så var jag en 
rökare [...] Så det mådde jag ju väldigt dåligt över och kände att jag inte hade något stöd. 

Marias upplevelse kan utifrån begreppet självbild förstås som att hon inte levde upp till sin 

mammas förväntningar på henne och att hon därmed stämplades som en missbrukare, vilket 

ledde till att hon mådde dåligt och hennes självbild försämrades. Denna påverkan på självbilden 

är någonting vi kan se hos flera av intervjupersonerna. De upplever att omgivningens attityder 

ibland påverkat deras syn på sig själva och på cannabisanvändning, Elisabeth beskriver detta 

såhär: 

Ibland så blir det ju att man tänker att, eftersom man hör det så himla mycket från folk, att ja 
men det är väl skit. Sen blir det ju många gånger att ja men vad är jag för människa egentligen 
som sitter och förespråkar det här… ah men fan jag är värsta pundaren som bara sitter 
hemma och inte gör någonting. Man blir färgad av andras bild, man blir påverkad. 

Elisabeths erfarenhet av att höra från andra att cannabis är dåligt gör att hon ibland ser på sig 

själv som “värsta pundaren”. Vi tolkar detta som att dissonansen mellan omgivningens och 

hennes egen syn på cannabis och på sitt eget användande har lett till att hon ibland ifrågasatt både 

sin egen syn på cannabis men också på sitt eget användande. Andras bild av att cannabis “är skit” 

leder till att hon ibland sett sig själv som en pundare, trots att hon själv annars definierar sin 

användning som medicinsk. Omgivningen verkar alltså ha en stark påverkan på våra 

intervjupersoners självbild. 

6.4	Strategier	för	att	hantera	samhällets	attityder	
Samtliga intervjupersoner har någon gång upplevt att omgivningen sett dem som missbrukare 

vilket i många fall inte stämt överens med deras bild av sig själva. Vi kan urskilja tre olika 

strategier som intervjupersonerna använder för att hantera och förhålla sig till detta motstånd och 

ifrågasättande, dold användning och hemlighetsmakeri samt anpassning av umgänge och antagande av olika 

roller. 
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6.4.1	Motstånd	och	ifrågasättande	
En strategi för att hantera den nuvarande narkotikapolitiken och omgivningens uppfattning kring 

cannabisanvändning som vi såg hos flera av intervjupersonerna var att motsätta sig och 

ifrågasätta. Ett återkommande ställningstagande hos flera av dem var att man bör få göra vad 

man vill med sin egen kropp. Erik förklarar: ”Staten ska ge fan i vad jag gör med min kropp 

liksom, det är ett aktivt val från min sida vad jag gör av min kropp och mitt liv.” Flera 

intervjupersoner menar att deras användande inte påverkar eller skadar någon annan och att valet 

att använda cannabis därför borde ligga hos dem. Samtliga intervjupersonerna anser att en 

skillnad bör göras då man pratar om narkotika och menar att cannabis inte kan likställas med 

andra droger. Några av intervjupersonerna motsätter sig uppfattningen att cannabis skulle vara en 

skadlig substans. Elisabeth beskriver: 

Andra droger, ja men typ heroin och kokain, alltså mer syntetiska droger, de känner jag att… 
ja men de får gärna fortsätta vara olagliga. Men nu pratar vi om någonting som är organiskt, 
vi pratar om en planta. Jag menar vi har väl ändå kryddor på maten? Vi sitter ju och käkar 
grönsaker. Varför skulle vi då inte kunna få röka cannabis? 

Flera av intervjupersonerna lägger stor vikt vid att cannabis är naturligt, att det är en planta eller 

en ört. De beskriver också vilka positiva hälsoeffekter cannabis har haft för dem eller kan ha vid 

olika diagnoser. Detta tolkar vi som att man skapat en ideologi som förklarar varför det inte är 

någonting fel på cannabisanvändning, vilket enligt teorier om avvikande inte är någonting 

ovanligt att göra då man stämplats som avvikande (Becker, 2011, s. 18). Utifrån teorin om 

avvikelse är vår tolkning att dessa argument kan vara ett sätt för våra intervjupersoner att 

motsätta sig de regler och de normer i samhället som de ansetts bryta samt ett sätt att 

rationalisera och försvara sitt användande. Enligt Becker (2011) är detta en vanlig strategi (s. 72). 

