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Abstrakt 
Det pågår en debatt runtom i världen om legalisering av cannabis. Syftet med denna uppsats 

är att spegla det politiska perspektivet i dagens narkotikapolitiska debatt, för att se vilka 

tankar de svenska politiska partierna har om cannabis som samhälleligt problem och drogens 

legalisering. Uppsatsen syftar även till att beskriva legaliseringsdebatten i förhållande till de 

samhälleliga skadeverkningarna av cannabisanvändning. För att kunna besvara studiens 

frågeställningar genomfördes kvalitativa strukturerade intervjuer med representanter från sju 

svenska politiska partier. Den teoretiska ramen för uppsatsen består i huvudsak av teorin om 

makt och motmakt och resonemang om prohibition och harm reduction. Med denna teori och 

begrepp kommer det ur ett sociologiskt perspektiv förklaras vilka tankar de svenska politiska 

partierna har om cannabis som samhälleligt problem och drogens legalisering. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga representanter från de politiska partierna är 

negativt inställda till en legalisering av cannabis i Sverige och i andra länder. De menade att 

legalisering skulle medföra negativa följder både för individen och för samhället. Dessa 

konsekvenser kännetecknas främst av ökade vårdkostnader.  

Nyckelord 
Legalisering av cannabis, svenska politiska partier, nationellt och internationellt, restriktiv 

narkotikapolitik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
There is an ongoing debate worldwide on the legalization of cannabis. The purpose of this 

paper is to reflect the political perspective of the current drug policy debate, to see what 

thoughts the Swedish political parties have about cannabis as a social problem and drug 

legalization. The paper also aims to describe legalization debate in relation to the social harm 

from cannabis use. In order to answer questions of the study qualitative structured interviews 

were conducted with representatives from seven Swedish political parties. The theoretical 

framework of the thesis consists mainly of the theory of power and counter-power and 

arguments about prohibition and harm reduction. With this theory and concepts will it be 

explained from a sociological perspective, what thoughts the Swedish political parties have 

about cannabis as a social problem and drug legalization. In summary, the results show that 

all the representatives of the political parties are negative towards the legalization of cannabis 

in Sweden and in other countries. They argued that legalization would lead to negative 

consequences both for the individual and for society. These consequences are characterized 

mainly by increased health care costs. 

Keywords 
Legalization of cannabis, Swedish political parties, nationally and internationally, restrictive 

drug policies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
Vi vill tacka de personer som har tagit sig tid att delta i intervjuerna och delat med sig av sina 

tankar och idéer! Tack även till Er som har bidragit med annan information under uppsatsens 

gång! Vi sänder även ett tack till vår handledare, Ann-Katrin Witt, för ditt stöd denna tid!  

 

Paulina Klaussen och Lory Leppänen, Maj 2014.  
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1. Inledning 
Från att nationellt och internationellt ha betraktats som en nyttoväxt och medicin förknippas 

cannabis idag, både i Sverige och i andra länder som ett samhällsproblem. Cannabis är den 

vanligast förekommande narkotikasorten i Sverige. Antalet domar och strafförelägganden var 

10500 år 2009 och även tullens och polisens beslagsstatistik indikerar att cannabis har blivit 

allt vanligare under de senaste fem åren. (CAN, Drogutvecklingen i Sverige, 2012). 

När vi tog del av olika rapporter och artiklar om cannabis upplevde vi att synen på drogen 

skiljer sig mycket mellan olika tidsperioder och kulturer. Uruguay blir första landet i världen 

att år 2014 legalisera hela kedjan: odling, försäljning och rökning av cannabis (Liljesson, 

Drugnews, 2013). I USA har två delstater, Colorado och Washington, i dagsläget legaliserat 

cannabis och i Latinamerika överväger ett antal stater en legalisering för att förhindra 

knarkkartellernas verksamhet. Ett vanligt argument är att cannabis inte är skadligt och att det 

inte har förekommit några dödliga överdoser. (Andersson, Accent, 2013). 

I Sverige är all hantering av cannabis förbjuden (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Enligt 

Goldberg (2010) omfattar den svenska restriktiva narkotikapolitiken regeringens försök att via 

rättsapparaten begränsa utbredningen av narkotika. Detta då det antas vara möjligt att minska 

narkotikakonsumtionen genom att lägga stor vikt vid användningen av lagstiftningen, polisen, 

domstolarna och kriminalvården.  

Då vi båda är intresserade av att i framtiden arbeta med personer med missbruksproblematik 

kände vi att vi ville fördjupa oss i ämnet legalisering av cannabis, inte bara för att det är 

aktuellt, utan även något som kan påverka det framtida förhållningssättet till droger i 

samhället. Vi hade lite förförståelse till legalisering av cannabis, då vi inte var insatta i den 

pågående debatten. Däremot hade vi en vardagsförståelse om att cannabis används i 

berusningssyfte och att det kan vara en inkörsport till tyngre droger. Vi hade en förförståelse 

för att det finns ett flertal olika benämningar på drogen, som marijuana och hasch, och att 

skillnaden är att de utvinns från olika delar av växten. Utifrån vårt intresseområde inom 

missbruksproblematik kände vi att vi ville fördjupa oss i debatten om legalisering av 

cannabis. 
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1.1 Problemformulering 
När vi sökte efter tidigare forskning om legalisering av cannabis fann vi studier som utgår 

från ett medicinskt perspektiv och individens perspektiv. Vi fann även forskning som belyste 

narkotikapolitiken, både i Sverige och runtom i världen. Politiska beslut avgör hur en drog 

som cannabis ska betraktas och bedömas och eftersom Sverige har en restriktiv 

narkotikapolitik valde vi att basera uppsatsens empiri på hur de åtta svenska politiska 

partierna förhåller sig till en legalisering av cannabis.  

Genom kvalitativa intervjuer med representanter från sju av åtta riksdagspartier fick vi ta del 

av partiernas officiella förhållningssätt samt informanternas egna tolkningar. För att få en 

flerdimensionell bild av dagens syn på cannabis uppmärksammas även hur en legalisering av 

cannabis framställs av media både i Sverige och runtom i världen. Under uppsatsarbetets gång 

förekom det nya nyhetsinslag om drogens inverkan på individen och andra organisationer som 

är för en legalisering, vilket vi anser visar att ämnet är aktuellt och att det väcker en livlig 

debatt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Denna nolltolerans 

innebär i förlängningen att individer som använder narkotika bryter mot de politiska, rättsliga 

och sociala normerna, vilket kan leda till samhälleliga konsekvenser. Syftet med denna 

uppsats är att spegla det politiska perspektivet i dagens narkotikapolitiska debatt. Detta för att 

se vilka tankar de svenska politiska partierna har om cannabis som samhälleligt problem och 

drogens legalisering. Vi vill titta närmare på legaliseringsdebatten i förhållande till de 

samhälleliga skadeverkningarna av cannabisanvändning.  

x Vilka tankar har representanterna från de svenska politiska partierna om hur det 

svenska samhället påverkas av den legaliseringsdebatt som pågår?  

x Hur skildrar representanterna från partierna konsekvenserna av legaliseringen av 

cannabis? 

1.4 Disposition 
Första kapitlet innehåller en inledning om val av ämnesområde och vad vi som författat denna 

uppsats har för förförståelse om legalisering av cannabis. Vidare innehåller kapitlet en 

problemformulering, uppsatsens syfte samt de frågeställningar som vi ville få besvarade. I det 

andra kapitlet kommer en bakgrund om vad cannabis är, cannabis historia i Sverige och hur 

drogen framställs i media. I detta kapitel presenteras även den tidigare forskning som finns 
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kring huruvida droger ska regleras eller förbjudas, den svenska och den holländska 

narkotikapolitiken och samhällsmedborgarnas perspektiv av narkotikapolitiken. Det fjärde 

kapitlet innehåller vilken metod vi har använt oss av i uppsatsen, datainsamlingen av 

materialet, urvalet av informanter, genomförandet av insamlingen av det empiriska materialet, 

hur vi har förhållit oss till de etiska principerna samt en beskrivning av begränsningarna av de 

tillvägagångssätt som vi har valt. I det femte kapitlet presenteras resultatet av det insamlade 

materialet. Det sjätte kapitlet innehåller en analys av uppsatsens resultat som genomförs med 

hjälp av sociologiskt relevanta teorier och begrepp. I det sjunde kapitlet återfinns en 

sammanfattning och våra egna reflektioner kring debatten om legalisering.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras kort vad cannabis är, definition av vad som anses vara narkotika, 

Sveriges narkotikalagstiftning, cannabis historia i Sverige och hur cannabis framställs i media. 

Vidare presenteras även den tidigare forskning som finns kring huruvida droger ska regleras 

eller förbjudas, den svenska och den holländska narkotikapolitiken och 

samhällsmedborgarnas perspektiv av narkotikapolitiken.  

2.1 Vad är cannabis? 
Cannabis är ett samlingsnamn för bland annat marijuana, hasch och hascholja, som kommer 

från hampväxten Cannabis Sativa. De vanligaste formerna av cannabis i Sverige är hasch och 

marijuana. (www.cannabishjalpen.se, 2014). Cannabis kännetecknas ofta som en drog och är 

det mest använda berusningsmedlet i världen efter alkohol, tobak och aspirin. De aktiva 

ingredienserna i cannabis är unika icke-kvävehaltiga substanser som kallas för cannabinoider. 

(www.medicinskmarijuana.com, 2014). En av cannabinoiderna förkortas THC (delta-9 

tetrahydrocannabinol) och ger ett rus. Halten THC används ofta som ett mått på styrkan i 

cannabis (www.cannabishjalpen.se, 2014). 

I Statens folkhälsoinstituts rapport, National Report (2012 data) to the EMCDDA. Sweden 

New development and trends (2013), framkommer det att enligt FN:s narkotikakonvention är 

det förbjudet med all fri handel av narkotikaklassade preparat, såsom cannabis. Några länder 

har, trots att drogen är olaglig, mjukat upp lagstiftningen och tillåter exempelvis att man 

innehar en liten mängd cannabis för eget bruk. I Sverige är det förbjudet att använda, inneha, 

sälja och att hjälpa andra att skaffa cannabis.  

Centralförbundet för alkohol - och narkotikaupplysnings (CAN) rapport, Drogutvecklingen i 

Sverige (2012),visar att cannabis är den vanligast förkommande narkotikasorten i Sverige, 

enligt beslagsstatistiken. I rapporten framgår det att år 1990-2004 var ca 90 % av mängden 

beslagtagen cannabis hasch, men från år 2005 och framåt ligger haschandelen under 80 %, 

vilket tyder på att marijuana har blivit vanligare. Rapporten framställer att det finns en ökad 

förekomst och konsumtion av cannabis. 
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2.1.1 Vad är narkotika? 

Med narkotika avses i Sverige de preparat som finns upptagna i Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS) om förteckningar över narkotika. Preparaten har olika egenskaper men 

gemensamt är att de påverkar det centrala nervsystemet. I Sverige betecknar man juridiskt all 

icke-medicinsk användning av narkotika som missbruk. Begreppet missbruk omfattar 

skiftande former av användning, allt från konsumtion av sömnmedel utan recept vid enstaka 

tillfällen till dagligt injicerande av heroin. Samtidigt används detta begrepp ofta med en 

skadeorienterad innebörd liknande alkoholmissbruket, även om det inte alltid görs en tydlig 

åtskillnad. (CAN, 2012). 

I Sverige definieras narkotika som de droger eller varor som är farliga för hälsan med 

beroendeframkallande egenskaper, som skapar ett tillstånd av eufori eller som varor som lätt 

kan omvandlas till produkter med sådana egenskaper eller effekter. Sveriges regering har 

förklarat narkotika som illegalt enligt lagen (SFS1968:64). Syftet med lagstiftningen är att 

reglera läkemedel och andra produkter på grund av att deras inneboende egenskaper medför 

skada för människors liv eller hälsa och som är, eller kan antas användas i syfte att inducera 

berusning eller andra effekter. Narkotika får endast användas för medicinska, vetenskapliga 

eller andra ändamål som är användbara och särskilt viktiga för samhället 

(SFS1968:64;SFS1992:860). Allt annat innehav eller annan användning är straffbart. (Statens 

folkhälsoinstitut, 2013). 