Några av intervjupersonerna har även beskrivit en känsla av att cannabisanvändandet känns 

rebelliskt och spännande och att det var anledningen till att de började. Erik berättar att han i sin 

ungdom ville motbevisa sin mammas bild av cannabis: 

Jag hade en tanke om att visa för andra att röka cannabis inte är ett problem överhuvudtaget, 
så jag har till exempel gjort, som jag kan tycka är rätt pinsamt i efterhand, jag rökte framför 
min mamma för vi har haft mycket diskussioner om det här liksom [...] så jag hade massa 
teorier om att jag skulle röka framför henne så ska jag bevisa att man kan fungera som en 
vanlig människa. 

För att förhålla sig till en roll man tilldelats kan man använda sig av olika strategier, ett exempel 

på en sådan strategi är att uppvisa distans till rollen för att bevisa att man “är bättre” än de 

förväntningar som finns på just denna roll (Ritzer, 2014, s. 297). Eriks strategi att röka framför 

sin mamma för att visa att han kunde fungera ändå tolkar vi som ett sätt för honom att skapa 
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distans till rollen som avvikare och missbrukare, och visa att han är bättre än vad som förväntas 

utifrån den tilldelade rollen. 

Goffman (2011) resonerar om stigmatisering och att de stigmatiserade ses av omgivningen som 

att de stör den sociala ordningen och vägrar veta sin plats (s. 155-156). Vi tolkar några av 

intervjupersonernas berättelser som att de på något sätt medvetet velat uppnå just detta. Det kan 

vara både för att leva upp till den roll de tilldelats som avvikare, eller för att motbevisa den. Att 

intervjupersonerna beskrivit att de börjat använda cannabis för spänningens skull, rökt framför 

närstående med en negativ inställning och inte påverkats till att sluta använda trots både formella 

och informella sanktioner ser vi som tecken på att dessa personer inte accepterar samhällets och 

omgivningens förväntningar på anpassning till den sociala ordningen och att de ska “veta sin 

plats”. Detta kan även förstås i de uttalanden som gjorts om att det bör vara deras eget beslut vad 

de gör med sin egen kropp. Här tycker vi oss se någon typ av motsättande, nästan rebellisk 

strategi där intervjupersonerna ifrågasätter grunden i de regler och normer som definierat dem 

som avvikande. 

Flera intervjupersoner framför en frustration och jämför synen på cannabis med hur staten ser på 

andra substanser, såsom alkohol, kaffe eller narkotikaklassade mediciner. De ställer sig frågande 

till att bruk av dessa substanser inte ses som missbruk när bruk av cannabis gör det. Elisabeth 

ifrågasätter: “Varför är en drog olaglig när en annan inte är det?”. Hon motsätter sig att 

människor som inte har tillräckligt med kunskap ska döma henne: “...du har inte tillräckligt med 

koll på det så du kanske inte ska uttala dig alldeles för mycket hur hemsk jag är som person” 

Det här kan förstås utifrån Beckers begrepp om utanförstående. I det här fallet är det Elisabeth 

som ser samhället och hennes närstående som utanförstående snarare än tvärtom. Becker 

beskriver att cannabisanvändare ibland ser icke-användare som okunniga och att allmänhetens 

uppfattning av cannabis är felaktig eftersom de inte har tillräckligt med kunskap för att döma 

(Becker, 2011, s. 75). I citatet ovan förklarar Elisabeth just detta, att när man inte har tillräckligt 

med “koll” så bör man heller inte uttala sig. 

6.4.2	Dold	användning	och	hemlighetsmakeri	
Den strategi som utifrån vårt material verkar vara den vanligaste är att ljuga om och dölja sitt 

användande. Att dölja sitt användande på grund av rädsla för vilka konsekvenser det skulle få om 

det kom fram kallar Becker för hemlighetsmakeri (Becker, 2011, s. 66) Utifrån uppfattningen om 

att allmänheten har en negativ syn på cannabis väljer alltså de flesta av våra intervjupersoner att 

dölja sitt användande. Anna, som beskriver sitt användande som medicinskt, beskriver: ”Det är 

ingenting jag precis skyltar med för att jag vet att samhället ser ner på det”. 
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Becker (2011) beskriver att rädslan för att bli “avslöjad” kan bero på de informella sanktioner 

som kan följa (s. 62). Flera av intervjupersonerna uppger att de har känt sig tvungna att dölja och 

ljuga om sitt bruk inför sina närstående, antingen för att de var rädda att bli tvingade till hjälp 

som de inte ville ha eller för att de var rädda att bli förskjutna. Detta tolkar vi som en rädsla för 

informella sanktioner.  Flera har känt någon typ av skam eller dåligt samvete över detta, men 

ändå fortsatt ljuga. Lars, som definierar sitt tidigare användande av cannabis som missbruk, ser 

tillbaka på sitt användande: 

Men just när man är uppe i själva missbruket, eller ja användandet, så reflekterade jag nog 
inte så mycket över lögner, utan det var mer att liksom målet helgade medlen, att man var 
tvungen att ljuga för att kunna fortsätta med det man ville. 

En konsekvens av att cannabisanvändande ses som missbruk har för några av användarna blivit 

att de valt att dölja sitt bruk för vården. Flera intervjupersoner beskriver en rädsla för vad 

följderna kan bli om de skulle berätta. Elisabeth berättar: 

Min psykvård vet inte om det till exempel. Och hon har ändå frågat mig: brukar du några 
droger? Nej, svarar jag då. För att skulle jag svarat ja på den frågan, då skulle hon direkt dra 
igång någon form av rehabiliteringsprogram, det finns risk att jag skulle skickas till ett 
behandlingshem. 

En motsättning är att Elisabeth vidare uttrycker en rädsla för vad konsekvenserna kan bli av att 

hon inte berättar för vården om sitt cannabisanvändande. Hon berättar att hon är rädd för att de 

då inte kan få en helhetsbild av henne och därmed inte göra en korrekt bedömning. Madsen 

(2006) beskriver hur den sociala kontrollen med tiden utökats till fler arenor i samhället i och med 

så kallade “mjuka sanktionsformer”, som exempelvis behandling (s. 118-119). Vi tolkar rädslan 

för att prata med vården om sitt användande som ett tecken på att den sociala kontrollen gällande 

cannabisanvändning finns även inom vården och att Elisabeths rädsla för att tvingas till 

behandling kan ses som en rädsla för de “mjuka sanktionsformerna”. Dock har denna rädsla inte 

lett till att användandet upphört. 

En annan konsekvens av att dölja sin användning som många intervjupersoner tar upp är att det 

kan medföra isolering och skamkänslor. Flera berättar om vänner som dolt sin användning, 

isolerat sig och därmed fastnat i missbruk eller förlorat livet. De tror att detta hade kunnat 

förebyggas om de drabbade hade kunnat vara öppna med sitt bruk. Karl beskriver hur det har 

påverkat honom: 

Man måste dölja en del av sig själv liksom. Och det är det som är grejen också… När man 
döljer det så känns det ju som att det är ett missbruk, det känns ju som att det är någonting 
dåligt och det känns ju som att det är något fel på en, eftersom man måste dölja det. 
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Karls upplevelse av att döljande av användandet leder till en känsla av att det är någonting dåligt 

förstår vi som att hans självbild påverkas av omgivningen. Omgivningen har förväntningar som 

Karl känner att han inte lever upp till i och med sitt användande, och därför har han dolt det. 

Känslan av att inte leva upp till omgivningens förväntningar kan påverka en individs självbild på 

ett negativt sätt (Goldberg, 2005, s. 95). Vi ser detta som en möjlig anledning till känslan som 

Karl beskriver av att det är någonting fel på honom för att han använder cannabis. 

Många av intervjupersonerna dolde alltså sitt cannabisanvändande, både för allmänhet, 

närstående och myndigheter. Det fanns en rädsla för att bli dömd eller avvisad om användandet 

uppdagades. Detta förstår vi som en rädsla för det Becker kallar sociala sanktioner, det vill säga 

att ett avslöjande av användandet skulle påverka individens olika sociala relationer på negativa sätt 

(Becker, 2011, s. 66). Många är rädda för att stämplas eller dömas och vad det kan komma att 

göra med deras framtida livssituation. 

6.4.3	Anpassning	av	umgänge	och	antagande	av	olika	roller	
En annan strategi som de flesta intervjupersoner någon gång har använt sig av är att inta olika 

roller och anpassa sitt umgänge utifrån deras syn på cannabisanvändning. Några av dem upplevde 

en konflikt mellan sin cannabisanvändning och sin profession. Karl berättar: 

Jag har ju en professionell sida när jag jobbar och sådär och liksom i sammanhang där man 
måste vara den här trogna samhällsmedborgaren och visa framfötterna eller vad man ska 
säga. Och då döljer jag ju det såklart. Och sen har man ju sitt privata liv, och där är jag 
ganska öppen med det [...] Men om vi säger att jag umgås med mina arbetskollegor privat 
och till exempel om vi går ut eller sådär, jo men jag är nog fortfarande en annan person då. 
Det måste jag nog vara. 

Karl berättar att han utbildar sig till ett yrke där han kommer tvingas sluta använda cannabis. 

Flera intervjupersoner beskriver dessa konflikter där de tvingas anpassa sig till samhällsnormen 

trots att de själva inte vill ge upp sitt användande. Ett sätt att anpassa sig är alltså att sluta 

använda, alternativt anta olika roller där den ena är professionell och den andra är privat. 