2.2. Cannabis historia i Sverige 
Goldberg (2010) beskriver att opiater har förekommit i Sverige sedan 1800-talet, men den 

sociala konstruktionen fram till 1960-talet var att dessa var medicin. På 1950-talet blev det 

alltmer uppenbart att kemikalierna även användes i berusningssyfte. Goldberg beskriver att 

narkotika inte hade något fäste i de svenska traditionerna på 1960-talet. Man ansåg att det var 

möjligt och viktigt att hindra dessa substanser från att bli kulturellt accepterade. Man trodde 

även att en normalisering av narkotika skulle leda till att konsumtionen ökade i alla delar av 

befolkningen, vilket i sin tur skulle resultera i fler ”beroenden”. Av den orsaken verkade det 

skäligt att rikta in politiken mot nolltolerans och nolltillgång.  

Goldberg (2010) menar att målet i Sverige   är   ”ett   narkotikafritt   samhälle”   och   medlet   är  

restriktiv narkotikapolitik. De restriktiva kontrollåtgärderna grundas på tron om 

allmänpreventionens effekter, som innebär att intresset för att begå straffbelagda handlingarna 

inte är lika stort. Detta då upptäcktsrisken och straffhotet medför att individen har lite att 
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vinna och mycket att förlora. Hård kontroll i form av polisiära insatser gör att sannolikheten 

ökar för att narkotikabrottslingarna ska bli upptäckta. Tillsammans med hot om straff 

medverkar den höga upptäcktsrisken till att intresset för narkotikahandel och 

narkotikamissbruk avtar. Enligt Goldberg är opinionsbildning en stor del av den svenska 

narkotikapolitiken. Man lägger stor vikt vid att föra fram budskapet att narkotika inte 

tolereras. Den restriktiva kontrollpolitiken appliceras inte bara på konkreta handlingar, utan 

även mot tankar och attityder. Goldberg menar att den restriktiva kontrollpolitiken omfattar 

regeringens försök att via rättsapparaten begränsa utbredningen av narkotika. Det 

underliggande antagandet är att det är möjligt att minska narkotikakonsumtionen genom att 

lägga stor vikt vid användningen av lagstiftningen, polisen, domstolarna och kriminalvården.  

2.3 Om cannabis i media 
I det följande avsnittet kommer vi att presentera ett urval av medieinslag, som berör debatten 

om cannabis. Vi har tagit del av en dokumentär om cannabis, som Kalla fakta1(TV4 

16.03.2014) har gjort och ett radioprogram från Sveriges Radio (UR, Vägval i knarkkriget - 

del 2, 02.11.2013) i vilket programledaren besöker Uruguay, där det har tagits ett beslut om 

att legalisera cannabis.  

Programledaren inledde programmet (Kalla fakta, TV4 16.03.2014) med att säga att: ”Det  

sveper en våg av cannabis över  Sverige”.  Vidare framkom det att smugglingen av cannabis 

har ökat. Kalla fakta besökte Christiania i Köpenhamn, som är ett område där rökning av 

hasch är tillåtet. Där säljs narkotika öppet, trots att det är olagligt. I programmet beskrevs 

beslagsstatistiken som Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) analyserar åt polisen. 

Beslagsstatistiken har ökat med 53 % för cannabisharts och 582 % för cannabis (år 2003-

2013). SKL har sett en ökning av ingrediensen THC i cannabis. THC ger ruset, förändrad 

verklighetsuppfattning och påverkar en rad funktioner i hjärnan, enligt Kalla fakta. 

Medelhalten av THC i cannabis har ökat kraftigt, enligt SKL. Detta beror på odlarnas 

växtförädling, för att få cannabis att bli mer beroendeframkallande, enligt Kalla fakta. I 

programmet påstod Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, att det finns studier 

som visar att cannabis påverkar centrum i hjärnan som är kopplade till kognition, alltså minne 

och inlärning. Han menade även att cannabis försämrar koordinationen samt motoriken och 

påverkar även stämningsläget, vilket innebär att man kan bli deprimerad och få psykoser.  

                                                           
1”Kalla  fakta”  gör  som  namnet  antyder  anspråk  på  att  vara  ett  faktabaserat  samhällsprogram  och  dessutom  ha  ett  
visst pedagogiskt värde. 
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Enligt Sveriges Radio (UR, Vägval i knarkkriget - del 2,02.11.2013) har den svenska idén om 

att narkotika ska vara förbjudet funnits sedan 1980-talet och denna idé är lika stark än idag. 

Däremot väljer alltfler länder att legalisera cannabis (SR UR, 2013). Enligt SvD Nyheter 

(2013) har det i Uruguay tagits ett beslut om att legalisera cannabis. Cannabiskonsumenterna 

får köpa högst 40 gram i månaden från licensierade apotek så länge de är uruguayanska 

medborgare och över 18 år. Lagen träder i kraft i april 2014. Dagens Nyheter (Hallstan, 

04.05.2014) publicerade en artikel där det framkom att medborgarna i Uruguay får köpa högst 

10 gram marijuana när drogen finns tillgänglig för legal försäljning. Försäljningen väntas 

starta i december år 2014. Radioprogrammet Konflikt (SR UR, 2013) besökte Uruguay, där 

det sägs finnas ett starkt stöd bland invånarna för att legalisera cannabis. Under inspelningen 

av programmet var det enbart lagligt att konsumera cannabis för personligt bruk, men inte att 

producera och sälja. Sedan lagförslaget presenterades har politiker från andra länder kommit 

dit för att lära sig mer. Politiker i Uruguay har studerat hur Sverige reglerar 

alkoholförsäljningen. De menar att det är svårt att stoppa användningen av cannabis helt och 

hållet, men enklare att kontrollera. Den svenska regleringen av alkoholförsäljning är en 

förebild på det sättet.  

I radioprogrammet Konflikt (SR UR, 2013) intervjuades några av invånarna i Uruguay som 

menade att staten borde ta upp kampen mot smugglingen och gripa narkotikaförsäljarna. 

Enligt Konflikt finns det forskning som visar att 70 % av Uruguays befolkning är emot 

legaliseringen av cannabis. De intervjuade en politiker som menade att allt fler unga 

människor röker marijuana. Ett annat argument han hade var att försäljningen av cannabis på 

apoteken kommer att signalera att drogen är bra för befolkningen. En annan politiker menade 

att folk har blivit överösta med negativa effekter av att röka cannabis under 50 år, därför 

kommer det att bli svårt att förändra detta synsätt. Han berättade vidare att man inte kan 

förbjuda droger som ett självändamål, man måste ha argument och de finns inte längre hos 

politikerna i Uruguay. Han ansåg att inställningen har förändrats, till och med i USA har 

marijuana legaliserats i två delstater, och avslutade intervjun med att fråga: ”Hur   ska   ni 

svenskar ha det? Vara ett ensamt sjunkande skepp? 

2.4 Reglera eller förbjuda? 
Syftet med denna artikel är att visa att en ansvarsfull reglering av cannabis inte nödvändigtvis 

bör vara ett förbud, det kan även syfta till att omfatta en rad andra strategier som kan minska 

de negativa hälsorelaterade effekter som uppkommer i samband med användningen av 

cannabis. Detta då de negativa hälsorelaterade effekterna av cannabisanvändning får såväl 
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samhälleliga som individuella konsekvenser. Hesse (2010) menar att cannabis ofta används i 

länder såsom USA, sydvästra Europa och Australien. Cannabis förknippas med en viss risk 

för olyckor, dock i mindre grad än alkohol. Hesse menar att cannabisanvändning utgör en 

ökad risk för nedsatt kognitiv förmåga och kan ge psykotiska symptom vid regelbuden 

användning. Han beskriver vidare att om cannabisanvändning regleras, om mängden av 

cannabinoiderna ökas och en minskning av halten THC sker, kan även riskerna för 

exempelvis missbruk och psykos minimeras. Enligt Hesse innehåller droger allt större 

mängder THC. Detta kan ha bidragit till en ökning av de sjukdomar som gör att 

cannabisanvändare är i behov av vård, vilket förekommer i USA och många andra europeiska 

länder. Hesse menar att målet för en narkotikapolitik borde vara en reglering av de ämnen 

som finns i droger som har potential att påverka hjärnan och kroppen. Vi anser att denna 

artikel är relevant för uppsatsen då den har en annorlunda infallsvinkel på hur 

cannabisanvändandet kan regleras och att en sådan reglering kan minimera sjukdomar som 

gör att cannabisanvändare behöver vård.  

2.5 Den svenska och den holländska narkotikapolitiken 
Chatwin (2003) beskriver att den svenska narkotikapolitiken kännetecknas av att man vill ha 

ett samhälle som är helt fritt från illegala droger och problemen som drogerna orsakar. I 

Sverige anser man att varje användare och återförsäljare av narkotika bör stoppas, i ett försök 

att skapa ett helt drogfritt samhälle. Man skiljer inte heller på lättare och tyngre droger. Detta 

innebär att även cannabis anses vara beroendeframkallande. Det påstås att cannabis kan 

orsaka psykiska skador, göra individerna ansvarslösa och fungera som en inkörsport till 

tyngre droger. Chatwin beskriver att svenskarna ser den Holländska narkotikapolitiken som 

ett hot mot deras mål för ett narkotikafritt samhälle och ser deras liberala förhållningssätt som 

att de  har  ”gett  upp”.   

Chatwin (2003) menar att den holländska narkotikapolitiken bygger på normalisering, vilket 

innebär att narkotikamissbruk ses som ett vanligt förekommande problem som påverkar 

samhället i stort, snarare än som ett avvikande beteende hos den enskilda individen. Man 

betraktar inte narkomaner som brottslingar som ska utsättas för bestraffning, utan som 

patienter som är i behov av vård. Dessa föreställningar har lett till en nationell 

narkotikapolitik som anses vara liberal och tolerant. Den holländska regeringen menar att 

målet om ett samhälle som är helt fritt från droger är ett orealistiskt mål, det är mer realistiskt 

att reparera skadorna som drogerna orsakar. I Nederländerna skiljer man på lättare droger, 

som exempelvis cannabis, och tyngre droger, som exempelvis heroin. Holländarna har gjort 
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denna uppdelning tydlig genom att tillåta vissa caféer att sälja små mängder cannabis och 

marijuana i en kontrollerad, semi- rättslig miljö. Chatwins artikel ger en beskrivning av den 

svenska restriktiva narkotikapolitiken och det holländska förhållningssättet till cannabis, som 

är mer liberalt. Detta anser vi vara relevant för uppsatsen då vill titta närmare på 

legaliseringsdebatten i förhållande till de samhälleliga skadeverkningarna av 

cannabisanvändning. 

Vi har tagit del av en annan studie (Wouters, Benschop, Van Laar & Korf, 2012) vars syfte 

var att utvärdera hur  tillgängligheten  av  ”coffee  shops”  i  Nederländerna  påverkar  förekomsten  

och intensiteten av cannabis. I studien nämndes att det pågår en illegal drog handel över hela 

Europa. Endast Nederländerna är ett undantag då de har försäljning av cannabis för eget bruk 

i   så  kallade  ”Coffee  shops”.  Förutsättningarna  är  nationellt  bestämda:   försäljning  är   tillåten,  

men reklam tillåts inte, försäljning gäller enbart lättare droger såsom cannabis och marijuana, 

åldersgränsen för att få starta Coffee shops och för att köpa cannabis är 18 år. Man får inte 

heller sälja eller ha stora mängder på lager, vilket motsvarar mindre än 5 gram per person, per 

transaktion och mindre än 500 gram i lager. Coffee shops politik bestäms på lokal nivå där 

kommunerna bestämmer om och var de tillåts. Detta har resulterat i att antalet Coffee shops 

inte är jämt fördelat över Nederländerna, då nästan 80 % av landets kommuner inte har några 

Coffee shops.  

I studien (Wouters et al., 2012) gjordes ett bekvämlighetsurval av nattlivsbesökare och ett 

urval av förra årets cannabisanvändare för att analysera cannabis och andra droger. 

Respondenterna rekryterades vid olika nattklubbar geografiskt utspridda över Nederländerna 

mellan våren år 2008 och hösten år 2009. Respondenterna var i åldrarna 15-35. Deltagarna 

fick en flyer med en webbadress där de kunde fylla i enkäten på nätet eller ett 

pappersformulär de kunde returnera med posten. Det var 2027 deltagare som svarade. 