Rolldistans handlar om att en individ kan inta flera olika rollgestalter (Lögdlund & Bergkvist, 

2014, s. 183-184). Utifrån detta tolkar vi Karls uttalande som att han har en roll på sitt arbete och 

att han har en annan roll privat. Han beskriver det som självklart att han måste dölja sitt 

användande när han går in i sin professionella roll och vi tolkar det som att Karl upplever att det 

finns olika normer och förväntningar på hans olika roller och att han tvingas anpassa sig efter 

dessa.  

En annan strategi som flera intervjupersoner ger uttryck för är att anpassa sitt umgänge och 

umgås i grupper där cannabisanvändning inte ses som avvikande. De uppger att en majoritet av 
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deras närmaste vänner använt eller använder cannabis, och flera har dragit sig undan vänner som 

inte använder eller har en negativ syn på cannabisanvändning. Lars berättar: 

Man höll sig nog till de som höll på [...] Barndomskompisgänget då, höll inte på så pass 
mycket och de kunde ändå märka av och säga till en att nu håller du på lite för mycket 
kanske. Så då umgicks jag mer med det andra gänget istället, för där var det ohämmat liksom, 
där kan jag hålla på hur mycket som helst utan att det sägs till liksom. 

Enligt Becker krävs det vid regelbunden cannabisanvändning antingen att användaren inte längre 

bryr sig om att icke-användare märker av det, alternativt att denne har anpassat sitt umgänge för 

att undvika kontakt med icke-användare (Becker, 2011, s. 67). Utifrån det tolkar vi Lars val av 

umgänge som att han försökte undvika kontakt med icke-användare för att han själv skulle kunna 

fortsätta använda regelbundet och slippa gå emot normer i gruppen. 

Många av intervjupersonerna beskriver precis som Lars att de har valt umgänge utifrån inställning 

till cannabis och att de befunnit sig i umgängen där samtliga eller åtminstone majoriteten rökt 

cannabis, det var alltså normen i dessa umgängen. Utifrån teorier om avvikande kan man tolka 

det som att de i dessa fall befunnit sig i en subgrupp där gruppreglerna skiljt sig från samhällets 

regler. Becker menar att denna typ av situation kan leda till att en individ då följer reglerna i en 

grupp samtidigt som denne bryter reglerna i en annan (Becker, 2011, s. 22). Detta leder alltså till 

att de inte ses som avvikare i umgängesgruppen, men i samhället. I Lars fall så kan man tolka det 

som att hans “barndomskompisgäng” såg hans beteende som avvikande eftersom de talade om 

för honom att de tyckte att hans användande hade blivit för mycket. I hans andra kompisgäng 

däremot sågs han inte som en avvikare på grund av sitt cannabisanvändande, han berättar att han 

där kunde använda hur mycket som helst utan att någon sa till. Många av intervjupersonerna 

beskriver att de upplever att de intar olika roller beroende på i vilken kontext de befinner sig, 

vilket vi tolkar som en följd av denna variation i gruppregler att förhålla sig till. 

7.	Slutsats	och	diskussion	

Syftet med vår studie var att utifrån teorier om avvikande och social kontroll undersöka hur 

cannabisanvändare upplever och förhåller sig till sitt användande och till samhällets bild av detta 

användande. Uppsatsens frågeställningar var: 

• På vilka sätt förhåller sig cannabisanvändare till svensk narkotikapolitik? 

• Hur upplever cannabisanvändare omgivningens syn på dem och deras användning i 

relation till den egna självbilden? 

• Hur hanterar cannabisanvändare samhällets normer och attityder? 
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Vi kommer nu diskutera våra resultat i förhållande till dessa frågeställningar och tidigare 

forskning på fältet. 

7.1	Cannabisanvändares	förhållningssätt	till	svensk	

narkotikapolitik	

Vårt första tema ifrågasättande av nolltoleransen visade på att våra intervjupersoner upplevde ett 

flertal brister i den svenska narkotikapolitiken. De två mest framträdande uppfattningarna 

presenterades i två underteman, vilka var den faktaresistenta staten och att straffa istället för att hjälpa 

stigmatiserar användare. 

En gemensam uppfattning bland intervjupersonerna var att det finns ett motstånd till diskussion i 

samhället. Detta kan kännas igen från den studie av Månsson och Ekendahl (2015) som 

presenterats i avsnittet med tidigare forskning. Deras studie visade på att cannabis upprätthålls 

som ett stort samhällsproblem och att cannabisliberala ställningstaganden framställs som 

någonting som Sverige måste vidta skyddsåtgärder mot (s. 218-219). Även då Månssons och 

Ekendahls studie endast undersökte hur man pratar om cannabis på vetenskapliga konferenser 

tycks upplevelserna av motståndet till cannabisliberala ställningstaganden för våra 

intervjupersoner gälla samhället i sin helhet. Våra intervjupersoners upplevelser av ett motstånd 

till cannabis i hela samhället styrker resultaten i tidigare forskning som visat på att det inte pågår 

en normalisering av narkotika i Sverige (Sznitman, 2008, s. 472-473). Vi har tolkat denna brist på 

diskussion som en form av social kontroll från samhällets sida, med målet att upprätthålla en 

samförstådd negativ bild av cannabisanvändning. 

Intervjupersonerna menade att den svenska narkotikapolitiken är grundad på en felaktig bild av 

cannabis och att det finns en bristande kunskap i samhället. Flera av dem önskade ett öppnare 

samhällsklimat där det är tillåtet att diskutera både positiva och negativa aspekter av 

cannabisanvändning. Detta går i linje med Goldbergs (2012) ståndpunkt om att narkotikapolitik 

bör grundas på kunskap och inte antaganden. 

En gemensam åsikt hos intervjupersonerna var att Sverige har en felaktig hantering av 

narkotikarelaterad problematik. De menade att mer resurser bör läggas på hjälp istället för straff 

då de ansåg att straff som åtgärd är ineffektiv. Detta liknar resultatet i Chatwins och Porteous 

(2013) studie där användare av cannabis som fått rättsliga konsekvenser av sitt användande 

uppgav att detta inte hade haft någon avskräckande verkan (s. 249-250). En annan del av kritiken 

mot hanteringen som våra intervjupersoner framförde handlade om att större fokus bör läggas på 

missbruk som problem istället för den individuella missbrukaren. En intervjuperson uttryckte att 
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samhället borde ”sluta jaga människor och försöka komma åt missbruket i sig istället”. 

Roumeliotis (2014) menar att ansvaret för droganvändning de senaste åren lagts mer på individen 

om mindre på sociala strukturer (s. 344-345), vilket tycks stämma överens med våra 

intervjupersoners uppfattning. 

Sammanfattningsvis upplevde alltså intervjupersonerna att det finns brister i den svenska 

narkotikapolitiken. De ansåg bland annat att resurser bör läggas på hjälp istället för straff och att 

större vikt bör läggas vid strukturella faktorer snarare än individuella. 

7.2	Cannabisanvändares	upplevelser	av	samhällets	syn	på	

dem	i	relation	till	deras	självbild	
Hur cannabisanvändare upplever att samhället ser på dem besvarades i tema två, upplevelser av att 

ses som en missbrukare. Intervjupersonerna beskrev två delar i att ses som en missbrukare, dels 

upplevelser av att stämplas som en pundare och registerföras som en missbrukare, dels en dissonans mellan den 

egna och omgivningens syn på cannabisanvändning.  

Intervjupersonerna uppgav att de upplevde det som problematiskt att samhället inte gör någon 

skillnad på bruk och missbruk och att man då automatiskt blir en missbrukare för att man 

använder cannabis. Intervjupersonerna i vår studie ställde sig inte bakom påståendet att allt icke-

medicinskt bruk är missbruk utan ansåg att det är möjligt att använda cannabis utan att 

missbruka. De flesta av intervjupersonerna definierade inte sitt användande som missbruk men 

upplevde alltså att omgivningen gjorde det. Vi har tolkat detta som att det finns en dissonans i 

intervjupersonernas självbild och hur samhället ser på dem. Liknande resultat kan ses i Rødners 

(2005) intervjustudie med cannabisanvändare då även de ansåg att det är möjligt att använda 

droger utan att missbruka (s. 338). I Hübners (2001) studie om allmänhetens syn på alkohol och 

narkotika ansåg däremot majoriteten att man inte kan använda cannabis utan att bli beroende (s. 

135-136). En intervjuperson i vår studie beskrev att effekten av att ingen skillnad görs mellan 

bruk och missbruk blir att han hos myndigheter registerförs som missbrukare om han berättar 

om sitt användande. Flera intervjupersoner uttryckte en rädsla för att berätta om sitt 

cannabisanvändande då de upplevde att omgivningen har en negativ syn på cannabis. Enligt en 

rapport från CAN (2014) är denna rädsla inte obefogad då resultatet där visade att 84 % av de 

tillfrågade var negativt inställda till människor som använder cannabis (s. 10). Våra 

intervjupersoner beskrev att de uppfattade att allmänheten och närstående ser dem som 

”pundare” eller ”knarkare”. Vi har utifrån teorier om stämpling tolkat intervjupersonernas 

upplevelser som att deras självbild påverkats av omgivningens syn på dem. Dessa upplevelser 
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styrks i Hathaway, Comeau och Ericksons (2011) studie som visade på att cannabisanvändande 

fortfarande ses som avvikande och att cannabisanvändare stigmatiseras (s. 452-453). 