Resultatet av studien visade att respondenterna som bara köpte cannabis på Coffee shops var 

mer regelbundna användare än icke-köpare och på andra ställen köpare. Denna studie ger en 

mer utförlig beskrivning av hur Nederländerna reglerar cannabisanvändning, vilket gör att vi 

kan jämföra den svenska och den holländska regleringen av drogen. 

2.6 Samhällsmedborgarnas perspektiv av narkotikapolitik 
Studien (Williams, Van Ours & Grossman, 2011) har undersökt enskilda individers 

preferenser över narkotikapolitik och hur de påverkas av de individuella erfarenheterna med 

att använda cannabis. Studiens empiriska analys byggde på information från den 
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Australienska nationella narkotikastrategin hushållsundersökningar (NDSHS) som pågick 

mellan år 1993-2007. Respondenterna som ingick i hushållen var minst 14 år före år 2000 och 

minst 12 år efter år 2000. Analysen var indelad i tre steg. Första steget var att uppgifterna 

användes på individuell nivå för att beskriva sambandet mellan preferenser för legalisering av 

cannabis, kontrollera individuella egenskaper och den statliga nivån av politisk miljö. Sedan 

konstruerades en panel där analysenheten var en grupp som definieras i termer av ålder, kön 

och hemort. Det sista steget av analysen var att försöka undersöka hur nuvarande och tidigare 

cannabispreferenser påverkade preferenserna för legalisering. Detta innebär att studien 

observerade 96 grupper som var homogena vad gäller ålder, kön och hemort. Resultatet 

visade att aktuella cannabisanvändare var mycket positiva till en legalisering, före detta 

cannabisanvändare var också positiva, men i en lägre grad. Studiens resultat visade även att ju 

längre man har använt cannabis desto mer positiv var man till legalisering av drogen. 

Sammanfattningsvis ansåg Williams et. al (2011) att cannabispolitiken har kommit tillbaka till 

den politiska arenan. Då vi anser att cannabis är ett samhälleligt problem vill vi även fördjupa 

oss i samhällsmedborgarnas perspektiv av narkotikapolitiken. Därför har vi valt att använda 

oss av ovanstående och nedanstående studier.  

I en annan studie (Sandberg, 2014) som vi har tagit del av hävdas det att cannabis är den mest 

använda drogen i världen. Sandberg beskrev att det runtom i världen finns 150 miljoner 

cannabisanvändare per år. Han menade vidare att den samhällsvetenskapliga litteraturen stöds 

av statistiken som visar på en ökning av illegal droganvändning under 1990-talet. Därför 

beskrivs det som en normaliseringsprocess inom kriminologin och sociologin. Det empiriska 

materialet som användes i studien är en del av en omfattande undersökning av cannabis i 

Norge under år 2006-2010. Intervjuer samlades in för att få en överblick över cannabis praxis 

och ekonomi. De 100 cannabisanvändare som deltog i undersökningen tillhörde olika 

undergrupper såsom studenter, cannabis återförsäljare, arbetslösa och cannabisaktivister. Det 

var ett medvetet val att få ett brett utbud av cannabisanvändare. Många av deltagarna hade 

även använt andra droger och de flesta drack alkohol. Några av deltagarna hade använt 

cannabis under en längre tid, några sporadiskt medan andra använde drogen regelbundet Det 

var 88 män och 12 kvinnor som deltog i studien. Deltagarnas ålder var mellan 18-60 år. 

Sammanfattningsvis menade Sandberg att cannabiskulturen verkar vara mer splittrad idag och 

dominerar inte på samma sätt som förr. Studiens resultat visade att trots att många använder 

cannabis finns det motståndare och kulturella skillnader.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet presenteras Foucaults (2004) teori om makt och motmakt, Durkheims (2004) 

resonemang om den repressiva och den restitutiva lagstiftningen, hans begrepp materiella och 

icke-materiella sociala fakta samt disciplin och Goldbergs (2010) resonemang om prohibition 

och harm reduction. Slutligen återger vi även Walbys (2009) globaliseringsteori, då vi tidigare 

har nämnt att ett flertal länder runtom i världen har legaliserat cannabis. 

3.1 Makt och motmakt 
Vi har intervjuat sju företrädare för de åtta svenska politiska partierna som sitter i Riksdagen, 

vilket innebär att dessa partier har den lagstiftande makten. Riksdagsarbetet innefattar 

samhällets alla områden och det området som vi har valt att belysa i uppsatsen är 

legaliseringsdebatten i förhållande till de samhälleliga skadeverkningarna av 

cannabisanvändning. För att beskriva definitionen av Staten och makt har vi valt att använda 

oss av Durkheim (Österberg, 1995) och Foucault (2004).  

Durkheim (Österberg, 1995) menar att inom det politiska samhället finns det en särskild 

grupp av tjänstemän som har som uppgift att representera den politiska auktoriteten. Denna 

grupp betecknas som Staten. Durkheim menar att det första kännetecknet på Staten som 

politisk institution är den motsättning som består mellan auktoriteten och de som är 

underkastade auktoriteten. Staten är en grupp tjänstemän som utformar idéer och fattar beslut 

som engagerar kollektivet. Däremot är det inte Statens uppgift att utöva myndighet. Varken 

parlament eller regering handlar på egen hand, de ger istället order om handlingar. Det är 

istället förvaltningsorgan av olika slag som handlar.  

Foucault (2004) menar att makt förutsätter en möjlighet att vägra och fungerar som en kedja. 

Han menar att makt är som ett nätverk. Individerna utövar makt och samtidigt underordnas de 

den. Det går inte att ställa sig utanför makten, den är alltid där, bekämpad eller bekräftad. Att 

försöka leva utanför maktens strukturer är inte motstånd utan ett sätt att slippa se att man är 

omsluten av makt. Foucault menar att det inte finns några fria utrymmen dit makten inte når. 

Maktrelationer är sammanvävda med andra relationer och samtliga korsar varandra. 

Maktrelationer är del av strategier snarare än i tjänst hos en enda makthavare. Foucault menar 

att när det finns makt finns det möjlighet till motstånd. Detta återfinns på samma plats som 

makten. Precis som makten är dessutom motståndet varierande och kan använda sig av 

globala strategier. Motståndet måste faktiskt vara lika rörligt, flexibelt, uppfinningsrikt, 
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produktivt, organiserat och stabilt som makten, men det ska komma underifrån. Vi anser att 

motståndet kan skapas av de medborgare som är cannabisanvändare.  

Då cannabis är ett narkotikaklassat preparat och en olaglig drog i Sverige (Statens 

folkhälsoinstitut, 2013) valde vi att beskriva de samhälleliga sanktionerna som 

cannabisanvändning kan medföra. Enligt Foucault (2004) är fängelset den allmänna 

straffmetoden för lagöverträdare och detta beror på att det inom samhället finns ett intresse för 

disciplinering. För att det ska vara möjligt att disciplinera medborgarna krävs olika tekniker 

som en sluten miljö och olika kontrollfunktioner som exempelvis tidslig uppdelning. För 

utövandet av disciplineringen krävs en specifik rumslig planering. Genom att utforma rummet 

så att allt som sker där kan ses med en enda blick upprätthålls en effektiv, automatisk kontroll. 

Det optimala rummet för disciplin ansågs vara det där de övervakade inte kunde se sina 

övervakare, ett system som kallas för panopticon. Med disciplineringen har det bildats gränser 

för vad som anses normalt och onormalt som medborgaren har att förhålla sig till och som hen 

jämförs emot. Normalisering har blivit till en teknik för makt och för detta krävs ett vetande. 

Detta fenomen belyser Foucault genom fängelsesystemet som har blivit till en 

korrektionsanstalt  för  de  ”onormala”  medborgarna som har blivit brottslingar.  

3.2 Repressiv och restitutiv lagstiftning 
Som tidigare nämnts har Sverige en restriktiv narkotikapolitik, medan exempelvis 

Nederländerna har en mer liberal inställning till narkotika. Dessa olika förhållningssätt kan 

enligt vår mening förklaras utifrån Durkheims (2004) resonemang om den repressiva och den 

restitutiva lagstiftningen, som även definierar två typer av samhälle. Det mekaniska samhället 

kännetecknas av repressiv lagstiftning. I denna typ av samhälle är alla individer mycket lika 

varandra och de tenderar att ha en stark tro på den gemensamma moralen. Därför skulle varje 

brott mot deras delade värdesystem vara av betydelse för de flesta individer. En ogärningsman 

kan straffas hårt för handlingar som kränker det kollektiva moraliska systemet. Ett samhälle 

med organisk solidaritet kännetecknas istället av restitutiv lagstiftning. I denna typ av 

samhälle är det mer sannolikt att man ser ett brott som något som riktas mot enskilda 

individer snarare än det moraliska systemet. Eftersom den gemensamma moralen är svag 

reagerar de flesta individer inte känslomässigt på en lagöverträdaren. Denne uppmanas till att 

kompensera dem som har fått lida för hens handlingar.  
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För att få en förståelse kring de sociala strukturerna som finns i samhället kommer vi att 

använda oss av Durkheims (2004) begrepp materiella och icke-materiella sociala fakta. 

Durkheim beskriver sociala fakta som de sociala strukturer och kulturella normer samt 

värderingar som existerar utanför individerna och utövar tvång mot dem. Sociala fakta kan 

begränsa dem på det sociala livets samtliga områden. Enligt Durkheim finns det två olika 

typer av sociala fakta, materiella och ickemateriella. Materiella sociala fakta kan benämnas 

som bestående och strukturerade lagar och regler som utövar tvång mot medborgarna, som 

exempelvis rättsordningar. Ickemateriella sociala fakta kan däremot bestå av samhällets 

normer, värderingar och kultur. Medborgarna måste anpassa sig även efter dessa. Durkheim 

tar upp fyra olika typer av ickemateriella sociala fakta, som är moral, kollektivt medvetande, 

kollektiva representationer och sociala strömningar. I denna uppsats kommer vi enbart att 

använda oss av begreppet moral. Detta för att förklara den rådande samhällsnormen. Enligt 

Durkheim existerar moralen utanför individerna och utövar tvång mot dem. Att handla 

moraliskt är att handla utifrån ett kollektivt intresse. Han menar vidare att varje enskild 

institution har en moral och för att förstå den måste man studera hur institutionen är 

uppbyggd. Uppsatsens empiriska material består av intervjuer med företrädare för sju av åtta 

politiska partier, vilket innebär att vi har studerat partiernas politiska ideologier kring 

legaliseringsdebatten. Vi har även studerat på den politiska institutionen, som består av de 

formella och informella regelverk som verkar styrande på det politiska handlandet. Enligt 

Durkheim (Österberg, 1995) finns det ett gemensamt drag hos moraliska handlingar och detta 

är att de är överensstämmande med redan etablerade regler. Moralen reglerar individens 

handlingar, fixerar dem och standardiserar dem. Regelbundenhet är ett av moralens element. 

Ett annat gemensamt drag är auktoritet, vilket kan bidra till individernas förståelse av det 

inflytande som all moralisk makt har på dem. Detta inflytande gör att medborgarna lyder utan 

att behöva ha ett särskilt skäl. Enligt Durkheim lyder de därför att auktoriteten påbjuder det 

och på grund av att individerna vill fullfölja sin plikt. Regelbundenhet och auktoritet ingår i 

begreppet disciplin, som är moralens första huvudbegrepp. Disciplinen är viktigt i 

demokartiska samhällen, vilket även gäller Sverige.  

3.3 Prohibition och harm reduction 
Eftersom Sverige har en restriktiv narkotikapolitik, medan exempelvis Nederländerna har en 

mer liberal inställning till narkotika finns det en skillnad mellan dessa länder och deras 

förhållningssätt till legalisering av cannabis. Detta diskuteras även av Goldberg (2010) som 

menar att det prohibitionistiska tänkandet grundas på att individerna betraktas som objekt i 
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förhållande till narkotika, vilket innebär att de inte längre anses kunna styra sina handlingar 

och måste därför kontrolleras av andra. Detta är grundtanken bakom Sveriges restriktiva 

kontrollpolitik. De som kritiserar den svenska narkotikapolitiken ser den som förtryck och 

menar därför att repressiv kontrollpolitik är en mer lämplig benämning. Goldberg menar att 

den repressiva kontrollpolitiken omfattar regeringens försök att via rättsapparaten begränsa 

utbredningen av narkotika. Tanken är att avskräcka människor från att prova droger och på så 

vis   hindra   dem   från   att   bli   ”beroende”.   Prohibition har som utgångspunkt att all icke-

medicinsk konsumtion av narkotika är förbjuden enligt lag. I prohibitionsländer refererar man 

till   ”nolltolerans”  mot   droger   och   i   Sverige   används   slagordet   ”ett   narkotikafritt   samhälle”.  