Sammanfattningsvis upplevde alltså våra intervjupersoner att de sågs som missbrukare både av 

staten, myndigheter och närstående. Denna bild inte stämde överens med den bilden de hade av 

sig själva. 

7.3	Cannabisanvändares	sätt	att	hantera	samhällets	normer	

och	attityder	

I det tredje temat, strategier för att hantera samhällets attityder presenterades tre olika förhållningssätt 

som vi identifierat utifrån intervjupersonernas berättelser. Dessa var motstånd och ifrågasättande, dold 

användning och hemlighetsmakeri och att anpassa sitt umgänge och anta olika roller. 

Ett återkommande argument hos de intervjupersoner som motsatte sig samhällets normer och 

attityder var att man borde ha rätt att själv bestämma över sin kropp så länge man inte skadar 

någon annan. Detta går i linje med vad cannabisanvändarna i Rødners (2005) studie ansåg. De 

menade att människor själva bör få välja vilka substanser de vill använda (s. 334-336). Att 

människor själva bör få välja vad de vill stoppa i sin kropp och att detta inte bör vara ett val från 

samhällets sida är även ett vanligt argument mot nolltolerans (Hall, 1994, s. 219). 

Intervjupersonerna beskrev att ett sätt att hantera omgivningens attityder var att ljuga om och 

dölja sin användning, vilket vi tolkat som en form av hemlighetsmakeri. Även 

cannabisanvändarna i Chatwin och Porteous (2013) studie uppgav att de ofta valde att dölja sitt 

användande eftersom det finns mycket tabu kring det (s. 253-254). Hübner (2001) menar att 

rädslan för omgivningens reaktioner kan leda till att man avstår från narkotika (s. 209). Resultaten 

och analysen i vår studie visade dock att följden av denna rädsla istället ofta blir att 

intervjupersonerna ljuger om eller döljer sin användning, snarare än att avstå från användande. 

En instans som intervjupersonerna ibland dolde sitt användande för var vården, då de var rädda 

för sanktioner. Detta kan kopplas till att FN:s biträdande generalsekreterare för mänskliga 

rättigheter riktat kritik mot kriminalisering av eget bruk av narkotika då det kan vara ett hinder 

för en av de mänskliga rättigheterna: rätten till hälsa, eftersom risken finns att droganvändare 

undviker att söka hjälp (United Nations Human Rights, 2016).  

En annan strategi som vi såg hos intervjupersonerna handlar om anpassning. De beskrev att de 

exempelvis anpassar sin umgängeskrets och intar olika roller i olika situationer. Detta tolkade vi 

som ett sätt att undvika att ses som avvikande. Strategin att anpassa sitt umgänge och anta olika 

roller är i den tidigare forskningen vi har läst inte lika framträdande som de andra två. En av 
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intervjupersonerna i Chatwins och Porteous (2013) studie berättade dock att han har anpassat sitt 

yrkesval utifrån sitt cannabisanvändande (s. 249-250). Detta kan ställas i kontrast till det som en 

av intervjupersonerna i vår studie berättade om att han har anpassat sitt cannabisanvändande 

utifrån sitt yrkesval.  

Sammanfattningsvis hittade vi alltså tre olika strategier som användes av våra intervjupersoner för 

att hantera samhällets normer och attityder. Den strategi som användes mest av våra 

intervjupersoner var att ljuga om och dölja sitt användande. 

7.4	Avslutande	reflektioner	
Vår slutsats är alltså att de cannabisanvändare vi har intervjuat upplever brister i den svenska 

narkotikapolitiken, att de upplever att de ses som missbrukare samt att de utvecklat olika 

strategier för att hantera detta. Dessa resultat går mycket i linje med resultaten i tidigare forskning 

men visar också på att cannabisanvändares egna upplevelser är av betydelse för professioner som 

kommer i kontakt med dem. Exempel på detta är att det i vår studie framkom att 

intervjupersonerna ibland undvek att berätta för vården om sitt användande då de var rädda för 

sanktioner. Vi har förstått resultaten som att det finns en social kontroll i samhället som stämplar 

cannabisanvändning som någonting avvikande och icke-önskvärt. Denna stämpling stämmer i 

många fall inte överens med intervjupersonernas bild av sig själva och en dissonans uppstår 

därför. 