Goldberg menar att om samhället skulle utveckla en mer tolerant attityd till narkotika skulle 

det bli enklare att använda dessa substanser. Drogkonsumtionen skulle anses vara ett mindre 

allvarligt normbrott.  

Harm reduction, eller skadereducering, grundas på ett annat tänkande än prohibition, enligt 

Goldberg (2010). Inom harm reduction finns det en underliggande uppfattning om att det är 

omöjligt att skapa en narkotikafri värld. Därför bör man rikta in sig på att begränsa skadorna 

som uppstår i samband med droger för både individerna som använder dessa och för 

samhället. Harm reduction innebär att man strävar efter pragmatiska lösningar grundade på 

tanken att det inte är möjligt att hindra att droger finns tillgängliga. Inte heller är det möjligt 

att hindra vissa människor från att använda dem. Med denna utgångspunkt blir inte det 

centrala målet att få alla att avstå från illegala droger, utan att minimera skadorna i samband 

med drogkonsumtion. Prohibition  är  inriktad  på  ”cure”,  eller botemedel, och harm reduction 

är  inriktad  på  ”care”,  det vill säga att förbättra livskvalitén för droganvändare utan att kräva 

total nykterhet. Nederländerna var det första landet som ifrågasatte prohibition och var länge 

den nation som förknippades med harm reduction. Där anser man att total avhållsamhet är ett 

orealistiskt mål för problematiska konsumenter. Det som ses som ett rimligt mål för 

drogpolitiken är att minska konsumtionen till en nivå där dessa individer kan leva under 

människovärdiga villkor, med minsta möjliga skada på deras hälsa.  

3.4 Globalisering 
Som tidigare nämnts har vi avgränsat oss till ett område i uppsatsen och detta är 

legaliseringsdebatten i förhållande till de samhälleliga skadeverkningarna av 

cannabisanvändning. Då legaliseringsdebatten pågår på en internationell nivå vill vi se vilka 

tankar de svenska politiska partierna har om hur det svenska samhället påverkas av denna. Vi 
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anser att andra länders förhållningssätt samt om länderna påverkas av varandra kan förklaras 

genom Walbys (2009) globaliseringsteori. Walby (2009) menar att begreppet globalisering 

kan användas för att beskriva och föreskriva de ekonomiska, sociala och politiska relationerna 

som finns mellan länder i världen idag. Som begrepp används det ofta för att beskriva flöden 

av handel, valuta och information över gränserna. Definitionen är varierande och hänger ofta 

samman med begrepp som internationalism, universalism, kulturell homogenisering, ökad 

kommunikation, och nyliberalism. Globalisering är en omvandlande process där delar inom 

processen förändras i den takt som miljön gör det möjligt. Walby menar att det finns en global 

våg som påverkar ett ojämnt flöde av kapital, handel och människor där utvecklingen mellan 

globala institutioner och nätverk i samhället inte är en enda enhetlig process för globalisering. 

Globalisering innebär att de förändrade konsekvenserna av kortvarighet i rummet bidrar till en 

slags tidskomprimering. Detta utgör en ökad takt av människor som rör sig i ett ständigt flöde 

där objekt och symboler blandas mellan olika kulturer. Globalisering är en process som ökar 

mängden av de internationella sociala interaktionerna i förhållande till de nationella 

interaktionerna och har lett till en ökning av människors rörlighet mellan länder runtom i 

världen. Walby (2009) nämner även begreppet waves, som är viktigt att ta till sig för att förstå 

hur sociala processer utvecklas. Waves startar på tidsliga och rumsliga platser som växer fram 

genom processer som sedan sprids genom tid och rum och påverkar sociala relationer på 

andra platser. Hur waves kommer att påverka de sociala relationerna på andra platser beror på 

hur strukturen ser ut på platsen. Waves är en form av samband mellan olika sociala system 

och dess utveckling.  

Vi kommer nu att övergå till att beskriva den metod som har använts för insamlingen av det 

empiriska materialet om legaliseringsdebatten, samt reflektioner kring etiska överväganden, 

urvalet och metodkritiken. 
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4. Metod 
I det här kapitlet presenteras metodvalet för uppsatsen, urvalet av informanterna, etiska 

överväganden i samband med intervjuerna, tillvägagångssättet för genomförande av 

intervjuerna, hur datainsamlingen gick till, analysmetod och metodkritik. 

4.1 Kvalitativ ansats 
Alvesson och Sköldberg (2008) menar att man inom den kvalitativa ansatsen vill förstå den 

sociala verkligheten ur informanternas perspektiv, alltså hänvisar denna främst till den 

enskilda individens tolkningar av det område som undersöks. En kvantitativ metod syftar till 

att ta reda på hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting är. Denna används för att få fram 

siffror och undersökningen ska helst baseras på större och slumpmässiga urval. (Trost, 2005). 

Bryman (2001) beskriver att forskaren ägnar sig åt fördjupningar inom vissa avgränsade 

områden, snarare än att studera större områden övergripande. Watt Boolsen (2007) menar att 

när forskaren utgår från en kvalitativ ansats, så benämns det insamlade materialet som 

”mjuka” data. Detta kan exempelvis vara intervjuer. Många undersökningar kan bestå av en 

arbetsprocess som kombinerar induktion och deduktion och kallas för en analytisk induktion. 

Forskarenutgår då från det insamlade materialet, induktion, men arbetar samtidigt deduktivt, 

eftersom man letar efter bestämda förhållanden i materialet. (Watt Boolsen, 2007). 

Syftet med uppsatsen är att spegla det politiska perspektivet i dagens narkotikapolitiska 

debatt. Detta för att se vilka tankar de svenska politiska partierna har om cannabis som 

samhälleligt problem och drogens legalisering. Vi vill titta närmare på legaliseringsdebatten i 

förhållande till skadeverkningarna i samhället. Då de svenska politiska partiernas ideologier 

och personliga åsikter är ett fokus för uppsatsen, valde vi att använda oss av den kvalitativa 

metoden, med strukturerade intervjuer. Genom en kvalitativ metod kan vi få en förståelse för 

vilka tankar partierna har kring cannabis som ett samhälleligt problem och drogens 

legalisering. Hade vi däremot velat få reda på hur många individer som använder cannabis 

och hur ofta, skulle vi istället använt oss av den kvantitativa metoden. Då hade vi även behövt 

ha ett större urval av informanter.  

Området som undersöktes avgränsades då vi valde att intervjua representanter från de svenska 

politiska partierna. Arbetsprocessen i uppsatsen består av en analytisk induktion då vi letade 

efter specifika svar i det insamlade materialet. Watt Boolsen (2007) menar att man utgår från 

det insamlade materialet, men samtidigt letar efter bestämda förhållanden när arbetsprocessen 

omfattas av en analytisk induktion. Att vi valde att utgå ifrån en analytisk induktion som 
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arbetsprocess i uppsatsen var för att de förhållanden vi letade efter i det empiriska materialet 

var förutbestämda. De handlade om politiska ideologier, internationellt förhållningssätt- och 

samhälleliga konsekvenser av drogens legalisering.  

4.2 Strukturerade intervjuer 
Bryman (2001) menar att intervjuer troligtvis är den mest använda metoden i kvalitativ 

forskning. Kvalitativa intervjuer brukar kunna anpassas efter den riktning som 

intervjupersonernas svar går i. Även undersökningens fokus kan anpassas efter de frågor som 

uppstår under intervjun. En strukturerad intervju innebär att man ställer förbestämda frågor till 

informanten utifrån en fastställd intervjuguide. Detta för att informanterna ska mötas av 

samma frågor och att innehållet i intervjuerna ska vara samma. Om informanterna bemöter 

frågorna lika, kan deras svar jämföras. De som håller i intervjuerna kan ställa frågorna i 

samma ordning utifrån intervjuguiden. Frågorna berör ofta ett specifikt ämne och är 

förkodade. (Bryman, 2001). 

Vi har använt oss av strukturerade intervjuer då vi har valt ett avgränsat område och har 

specifika frågeställningar, som handlade om legalisering av cannabis, som vi vill få 

besvarade. Anledningen till att vi valde strukturerade intervjuer var för att de är strukturerade 

i den mening att vi har hållit oss till ett avgränsat område och inte flera. Utifrån våra 

frågeställningar utformade vi en intervjuguide (se Bilaga 1) med sammanlagt tolv frågor som 

består av fyra bakgrundsfrågor, sex frågor om legalisering av cannabis samt fyra hypotetiska 

frågor om vad informanter tror följderna kan bli om en legalisering av cannabis sker i Sverige.  

4.3 Urval av informanter 
I ett tidigt skede av uppsatsen bestämde vi oss för att intervjua en representant för varje 

politisk riksdagsparti som är: Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), Miljöpartiet (Mp), 

Folkpartiet (Fp), Centerpartiet (C), Sverigedemokraterna (Sd), Vänsterpartiet (V), 

Kristdemokraterna (Kd). 

Vi valde att kontakta personer som satt i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i en 

medelstor stad i västra Sverige. Vi kontaktade informanterna via mail där vi kort presenterade 

oss själva och beskrev uppsatsens syfte. Vi fick bra respons då flera informanter tackade ja till 

att medverka och några valde att hänvisa oss vidare till andra personer inom partiet. Detta 

gjorde att vi fick ett mindre bortfall då endast ett parti, Kristdemokraterna, uteblev. 

Informanternas ålder var mellan 33-67 år, och könsfördelningen var fyra kvinnor och tre män.  
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4.4 Etiska överväganden 
Enligt Bryman (2001) behandlar de etiska frågorna olika aspekter av de forskningsetiska 

principerna som gäller vid intervjuer. Informationskravet handlar om att forskaren ska 

informera informanterna om undersökningens syfte, hur den huvudsakligen genomförs och att 

deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste erhålla ett samtycke 

till deltagande från informanten innan intervjun genomförs, samt upplysa denne om att 

deltagandet kan avbrytas när som helst under intervjuns gång. Nyttjandekravet handlar om att 

forskaren ska informera informanterna om hur intervjumaterialet kommer att användas. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska behandla uppgifterna om alla de personer 

som ingår i undersökning med största möjliga konfidentialitet. Exempelvis kan forskaren 

använda fingerade namn och inte nämna i vilken stad eller kommun studien har gjorts.  

I början av varje intervju berättade vi för informanterna om våra etiska ställningstaganden. Vi 

ansåg det vara viktigt att de fick korrekt information om uppsatsen innan vi genomförde 

intervjuerna. Vi ville även att de skulle känna att de själva hade möjligheten att kontrollera sitt 

deltagande. Då det bland informanterna fanns önskemål om att förbli anonyma valde vi att 

anonymisera samtliga medverkande samt den stad och kommun det gäller.  

4.5 Genomförande av intervjuer 
Bryman (2001) menar att forskaren ska ha en tydlig bild av sin intervjuguide innan man 

genomför intervjuerna. Han menar även att det är viktigt att beskriva syftet med 

undersökningen till informanterna för att de ska få en trovärdig anledning att medverka. 

Intervjuaren ska vara beredd att ta förnyad kontakt med informanten om personen inte var 

tillgänglig första gången man försökte ta kontakt. Intervjuaren ska beskriva varför och hur 

informanten har valts ut för undersökningen. Bryman menar att det är av stor betydelse att 

skapa en tillitsfull relation med informanterna. Deras svar ska skrivas ner så exakt som 

möjligt i transkriberingen av den inspelade intervjun. Arvidsson (1998) menar att intervjuerna 

ska transkriberas efter tal- och skriftspråk med fokus på att återge informanternas berättande 

där pauser och tonlägen ska inkluderas.  