Vi är medvetna om att våra slutsatser är påverkade av våra val av metod och teori. Vi har 

exempelvis inte kunnat dra några statistiska slutsatser eller få fram ett resultat som kan 

generaliseras till en hel population vilket hade kunnat vara möjligt om vi använt oss av en 

kvantitativ metod. Även valet av analysmetod har påverkat resultaten. Våra resultat grundar sig på 

sex personer som samtliga är 20-30 år. Om vi haft andra intervjupersoner skulle resultatet mycket 

väl kunnat bli annorlunda. Det går alltså inte att utgå från att dessa upplevelser finns hos alla 

cannabisanvändare. Vårt teoretiska ramverk har styrt analysen av materialet och därmed också 

påverkat slutsatserna. Alltså hade slutsatserna kunnat bli annorlunda om materialet analyserats 

utifrån ett annat teoretiskt ramverk.  

Vår förhoppning med denna studie är att skapa en ökad förståelse av cannabisanvändares 

upplevelser och de sammanhang de befinner sig i samt hur de förhåller sig till detta. För att förstå 

en individs beteende måste hänsyn tas till sammanhanget denne befinner sig i (Bryman, 2011, s. 

364). I vår framtida yrkesroll som socionomer, och inom socialt arbete överlag menar vi att denna 

förståelse kan underlätta då man försöker förstå ett beteende som cannabisanvändning. Vi 
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hoppas även att ha kunnat öka kunskapen om hur omgivningens attityder kan påverka individen. 

Inom socialt arbete kan en ökad sådan kunskap förhoppningsvis leda till en större medvetenhet 

kring hur bemötandet som professionell kan påverka den klient man möter och hur det kan 

påverka om man har en förutfattad bild av ett beteende som inte stämmer överens med klientens 

egen bild. Med detta hoppas vi lyfta vikten av att lyssna till klienterna själva och deras upplevelser 

och definitioner av sig själva och sina beteenden. 

7.5	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Genomförandet av denna studie har väckt många frågor hos oss. Vi har i denna studie begränsat 

oss till ett svenskt perspektiv. Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en jämförande 

studie mellan olika länder med olika narkotikapolitiska inriktningar. En annan intressant aspekt 

att forska vidare på är hur användare av olika typer av droger upplever att de påverkas av 

narkotikapolitiken och allmänhetens attityder. Då denna studie visat att flera av 

intervjupersonerna väljer att dölja sin cannabisanvändning i kontakt med myndigheter samt vård 

och omsorg vore en annan intressant aspekt att forska vidare på i vilken utsträckning detta 

faktiskt sker, och vilka konsekvenser det kan ha för myndighetsutövning och mer specifikt 

socialtjänstens arbete. 
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Bilaga	1:	Inlägg	för	att	hitta	intervjupersoner	

Hej! Använder du eller har använt cannabis? Då är vi jätteintresserade av att träffa dig för en 

intervju! Vi heter Nellie och Marielle och går sista året på socionomutbildningen och håller nu på 

att skriva vår C-uppsats. Vi är i vår uppsats intresserade av att lyfta cannabisanvändares röster i 

den narkotikapolitiska debatten. Kriterierna är att du använder/använt cannabis regelbundet 

(minst en gång i veckan) under minst ett års tid och att du bor i eller har möjlighet att ta dig till 

Stockholm för att genomföra intervjun. Intervjun kommer självklart att anonymiseras. Vi bjuder 

på fika! Hör av dig till oss så snart som möjligt om du är intresserad av att delta eller vill ha mer 

information! 

Med vänliga hälsningar, 

Marielle Strandberg och Nellie Blick 
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Bilaga	2: Informationsbrev	

Hej! 

Vad roligt att du är intresserad av att ställa upp på en intervju, här kommer lite mer information 

kring hur det kommer att gå till. 

 

Syftet med intervjuerna är att lyfta cannabisanvändares röster i den narkotikapolitiska debatten. 

Vi är intresserade av hur narkotikapolitik och den allmänna uppfattningen kring cannabis 

påverkar de som använder det. Det finns alltså inga rätt eller fel svar, utan vi är ute efter just din 

upplevelse av hur det påverkat dig. Det enda kravet på dig som respondent är att du använder 

eller har använt cannabis regelbundet (1-7 dagar i veckan) under minst ett års tid. 

 

Intervjun kommer att ta mellan 30-60 minuter och genomföras på en plats inom 

Stockholmsområdet vi gemensamt kommer överens om. Vi kommer att spela in intervjun för att 

inte missa någonting som sägs, men inspelningen kommer självklart att raderas så fort vi skrivit 

ner allting. Intervjun kommer vara anonym och det går när som helst att avbryta eller avstå att 

svara på en fråga. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras och vara tillgänglig för 

allmänheten, men där kommer du alltså att ha anonymiserats. 

 

Intervjuerna kommer genomföras mellan vecka 46-48, datum och tid kommer vi överens om 

tillsammans. 

 

Om det är något ni undrar över så är det bara att kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Marielle Strandberg 

070  xx xx xxx 

Nellie Blick 

073 xx xx xxx  



Nellie Blick & Marielle Strandberg 

52 

Bilaga	3:	Samtyckesbrev	

Innan intervjun vill vi att du läser igenom denna information. 

Vår studie handlar om narkotikapolitik och syftet med den är att undersöka hur cannabisbrukare 

upplever att omgivningens attityder samt olika narkotikapolitiska inriktningar kan påverka 

dem.                                                     

 

Intervjun med dig kommer ta mellan 30-60 minuter. Vi kommer spela in intervjun för att inte 

missa någonting som sägs, men inspelningen kommer raderas direkt efter uppsatsens 

godkännande. Ingen utomstående kommer ha tillgång till inspelningarna under tiden. Deltagande 

är helt frivilligt och det är när som helst under intervjun möjligt att avbryta eller välja att inte 

svara på någon fråga. Eftersom vi är intresserad av dina tankar och upplevelser så finns det inga 

rätt eller fel svar, det viktigaste för oss är att du svarar ärligt. I uppsatsen kommer vi använda citat 

från intervjuerna men vi kommer anonymisera alla respondenter genom att använda fingerade 

namn. 

 

Uppsatsen kommer publiceras och det kommer finnas möjlighet att ta del av den när den är klar. 

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.                       

                                                         

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Marielle Strandberg                                           Nellie Blick 

070 xx xx xxx                                                    073 xx xx xxx 

mariellestrandberg@hotmail.com                      nellie.blick@gmail.com                                          

                                                                 

Jag tagit del av ovanstående information om studien. Jag är medveten om att deltagandet är helt 

frivilligt och att jag när som helst under intervjun har möjlighet att avbryta. Härmed samtycker jag 

till att delta i intervjun: 

                                                         

Stockholm, november 2016 

                                                         

Namnunderskrift:_____________________________________ 

Namnförtydligande:___________________________________                                            
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Bilaga	4:	Intervjuguide	

Tankar kring eget bruk 
Berätta lite om när du började använda cannabis! När började du? Varför? Minns du hur du tänkte 
kring cannabis då? Reflekterade du över att det var någonting kriminellt? 

Berätta om hur ditt användande ser ut idag? Hur ofta? I vilka sammanhang? 

Hur definierar du ditt eget användande? 

Vad är anledningen till att du röker/har rökt cannabis? 

Vad ser du för för- och nackdelar? 

Varför slutade du? / Har du någon gång försökt sluta? 

Allmänhetens uppfattning 

Hur upplever du andra ma ̈nniskors syn pa ̊ cannabis? Påverkar det hur du ser på dig själv och ditt bruk? 

Har du någon gång påverkats på ditt jobb på grund av ditt användande? Isåfall, hur? Har du några 
konkreta exempel? 

Har dina sociala relationer påverkats av ditt cannabisanvändande? Familj, barn, vänner, partners? 

Har du anpassat ditt umgänge efter deras syn på cannabis? 

Känner du att du behöver dölja ditt bruk någon gång? I så fall varför? Och i vilken situation? 

Har ditt cannabisanvändande påverkat dig i kontakt med olika myndigheter? Socialtjänst? Polis? 
Vården? Hur upplevde du deras bemötande? 

Politik 
Sverige har idag nolltolerans mot all narkotika och en vision om ett narkotikafritt samhälle, vad 
tänker du om det? Hur har det påverkat dig? 

I Sverige ses allt bruk av narkotika som missbruk. Vad tänker du om det? 

Berätta om hur du upplever att ses/ha setts som en missbrukare av svensk lagstiftning? 

Hur ser du på kriminalisering av eget bruk? Har det påverkat dig? Synen på dig själv och ditt eget bruk? 

Sverige arbetar mycket med prevention, i form av exempelvis information i skolor och kampanjer 
mot narkotika, hur ser du på det? 

Berätta om hur man pratade om cannabis när du gick i skolan? Hur upplever du att det påverkat dig? 

Hur ser du på legalisering? Fördelar? Nackdelar? Hur tror du att det skulle påverka dig om cannabis 
legaliserades i Sverige? 

Vad tänker du kring tvångsvård? 

Om du hade fått bestämma, hur hade svensk narkotikapolitik sett ut? Varför? 

Är det någonting mer du skulle vilja lägga till eller berätta om? 