Vi hade en klar överblick på frågorna i vår intervjuguide innan genomförandet av 

intervjuerna. Syftet med uppsatsen och varför samt hur informanterna valdes ut beskrev vi för 

dem både vid första kontakten via mail samt innan varje intervju påbörjades. Vi fick ta 

telefonkontakt med tre informanter då de inte besvarade vårt mail, därigenom tog vi förnyad 

kontakt, som i två fall ledde till att de ville medverka. Samtliga sju informanter fick välja 
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plats, dag och tid för intervjutillfället. Två av intervjuerna genomfördes i hemmiljö, två på 

allmänna platser, två i grupprum och en i respektive partiets kansli. För att skapa en tillitsfull 

stämning hade vi en pratstund före och efter varje intervju. Vi valde att spela in intervjuerna 

med hjälp av både mobiltelefon och diktafon, för att senare kunna transkribera dem ordagrant. 

Då vi tog del av både partiets officiella hållning samt informanternas egna tolkningar hade vi 

en förståelse för att ämnet kunde upplevas som känsligt. Detta framkom vid ett 

intervjutillfälle då informanten var skeptisk till att intervjun skulle spelas in och vi fick 

försäkra denne om att hen skulle förbli anonym i uppsatsen.  

4.6 Datainsamling 
När vi i slutet av mars år 2014 sökte på nätet via  sökmotorn  Google  med  sökorden  ”Cannabis  

debatt  2014”  fick  vi  2,4  miljoner  träffar.  Vi  använde  även  sökorden  ”legalisering  av  cannabis”  

på Google och fick då 124 000 träffar. Enligt vår mening bekräftar detta att legalisering av 

cannabis är ett aktuellt ämne som är omdebatterat. 

När vi på Högskolan i Halmstad sökte efter vetenskapliga artiklar bland högskolebibliotekets 

samlingar, gjordes sökningen genom ämnesguiden Socialt arbete och sociologi. Därefter 

valdes alternativet Artiklar och databaser. Den databas som valdes ut var Academic search 

elite, som är en tvärvetenskaplig databas. Sökorden var "Harm reduction", "Cannabis", 

"Legalization of cannabis" och "Political ideologies". 

Den 16 mars såg vi Kalla faktas program Generation cannabis – del 2 (TV4, 2014). Vi tog 

även del av en dokumentär som Sveriges radio (UR, 02.11.2013) har gjort om cannabis. 

Denna fann vi  via  sökmotorn  Google  och  sökorden  var  ”cannabis  legalisering  internationellt”.  

På Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se) under Publikationer om 

cannabis fann vi två rapporter som används i uppsatsen. På sökmotorn Google använde vi 

sökorden  ”legalisering  av  cannabis”  och  respektive  svenskt  politiskt  parti  för  att  få  fram  deras  

förhållningssätt i ämnet. Via samma söksätt fann vi artiklar på webbsidan Nyheter24, som 

ledde oss vidare till andra artiklar inom området. På så vis fann vi artikeln om USA:s 

president  Obama.  Vi  använde  oss  även  av  sökorden  ”legalisering  av  cannabis”  på  Google  och  

fann då på webbsidan Drugnews en artikel om att Uruguay har legaliserat cannabis.  

4.7 Innehållsanalys 
Watt Boolsen (2007) beskriver processen för kvalitativ analys av det empiriska materialet 

som flera steg. Dessa är: koda, söka efter mönster, jämföra, finna gemensamma drag samt 

sätta in begreppen och analysen i en teoretisk ram. Watt Boolsen menar att det som är 
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gemensamt för de olika analysteknikerna är kodningen av datamaterialet. Analysen av de 

kodade data kombinerat med teori och bedömningen blir projektets slutsatser. Att koda ett 

datamaterial går ut på att dela in det i mindre delar enligt bestämda principer. Innehållsanalys 

används enligt Watt Boolsen när syftet är att analysera texter. En innehållsanalys genomförs 

genom att antingen kvantifiera eller genom att mer specifikt fastställa innehållet på ett 

systematiskt sätt utifrån i förväg bestämda kategorier. 

Vi har att använt oss av kvalitativ metod och strukturerade intervjuer för insamling av det 

empiriska materialet och gjort en innehållsanalys av detta. Efter transkriberingen av 

intervjuerna skrev vi ut dessa för att underlätta kodningen av materialet. Då vi från början 

utformade intervjuguiden utifrån olika kategorier kunde vi i kodningen se gemensamma 

teman i informanternas svar. De teman vi fann delade vi in i tre kategorier som var: politiska 

ideologier, internationellt förhållningssätt- och samhälleliga konsekvenser av drogens 

legalisering.  

4.8 Metodkritik 
En kvalitativ forskningsansats hänvisar främst till den enskilda individens upplevelser och 

tolkningar. Detta medför att informationen som väger tyngst i undersökningen beror nästintill 

helt och hållet på informationskällan. (Watt Boolsen, 2007). Watt Boolsen menar att den 

kvalitativa analysmetoden kritiseras för att vara alltför subjektiv och svår att upprepa. Även 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att kritiken mot kvalitativa undersökningar är 

begränsningen av generaliserbarheten. Bryman (2001) beskriver att det finns felkällor med 

strukturerade intervjuer som kan bidra till att återskapa en liknande undersökning. Det kan 

spela roll vilket tonfall intervjuaren har när man ställer frågan, vilket kan göra att informanten 

tolkar frågorna på olika sätt. Om någon fråga är oklart formulerad kan hen missförstå den, 

vilket kan vara negativt för resultatet. Enligt Watt Boolsen (2007) utförs val och beslut fattas 

genom hela forskningsprocessen. Dessa kan vara objektivt motiverade, men de vilar på ett 

subjektivt underlag, vilket kan ge upphov till diskussion om resultatens giltighet. 

Generaliserbarheten kan påverkas av forskningsunderlaget, antalet intervjupersoner och 

storleken på arbetet. Watt Boolsen menar att när innehållsanalys används kan det bli svårt att 

välja ut de meningsbärande enheterna. Om man väljer för stora enheter finns risken att de 

innehåller mer än ett tema, däremot om man väljer för små enheter kan materialet bli splittrat. 

Det vi anser vara utmärkande för kvalitativa intervjuer är att forskarens empiri skapas i 

samtalet mellan denne och informanten. Vi anser att empirin på så sätt blir situationsberoende, 
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vilket gör den utmärkande för just den undersökningen. Det kan bli svårt att återskapa en 

liknande undersökning då vi även har tagit del av informanternas personliga åsikter och inte 

bara partiernas förhållningssätt. Det empiriska materialet i denna undersökning blir 

karakteristiskt utifrån urvalet av informanterna, då vi valde att intervjua personer som satt i 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i en medelstor stad i västra Sverige. Detta 

eftersom det är på riksdagsnivå som det diskuteras och tas beslut om i frågor gällande 

legalisering av cannabis. För uppsatsens del innebär detta att informanterna företräder sitt 

parti och det förhållningssätt som moderpartierna har, men det kan även medföra att de inte är 

tillräckligt insatta i den pågående legaliseringsdebatten. 

Det kan vara en nackdel att använda sig av analytisk induktion som analysmetod då man letar 

efter bestämda förhållanden i det empiriska materialet och på så vis kan missa viktig 

information. Däremot för uppsatsens del framgick det tydligt att det fanns tre centrala teman 

både för intervjuguiden och för det empiriska materialet och dessa var: politiska ideologier, 

internationellt förhållningssätt- och samhälleliga konsekvenser av drogens legalisering. Vi 

anser att det kan finnas nackdelar med att använda sig av innehållsanalys. Exempelvis kan det 

vara en nackdel att man tidigt i undersökningen håller fast vid ett tillvägagångssätt som man 

är tvungen att följa genom hela analysen. 

I nästkommande kapitel kommer vi att återge en presentation av uppsatsens resultat, som 

bygger på de utförda strukturerade intervjuerna med representanter från sju svenska politiska 

partier.  
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5. Resultat 
I kapitlet presenteras det empiriska material som vi har samlat in genom att utföra intervjuer 

med representanter från sju av åtta politiska riksdagspartier: Socialdemokraterna (S), 

Moderaterna (M), Miljöpartiet (Mp), Folkpartiet (Fp), Centerpartiet (C), Sverigedemokraterna 

(Sd) och Vänsterpartiet (V).  

Under intervjutillfällena framkom både informanternas politiska ideologier kring den svenska 

narkotikapolitiken samt deras personliga åsikter om cannabis. Därför har vi valt att benämna 

informanterna för representant/företrädare för respektive parti när de pratar om sin politiska 

ställning och när de personliga åsikterna presenteras benämns de som informanter.  

5.1 Partiernas politiska ideologier gällande drogpolitik 
Varje parti har på sin hemsida en beskrivning av deras politik inom olika områden. Ett av 

områdena är "social trygghet", där partierna beskriver sina politiska ideologier kring den 

svenska narkotikapolitiken. Nedan återges en beskrivning av samtliga partiers ideologier samt 

hur de vill arbeta med drogrelaterade frågor. Under intervjuerna diskuterades den svenska 

restriktiva narkotikapolitiken, där det framkom att samtliga informanter tycker att den är bra 

och att det är helt rätt med nolltolerans mot droger.  

Samtliga informanters inställning till cannabis var negativ, då de ansåg att drogen var ”farlig” 

eller ”skit   på   ren   svenska”. Majoriteten jämförde även cannabis med tobak och alkohol. 

Representanten från Socialdemokraterna hade en personlig åsikt kring tobak, som enligt hen 

är en drog fastän inte många vill erkänna det. Informanten från Miljöpartiet höll med om 

detta: "[…]   Hade   man   vetat   det   man   vet   om   cigaretter   så   hade   ju   säkert   inte   det   vart  

legaliserat heller, så då det känns ju helt absurt att legalisera nåtnytt".2 Majoriteten menade 

att de folkhälsoproblem som tobak och alkohol för med sig räcker. Det finns ett argument om 

att ”bara   för   att   vi   redan   har   alkohol” så ska cannabis legaliseras och det ansåg 

informanterna vara ett ogiltigt argument.  

Socialdemokraterna (2014) vill stoppa narkotikans utbredning. "Vi har ju nolltolerans [...] det 

är ju helt rätt". (S). Partiet (Socialdemokraterna, 2014) anser att i kampen mot narkotikan 

måste vi arbeta tillsammans genom att mobilisera enskilda, ideella organisationer och 

                                                           
2Detta tecken, / innebär att den talande avbryter sig själv eller blir avbruten. Kursiverade ord är ord som är 

uttalade  med  en  speciell  betoning.  Detta  tecken,  […]  innebär  att  vi  börjar  eller  slutar  mitt  i  ett  citat  (Arvidsson,  

1998, s. 18). 
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folkrörelser. Socialdemokraterna (2014) anser att det krävs ett förebyggande arbete för att 

förhindra att människor hamnar i ett drogberoende och de vill förbättra missbruksvården. 

Partiet vill bekämpa tillgången på narkotika samt minska efterfrågan. De menar att 

narkotikapolitiken ska ha en balans mellan förebyggande insatser, vård, kontroller samt ett 

internationellt samarbete. Partiet farmför att kampen mot narkotika kräver insatser av tull, 

polis och kriminalvård. Därför vill de att antalet narkotikapoliser ska öka och att 

gränskontrollerna ska förbättras. (ibid). 

Moderaterna (2014) står bakom den restriktiva narkotikapolitiken och partiets mål är ett 

narkotikafritt samhälle. "Vi tycker att det är ett måste att vi ska restriktivt förhållningssätt till 

droger" (M).Genom lagstiftning, opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från 

polis och andra myndigheter strävar partiet efter att begränsa tillgången till narkotiska 

preparat (Moderaterna, 2014). Partiet menar att Sverige har en bättre narkotikasituation än 

övriga Europa, dock återstår mycket arbete. Moderaterna beskriver att tiotusentals personer 

använder narkotika regelbundet och att hundratals dör varje år av narkotikarelaterade orsaker. 

Partiet anser att samhällets insatser måste fokusera på att hjälpa individen att komma ur denna 

destruktiva och farliga situation. (ibid). 

Företrädaren för Miljöpartiet uttryckte att: "Vi instämmer ju i den restriktiva 

narkotikapolitiken". Partiets mål är ett narkotikafritt samhälle. De anser att missbruk orsakar 

samhället enorma kostnader och ger upphov till ett stort mänskligt lidande. De menar att 

personer med missbruk har precis som alla andra rätt till bästa möjliga vård. Partiet anser även 

att ett förbyggande arbete mot droger ska uppmuntras. (Miljöpartiet, 2014). 

Folkpartiet (2014) anser att Sverige ska ha ett narkotikafritt samhälle. "Legalisering av 

narkotika är ju/ det är vi definitivt emot"(Fp). Partiet vill att missbruksvården ska förstärkas. 

De menar att den svenska politiken för att bekämpa missbruk har traditionellt varit och är 

uppbyggd på tre grundpelare: förebyggande åtgärder, restriktiva regler och vård för dem som 

hamnat i missbruk. (Folkpartiet, 2014). 

Centerpartiet (2014) vill ha ett samhälle som är fritt från droger. "Vi vill inte se en legalisering 

av cannabis eller några andra droger" (C). Centerpartiet (2014) arbetar förebyggande för att 

ingen ska börja missbruka och för att de som missbrukar ska få hjälp. De menar att polisen 

och tullen ska stoppa narkotikan från att komma in i Sverige. Partiets politiska ställning är att 

narkotikan kommer till Sverige från andra länder, därför är det viktigt att tullen kan komma åt 

smugglingen och att länderna samarbetar. De menar att det ska vara svårt att börja med 
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droger, men lätt att sluta. Partiet arbetar för att minska tillgången av narkotika, få färre att 

prova narkotika och för att fler ska sluta använda narkotika. (Centerpartiet, 2014). 

Sverigedemokraterna (2014) står upp för en restriktiv politik gentemot droger. "Vi tycker det 

är positivt att Sverige har en restriktiv narkotikapolitik" (Sd). Partiet anser att droghandel 

utgör en grund för organiserad kriminalitet, därför ska straffen vara höga i avskräckande syfte. 

(Sverigedemokraterna, 2014). 

Vänsterpartiet (2014) anser att tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara 

olagligt.”Som  parti  tycker  vi  inte  att  legalisering  är  bra,  vi  är  för  en  restriktiv  politik  när  det  

gäller droger överhuvudtaget och där ingår ju cannabis/" (V). Däremot anser partiet att det 

inte ska vara kriminellt att använda narkotika för eget bruk. De vill inte att någon ska använda 

narkotika, men de anser inte att det är rätt att i efterhand straffa dem som har gjort det. 

(Vänsterpartiet, 2014). "Vänsterpartiet avviker för vi säger att det inte är rimligt att man 

kriminaliserar bruket så att enskilda missbrukare far illa/" (V). 

Kristdemokraterna (2014) arbetar för ett narkotikafritt samhälle och vill stoppa alla tendenser 

till en drogliberalisering. Partiet anser att det behövs ett förebyggande arbete och vård samt 

behandling om man har fastnat i missbruk. De vill även ha en brottsbekämpande insats från 

tull och polis. Då vi inte fick möjlighet att intervjua en representant för Kristdemokraterna 

fann vi istället en debattartikel där Svanström (Nyheter24, 2014), riksdagsledamot för partiet, 

gjorde ett uttalande om vad Kristdemokraterna anser om legalisering av cannabis. Han 

menade att de lättare drogerna är en inkörsport till tyngre droger. Svanström ansåg att om 

inkomsten från de lätta drogerna försvann skulle de kriminella koncentrera sig mer på att öka 

spridningen av de tyngre drogerna. Han menade att Sverige måste upprätthålla förbudet och 

minska den sociala acceptansen för lättare droger, som exempelvis cannabis. 

5.2 Internationell inställning till cannabis 

Som tidigare nämnts har vi tagit del av nyhetsartiklar, som handlar om legalisering av 

cannabis och hur andra länder ställer sig till detta. Det har gjorts en intervju med USA:s 

nuvarande president Obama där han uttalade sig om att han som ung ”rökte gräs”  och  att  det  

var en dålig vana: ”Jag  tror  inte  det  är  mycket  farligare  än  alkohol”. Däremot påpekar han att 

marijuana är skadligt men att många överdriver effekterna. Obama kämpar även mot lagar 

som gör att individer som åker fast med narkotika får långa fängelsestraff, då dessa lagar 

drabbar vissa folkgrupper mer än andra. (Adolfsson, Nyheter24, 2014). 
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Vi har även tagit del av artiklar om hur Uruguay har gjort i legaliseringsfrågan. Uruguay blir 

första landet i världen att legalisera hela kedjan: odling, försäljning och rökning av cannabis. 

Detta sedan senaten antagit regeringens kontroversiella lagförslag. (Liljesson, Drugnews, 

2013).Enligt en artikel i Dagens Nyheter (Hallstan, 04.05.2014) får medborgarna i Uruguay 

köpa högst 10 gram marijuana när drogen finns tillgänglig för legal försäljning. Försäljningen 

väntas starta i december år 2014.Kravet är att de som köper cannabis är över 18 år och 

medborgare i Uruguay. Enligt Liljesson (Drugnews, 2013) kommer kundernas inköp 

registreras i en statlig databas. Uruguays president ser det som ett försök att bekämpa den 

organiserade kriminaliteten genom att ta bort vinsterna från en redan existerande 

narkotikamarknad. Skatteintäkterna från cannabishandeln ger resurser till polis och 

missbruksbehandling. Av Uruguays 3,4 miljoner invånare röker ca 120000 personer cannabis, 

varav 20000 dagligen. (ibid). 

Informanterna diskuterade att allt fler länder legaliserar cannabis och vad de anser om detta. 

Majoriteten menade att Sverige påverkas av omvärlden, vilket framkom under intervjun med 

representanten från Folkpartiet: ”Vi  påverkas  alltid  av   vår  omvärld  men   jag   tycker   inte det 

känns som att det är en väg som Sverige är intresserat av att ta, överhuvudtaget, jag kan inte 

se  att  det  finns  något  stort  stöd  för  att  legalisera  det”. Medan informanten från Miljöpartiet 

uttryckte att Sverige skulle påverkas om Danmark legaliserade cannabis, då det finns ett 

nordiskt samarbete med mer eller mindre öppna gränser: 

Jaa det är klart asså det/ när jag var i Stockholm [...] och pratade med en Mp-politiker 

från Malmö där de följer rätt noggrant den här debatten i Danmark/för det är ingen 

tvekan om att du hoppar på Öresundståget och så är du i Köpenhamn på jaa 20 

minuter[...] antalet danskar som bor i Malmö regionen och pendlar till jobbet i Danmark 

varje dag och tvärtom alla svenskar som jobbar där/ det är ju klart att det nordiska 

samarbetet/ de nordiska mer eller mindre öppna gränserna/ de rättigheter och plikter vi 

har i Norden/ det blir ju väldigt konstigt om/ jaa det hotar ju liksom Öresundsregionen i 

alla fall lite av den här fria rörligheten som vi alltid har haft [...] inom Norden. (Mp) 

Majoriteten av informanterna ansåg att Sverige påverkas av andra länders förhållningssätt till 

cannabis samt av hur narkotikan flödar genom landet, men partiernas politiska ideologier 

följde den svenska restriktiva narkotikapolitikens linje mot nolltolerans till droger.  
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Däremot menade representanten från Socialdemokraterna att Sverige inte påverkas av att 

andra länder väljer att legalisera cannabis:  ”Nej  asså  det  beros på tror jag, vilka som kommer 

till att leda landet faktiskt tror jag, men om vi nu är ett, det är vi ju/ nää det kommer vi inte 

påverkas,   nää   det   tror   jag   inte”.  Vi tolkar det som att hen anser att Sveriges påverkan av 

andra länder i legaliseringsfrågan beror på vilket parti som vinner valet.  

Informanterna diskuterade om Sveriges narkotikalagstiftning kan komma att påverkas av att 

andra länder legaliserar cannabis. Samtliga var överens om att de inte tror att lagstiftningen 

kommer att ändras. Enligt representanten från Centerpartiet är vägen dit väldigt lång: ”Det  är  

inte säkert att lagstiftningen påverkas av det, det skulle i så fall förutsätta att politikerna 

ändrar   hållning   och   blir   mer   liberala   […]   Jag   tror   att   vägen   dit   är   väldigt   lång,   för   att  

väldigt   många   människor,   tack   och   lov,   är   väldigt   mycket   emot   legalisering”. 

Representanterna för partierna menade att Sverige snarare har gått åt andra hållet, att vi har 

blivit mer restriktiva. Företrädaren för Socialdemokraterna jämförde cannabis med andra 

länders förhållningssätt till alkoholen: 

[…]  Jag  tänkte  lite  grann  på  det, nu pratar vi cannabis, men övriga länders hantering av 

sprit och sånt så att vi har behållit vårt Systembolag och styrningen därifrån, andra 

länder som Tyskland, Danmark jaa de flesta runtomkring kan du gå in i speceriaffär och 

köpa och jämförelse, ni ser där har man ju inte heller blivit påverkad under dessa alla år 

[…]  (S) 

Däremot spekulerade informanten från Sverigedemokraterna om att det på sikt kan finnas en 

risk för att Sverige kan luckra upp lagstiftningen med att man tillåter cannabis för medicinskt 

bruk.  

Jag tror inte att det är någon risk för det i en omedelbar framtid säg på 10 års sikt, men 

på längre sikt så kan det nog finnas en risk dessvärre då utifrån mitt perspektiv att man 

kommer  att   luckra  upp   lagstiftningen  även  här   […]  Men  det  brukar  väl börja med att 

man tillåter det för medicinskt bruk så tar man det därifrån […]  (Sd) 

5.3 Samhälleliga konsekvenser av cannabisanvändning 
Informanterna diskuterade vilka konsekvenser en legalisering av cannabis skulle kunna få för 

samhället. Samtliga ansåg att följderna skulle bli negativa och omfattande. Representanterna 

för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna uttryckte att 

samhällskostnaderna skulle bli stora om en legalisering av cannabis sker. De diskuterade 

främst de vårdrelaterade kostnaderna.  
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Representanten för Centerpartiet uttryckte följande: 

Det  är  hemskt  att  prata  om  pengar  när  det  gäller  människor  […]  Vi  kan  inte  ha  många  

medborgare som inte klarar av att sköta sig själva för vi vill att de ska jobba och vi vill 

att de ska finnas på arbetsplatserna och upprätthålla funktionerna, vi vill inte att de ska 

bli personer i vården som dessutom kostar, förutom deras egna jobbiga upplevelser så 

kostar  de  i  form  av  vårdplatser  och  insatser  och  hela  den  biten  […]  (C)   

Hen menade att ur ett samhällsperspektiv är det önskvärt att individer kan och vill arbeta. 

Informanten från Centerpartiet menade att följderna av en legalisering av cannabis i Sverige 

kan bli ett mer omfattande behov av missbruksvård hos individerna.  

Informanten från Vänsterpartiet menade att en av konsekvenserna av legalisering av cannabis 

skulle kunna bli att de demokratiska och politiska krafterna skulle minska, vilket enligt hen 

vore katastrofalt, då de redan har minskat. Ytterligare en annan konsekvens som 

informanterna diskuterade var att den organiserade brottsligheten inte skulle minska om 

cannabis legaliseras i Sverige. Representanten från Socialdemokraterna uttryckte att det 

däremot skulle öka: ”Nej,  jag  tror  inte  det  […] Blir det legaliserat så blir det ännu flera som 

jag tror håller på med det, då ökar ju säkert både inbrott och ja/ allting för att få tag i pengar 

till  det  här/  så  är  det,  missbruket  kostar  ju”. Flera av informanterna uttryckte att det uppstår 

andra kriminella handelsvägar om cannabis blir legaliserat. Informanten från Centerpartiet 

ansåg att det inte är ett argument att legalisering av cannabis skulle minska brottsligheten, 

utan att det istället skulle bli en samhällelig sanktionering, en bekräftelse till allmänheten att 

det inte är så farligt.  

När företrädarna för partierna diskuterade de samhälleliga konsekvenserna av en legalisering 

av cannabis nämnde samtliga att de vill ha ett starkt förebyggande arbete mot droger, vilket i 

synnerhet gäller unga. Flera av dem beskrev hur unga ser på cannabis idag och att de har en 

liberal syn på droger. Samtidigt jämförde informanterna med hur synsättet var när de själva 

var unga. Informanten från Moderaterna sa:”[...]   Ungdomar   har   en   annan   uppfattning  

gentemot droger idag än den generationen som jag själv tillhör och äldre generationer [...] 

Man   tycker   inte   att   detta   är   så   farligt”. Hen menade att dagens unga har en mer liberal 

inställning mot droger än den generation som hen tillhör.  
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Det höll inte representanten för Folkpartiet med om: 

[...] Jag tror också att ibland försöker man påskina att dagens ungdomar är så mycket 

annorlunda än vad ungdomar har varit i långliga tider/ jag vet när jag växte upp så var 

det   också   ett   sånt   ljud   från   vissa   grupper   att   ”det   är   inte   så   farligt”,   ”man   blir   inte  

bakis”,  ”det  går  inte  att  jämföra  med  sprit”  och  hit  och  dit/  jag  tror  att  de  resonemangen  

har  alltid  funnits  […]  (Fp) 
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6. Sociologisk analys 

I det här kapitlet analyseras den sociologiska innebörden av resultatet med hjälp av de 

teoretiska resonemang som tidigare presenterats. Målet är att besvara uppsatsens 

frågeställningar utifrån den teoretiska referensram och den tidigare forskning som vi har valt 

att förhålla oss till. Den teoretiska ramen innefattar Foucaults (2004) teori om makt och 

motmakt, Durkheims (2004) resonemang om den repressiva och den restitutiva lagstiftningen, 

hans begrepp materiella och icke-materiella sociala fakta samt disciplin, Goldbergs (2010) 

resonemang om prohibition och harm reduction och Walbys (2009) globaliseringsteori. 

Analysen bygger på teman som delades in i tre kategorier: politiska ideologier, internationellt 

förhållningssätt- och samhälleliga konsekvenser av drogens legalisering.  

6.1 Politiska ideologier 
Gemensamt för samtliga åtta svenska politiska partierna är att de följer och förespråkar den 

restriktiva narkotikapolitiken. Samtliga företrädare för partierna hade ett negativt 

förhållningssätt till droger. De ansåg att den nolltolerans Sverige har idag är helt rätt. Chatwin 

(2003) menar att den svenska narkotikapolitiken utmärks av att man eftersträvar att samhället 

ska vara fritt från illegala droger. Även Goldberg (2010) beskriver Sverige som ett land där 

man har ett prohibitionistiskt tänkande, vilket blir särskilt tydligt när företrädarna för partierna 

diskuterade legaliseringsdebatten. Enligt Goldberg (2010) kännetecknas det prohibitionistiska 

tänkandet även av att droganvändare inte kan kontrollera sina handlingar och samhället måste 

därför kontrollera dessa åt dem. Han menar att individerna ses som objekt i förhållande till 

droger. Detta resonemang förs av representanten för Folkpartiet: 

[...] även om vi då är ett liberalt parti och för individens frihet så inser ju vi att det är ju 

inte en frihet att vara narkotikaberoende [...] det man inte vill att folka ska göra det får 

man vackert lov att förbjuda (Fp).  

Vi tolkar det som att trots att medborgare ska kunna vara fria i sina livsval anses det inte vara 

en frihet att hamna i drogmissbruk. Detta är anledningen till att Sveriges regering har förklarat 

narkotika som illegalt enligt lagen, SFS1968:64 (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Enligt 

Durkheim (Östberg, 1995) har staten den lagstiftande makten. Foucault (2004) menar att  

samhällsmedborgarna också utövar makt. Detta gör de genom att de har friheten att bestämma 

över sina egna livsval, samtidigt som de är tvungna att följa lagen.  
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Trots förbudet är cannabis den vanligast förekommande narkotikasorten i Sverige (CAN, 

Drogutvecklingen i Sverige, 2012). Detta anser vi vara en tankeställare, då ett restriktivt 

förhållningssätt inte verkar ha någon effekt på cannabiskonsumtionen, vilket leder oss till en 

annan inställning till droger. 

Representanten för Vänsterpartiet menade att: "[...] det är en uppgivenhetsfilosofi som har 

släppt fritt i/jaa det finns ju vissa länder i Europa, Holland och så" (V). Chatwin (2003) 

beskriver att narkotikapolitiken i Holland står fast vid att målet om ett drogfritt samhälle är ett 

orealistiskt mål. De lägger ett större fokus på att åtgärda skadorna som drogerna orsakar. 

Detta anser vi kännetecknar harm reduction, som av Goldberg (2010) beskrivs som ett 

annorlunda tänkande i förhållande till prohibition. Harm reduction innebär att samhället inte 

uppmuntrar sina medborgare att helt avstå från droger, istället vill man minimera skadorna 

som droger orsakar. Holland är enligt Goldberg det första landet som ifrågasatte prohibition. 

Inom harm reduction vill man förbättra livskvalitén för droganvändare utan att kräva total 

nykterhet, men prohibition inriktar sig på att bota droganvändarna. Vi tolkar det som att flera 

av representanterna för partierna ansåg att länderna som har legaliserat eller för diskussioner 

om en framtida legalisering har gett upp kampen mot narkotika. Däremot menade företrädarna 

för partierna att den svenska kampen mot narkotika ska fortsätta och detta kräver insatser från 

tull, polis och kriminalvård. Socialdemokraterna (2014) framför att antalet narkotikapoliser 

ska öka och att gränskontrollerna ska förbättras. Detta tolkar vi som att partiet vill förebygga 

införsel av droger till Sverige.  

Riksdagspartierna har enbart den lagstiftande makten, men ägnar sig inte åt att utföra någon 

form av myndighetsutövning. Detta diskuteras av Durkheim (Östberg, 1995) som menar att 

Staten är en politisk institution, där en grupp tjänstemän fattar beslut som påverkar samhället. 

De handlar inte självständigt, men de ger order om handlingar som ska utföras av 

myndigheter och förvaltningar. Vi tolkar det som att polis, tull och kriminalvård är de 

myndigheter och förvaltningar som ser till att narkotikalagen följs. Med disciplin kan 

lagöverträdare övervakas, vilket enligt Foucault (2004) kan uppnås genom det optimala 

rummet för disciplin, där de övervakade inte kan se sina övervakare. Detta system kallas för 

panopticon. Sverigedemokraterna (2014) anser att narkotikastraffen ska vara höga i 

avskräckande syfte, vilket återigen leder oss in på den svenska restriktiva linjen, där man 

enligt Goldberg (2010) använder sig av kontroll i form av polisiära insatser. Detta för att 

droganvändarna ska upptäckas. Risken att upptäckas och straffas ska bidra till att intresset för 

narkotikahandel och narkotikamissbruk avtar. 
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Diskussionen om det är förbud eller reglering som är det rätta när det kommer till 

narkotikapolitik är oändlig. Däremot anser vi att denna behöver ytterligare en infallsvinkel. 

Hesse (2010) har en ny infallsvinkel och lägger fokus på att främst cannabis innehåller allt 

större mängder THC, vilket kan ha en inverkan på ökningen av de drogrelaterade riskerna 

som har förekommit i USA och andra europeiska länder. Han menar att om mängden av 

cannabinoiderna ökas och halten av THC minskas kan även risken att hamna i missbruk 

minimeras. Kan det vara så att målet med narkotikapolitiken istället borde vara att reglera 

förekomsten av de ämnen som droger består av? 

6.2 Internationellt förhållningssätt till cannabis 
Det finns en aktuell debatt om legalisering och legal användning av cannabis runtom i världen 

som diskuterades av informanterna. Gemensamt för representanterna för partierna är att de 

menade att Sverige påverkas av andra länder i legaliseringsfrågan. Däremot var samtliga emot 

en legalisering av cannabis i Sverige. Detta är enligt vår mening motsägelsefullt eftersom de 

står fast vid den svenska restriktiva narkotikapolitiken, men menar på att Sverige påverkas av 

andra länders förhållningssätt.  

Jag tror absolut att Sverige påverkas och det pratar vi också om inom partiet att 

självklart så påverkar andra länders narkotikapolitik, hur narkotika flödar genom 

Sverige och synsättet på narkotika/ vi står inte isolerade utan vi asså tiden/ narkotika 

den naturligtvis känner ju inga nationella gränser (C) 

Inte heller ansåg företrädarna för partierna att den svenska narkotikalagstiftningen kommer att 

förändras. Vår tolkning är att i en global värld kan länder komma att påverkas av varandra. 

Detta kan bero på att länders gränser blir alltmer otydliga med tanke på att de flesta 

människor idag har möjligheter att resa. Vi anser även att länders samarbete har förstärkts 

jämfört med förr i tiden. Walby (2009) menar att globalisering bidrar till att länder påverkas 

av varandra. Informanternas resonemang kring att Sverige påverkas av andra länders 

förhållningssätt till cannabis visar att de är medvetna om det.  

För att sätta oss in i en global debatt om legalisering av cannabis har vi tagit del av 

nyhetsartiklar som beskriver hur andra länder ställer sig till detta. I USA har delstaten 

Colorado legaliserat cannabis och i Latinamerika överväger man att legalisera drogen 

(Andersson, Accent, 2013). Hur mycket varje debatt om legalisering och varje steg olika 

stater tar påverkar debatten i Sverige, samt inställningen hos politiker och befolkning är inget 

vi kan svara på. Men det har troligen en betydelse att USA:s president, och mottagare av 
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Nobels  fredspris,  Barack  Obama  själv  berättar  att  han  ”rökte gräs” som ung och att han idag 

ser detta som en dålig vana. (Adolfsson, Nyheter24, 2014). Uruguay blir det första landet i 

världen att legalisera hela kedjan, vilket innebär odling, försäljning och rökning av cannabis 

(Liljesson, Drugnews, 2013). Landets politiker har studerat hur Sverige reglerar 

alkoholförsäljningen och menar att eftersom cannabisanvändningen är svår att stoppa är det 

bättre att kontrollera den. Här kommer den svenska regleringen av alkoholförsäljning in som 

en förebild. (Konflikt, SR UR, 2013). Enligt vår mening visar dessa medieinslag om cannabis 

att olika länder påverkas av varandra. Eftersom människor har möjligheten att resa mellan 

länder blandas objekt och symboler mellan olika kulturer (Walby, 2009). Vi tolkar att detta 

resonemang om objekt och symboler innebär att olika länders kultur och arv kan anammas av 

resande människor. På så vis kan olika länders inställning till cannabis medföra att människor 

inkluderar samma synsätt även i hemlandet.  

Då vi tidigare nämnt att Nederländerna har en mer liberal narkotikapolitik än Sverige vill vi 

diskutera landets liberala förhållningssätt. Wouters et al. (2012) beskriver att Nederländerna 

skiljer på lätta och tunga droger samt att de har nationella bestämmelser kring 

cannabisanvändning. I hela Europa är Nederländerna det enda land som har en försäljning av 

cannabis för eget bruk i så kallade "Coffee shops". Dessa Coffee shops regleras på kommunal 

nivå , vilket har gjort att de inte finns över hela landet, enbart 20 % av landets kommuner har 

tillgång till dessa försäljningsställen. Det som vi anser vara intressant med studiens resultat är 

att de medborgare som köpte cannabis på Coffee shops använde drogen mer regelbundet 

jämfört med de söm köpte på andra ställen. Enligt vår tolkning tyder detta på att en större 

tillgänglighet kan bidrar till att öka drogens användning. Representanten för Vänsterpartiet 

diskuterade Hollands narkotikapolitik och menade att "[...] man har gett upp inför 

problematiken." Detta jämförs av representanten för Socialdemokraterna med andra länders 

alkoholhantering, där Sverige håller fast vid att alkohol endast får säljas och köpas av och på 

Systembolaget.  

"[...] nu pratar vi cannabis men övriga länders hantering av sprit och sånt så att vi har 

behållt vårt Systembolag och styrningen därifrån/ andra länder som Tyskland, Danmark 

jaa de flesta runtomkring kan du gå in i speceriaffär och köpa och jämförelse, ni ser där 

har man ju inte heller blivit påverkad under dessa alla år". (S) 

Vi menar att även om Sverige och Nederländerna har olika syn på narkotikapolitik så försöker 

båda länderna att reglera bruket på liknande sätt.  
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Detta då Nederländernas hantering av cannabisanvändning och försäljning regleras av Coffee 

shops och Sverige har nolltolerans mot droger, medan alkoholförsäljningen sker på 

Systembolaget. Vi anser att i legaliseringsdebatten bör man ta hänsyn till både bestående 

strukturerade lagar som enligt Durkheim (Österberg, 1995) kännetecknas av materiella sociala 

fakta och samtidigt är samhällets normer, värderingar och kultur dvs. icke-materiella sociala 

fakta viktiga att ha i åtanke. Detta då Sverige och Holland även har olika samhälleliga normer 

och kulturer kring alkohol och cannabis. 

6.3 Samhälleliga konsekvenser vid cannabisanvändning 
Samtliga företrädare för partierna ansåg att följderna av en legalisering av cannabis i Sverige 

skulle få negativa konsekvenser för det svenska samhället. En samhällelig konsekvens som 

diskuterades av informanterna var att den organiserade brottsligheten inte kommer att 

påverkas om cannabis legaliseras i Sverige. Detta motsäger Latinamerikas argument, då de 

överväger att legalisera cannabis för att förhindra knarkkartellernas verksamheter (Andersson, 

Accent, 2013). Informanterna ansåg att en legalisering snarare skulle leda till att det uppstår 

andra kriminella handelsvägar vilket framkom i intervjun med informanten från Moderaterna:  

Äh   skitsnack   den   skulle   hitta   andra   vägar   […]  Men   jag   tycker   att   det   är   ett   ihåligt  

argument för när man ser vad konsekvenserna blir på nästa led i ett drogmissbruk och 

vad som kan hända och vad du kan hamna in i så tror jag att man lätt kan se andra 

ökningar av andra typer av brott i samhället (M)  

Riksdagsledamoten Svanström (Nyheter24, 2014) för Kristdemokraterna ansåg att om 

inkomsten från de lätta drogerna försvann skulle de kriminella fokusera på att öka spridningen 

av de tyngre drogerna. Han menar att Sverige måste upprätthålla förbudet av narkotika för att 

poliser, vårdinstitutioner och sociala myndigheter ska lyckas i sitt arbete mot narkotika.  

Vi har valt att beskriva våra egna tankar kring det svenska politiska systemet, vilket innefattar 

Staten som maktutövare och samhällsmedborgare som underordnas denna makt, genom 

figuren nedan. 
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Figur 1: Vår tolkning av det svenska politiska systemet.  

Som vi tidigare har beskrivit menar Durkheim (Österberg, 1995) att Staten har den 

lagstiftande makten och ger order om handlingar som ska utföras av myndigheter och 

förvaltningar. Riksdagspartierna utför inte heller någon myndighetsutövning utan detta sker 

på kommunal nivå genom myndigheter och förvaltningar, såsom polisväsendet och 

kriminalvården. Den myndighetsutövning som sker på kommunal nivå, genom polisväsendet 

och kriminalvården, påverkar i sin tur samhället. Vi anser att Sverige kännetecknas av 

disciplinering, då det svenska samhället är demokratiskt. Enligt Foucault (2004) bidrar 

disciplineringen till att det skapas gränser för det "normala" och "onormala" i samhället. Detta 

får enligt vår mening samhällsmedborgarna eller individerna förhålla sig till samtidigt som de 

jämförs med dessa gränser. Foucault beskriver att fängelsesystemet har blivit en anstalt för 

samhällelig sanktionering, där medborgarna anses vara "onormala" för att de bryter mot 

lagen. Vi tolkar det som att polisväsendet och kriminalvården utför den samhälleliga 

sanktioneringen mot cannabisanvändare. De har makten, vilket innebär att det är 

institutionernas moral som gäller i samhället. Detta inflytande gör att samhällsmedborgarna 

lyder utan att behöva ha särskilda skäl. Enligt Durkheim (Österberg, 1995) lyder de därför att 

auktoriteten påbjuder det och på grund av att individerna vill fullfölja sin plikt.  

Det finns ytterligare exempel på den moral som gäller i samhället, vilket diskuterades av 

informanterna. Samtliga menade att individer som hamnar i drogmissbruk är   ”icke-

önskvärda”  för  samhället. Detta eftersom att samhället inte kan ha för många individer som 

inte förmår sköta sin vardag. Informanten från Centerpartiet ansåg att missbruk leder till 
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vårdbehov som medför kostnader både för den enskilda och för samhället. Individen får en 

personlig  kostnad  i  form  av  ”jobbiga  upplevelser”  och  samhället  får  stå  för  den  ekonomiska  

kostnaden, i form av vårdplats på behandlingsenhet. I informanternas resonemang har vi 

funnit likheter med Durkheims (2004) beskrivning av det mekaniska samhället, som även 

kännetecknas av repressiv lagstiftning. Då alla individer i denna typ av samhälle tenderar att 

ha en stark tro på den gemensamma moralen har brott mot det delade värdesystemet ett 

betydelse för de flesta samhällsmedborgarna. Vi anser att detta innebär att när en individ 

bryter mot normen om att droger är olagligt och farligt påverkas även andra individer och 

samhället i stort. Enligt vår mening kan detta vara anledningen till att företrädarna för 

partierna var överens om att ett starkt förebyggande arbete mot droger behövs: "[...] vi vill 

egentligen väldigt väldigt mycket ha ett starkt arbete som förebygger ett drogmissbruk" (C). 

De menade att det de individuella och samhälleliga konsekvenser av ett drogmissbruk kan 

undvikas genom förebyggande arbete.  

Men vad tycker egentligen individerna om cannabis? Det är trots allt de som i högsta grad 

påverkas av narkotikalagstiftningen. Enligt Williams et al. (2012) studie är cannabisanvändare 

mycket positiva till en legalisering. Studien visar även att ju längre man har använt cannabis 

desto mer positivt inställd blir man till en legalisering av drogen. Dock följer de som inte är 

regelbundna cannabisanvändare normen, det vill säga nolltolerans. De är inte alls lika positivt 

inställda till drogens legalisering. Sandberg (2014) beskriver att cannabis är den mest använda 

drogen i världen, men trots detta finns det motståndare och kulturella skillnader. Utifrån dessa 

två vetenskapliga artiklarna drar vi slutsatsen att det finns både individer som är för en 

legalisering och de som är emot, vilket även till viss del stämmer när det gäller de svenska 

politiska partierna och deras ideologier om narkotikapolitiken. Trots att de flesta 

representanterna för partierna var emot en legalisering av cannabis, framkom det att 

Vänsterpartiet skilde sig från övriga partier genom att de har ett synsätt om att man borde 

avkriminalisera bruket: 

[…]  Den  från  Vänsterpartiet  avviker/   tror  jag/  asså  jag  är   inte   riktigt  hundra  på  detta,  

men jag tror att det är frågan om kriminaliseringen av innehav av narkotika, där tror jag 

att Vänsterpartiet avviker, för vi säger att det inte är rimligt att man kriminaliserar 

bruket  så  att  enskilda  missbrukare  far  illa  […]  (V) 

Med detta sagt frågar vi oss själva: Är Sveriges narkotikalagstiftning på väg att mjukas upp? 

Hur ska vi svenskar ha det? Vi kanske inte blir ett ensamt sjunkande skepp ändå.  
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7. Avslutande sammanfattning och egna reflektioner 
Uppsatsens syfte var att spegla det politiska perspektivet i den narkotikapolitiska debatt som 

pågår. Vi ville ta reda på vilka tankar de svenska politiska partierna har om cannabis som 

samhälleligt problem och drogens legalisering. Vi ville även se närmare på 

legaliseringsdebatten i förhållande till de samhälleliga skadeverkningarna. Uppsatsen ger en 

överblick av den debatt som pågår om legalisering av cannabis runtom i världen. Detta då vi 

tidigare beskrivit att USA har två delstater, Colorado och Washington, som legaliserat 

cannabis (Andersson, Accent, 2013) samt att Uruguay blir första landet som legaliserar hela 

kedjan, från odling till försäljning och rökning av cannabis (Liljesson, Drugnews, 2013).  

Sammanfattningsvis var de sju svenska politiska partierna3negativt inställda till en 

legalisering av cannabis i Sverige. Samtliga företrädare för partierna ansåg att Sverige har och 

ska fortsätta ha nolltolerans mot droger. Majoriteten av informanterna menade att Sverige 

påverkas av andra länder i legaliseringsfrågan samt andra länders förhållningssätt till 

cannabis. Däremot följde samtliga företrädare för partierna den svenska restriktiva 

narkotikapolitiken. Detta resonemang blir enligt vår mening motsägelsefullt då informanterna 

står fast vid den restriktiva narkotikapolitiken samtidigt som de anser att Sverige påverkas av 

andra länder.  

Samtliga företrädare för partierna ansåg att de samhälleliga följderna av en legalisering av 

cannabis i Sverige skulle bli negativa. De menade att vårdkostnaderna skulle öka. Samtliga 

informanter ansåg även att den organiserade brottsligheten inte skulle påverkas av en 

legalisering av cannabis. De menade att det skulle uppstå andra kriminella handlingsvägar 

istället. Vänsterpartiet hade en annan åsikt om avkriminaliseringen av cannabis, då de menade 

att ett innehav för privat bruk ska vara legalt. 

En kritisk reflektion till vår intervjuguide är att vi under intervjuerna uppmärksammade att en 

av frågorna (se Bilaga 1, fråga 10) innehöll dubbla frågor. Flera av informanterna besvarade 

första delen av frågan gällande legalisering för privat bruk, medan vi fick förtydliga frågans 

andra del som handlade om legalisering för medicinskt bruk. Vi insåg att frågan skulle ha 

delats upp i två separata frågor. Detta för att denna kunde ha missuppfattats samt bidragit till 

ofullständiga svar.  

                                                           
3Socialdemokraterna (S), Moderaterna (M), Miljöpartiet (Mp), Folkpartiet (Fp), Centerpartiet (C), 
Sverigedemokraterna (Sd) och Vänsterpartiet (V). 
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Framtida forskning inom ämnet skulle kunna inriktas mot hur en arbetsplats, inom ett visst 

yrkesområde, bemöter de anställda som är i behov av missbruksvård. Det hade varit intressant 

att genomföra en jämförelsestudie av hur alkohol och cannabis bemöts på arbetsplatsen. Detta 

för att undersöka om man skiljer på dessa två droger när ett vårdbehov finns bland de 

anställda. Denna idé uppkom under uppsatsens gång då informanterna jämförde alkohol med 

cannabis samt att en av dem berättade om att arbetsgivare i vissa fall kan vara mer toleranta 

med alkoholbruk än med cannabisbruk. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1. Namn, kön: fylla i själv. 

2. Ålder? 

3. Utbildning? Tidigare yrkeserfarenhet? 

4. Nuvarande position inom partiet? 

Legaliseringsfrågor: 

3. Vad anser ni, som parti, om att det går en liberaliseringsvåg genom världen, med 

alltfler stater som legaliserar cannabis? 

4. Påverkas Sverige av att länder som Uruguay, Storbritannien, Kanada, Danmark samt 

vissa delstater i USA har legaliserat cannabis? Följdfråga: Hur? 

5. Vad är ditt partis inställning till Sveriges restriktiva narkotikapolitik?  

6. Kommer Sveriges narkotikalagstiftning påverkas av att andra länder legaliserar 

cannabis? Följdfrågor: Varför och hur? 

7. Vad anser ert parti om inställningen som man kan få genom media att ”Dagens  unga  

har  en  mer  liberal  syn  på  cannabis,  att  den  är  mindre  farlig”?  Följdfråga: Anser ni att 

man bör arbeta för att förändra detta? 

8. Påverkas de svenska moderpartierna av att ungdomsförbund som CUF och MUF 

Halland är för legalisering av cannabis? Följdfråga: Hur?   

Framtidsfrågor, hypotetiska: 

9. Tror du att legalisering av cannabis skulle göra att den organiserade brottsligheten 

skulle minska? Om ja: Utveckla ditt svar. Om nej: Varför inte. 

10. Vad tror du att följderna för den enskilde individen kan bli om cannabis legaliseras för 

privat bruk eller för medicinskt bruk i Sverige?  

11. Vad tror du att följderna för samhället i stort kan bli om cannabis legaliseras i Sverige?  

12. Vill du tillägga något som vi inte har frågat om? 

Tack för din medverkan! 
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