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Sammanfattning 

 

 

Cannabis är det mest använda narkotikapreparatet i såväl Sverige som stora delar av övriga världen. 

Det produceras ständigt ny forskning som visar på skadligheten och riskerna med att bruka 

cannabis. Trots detta är åsikterna om drogen många, och debatten om legalisering är större än 

någonsin. I Sverige är cannabis dock förbjudet i alla sammanhang och allt bruk av 

narkotikaklassade substanser ses som missbruk. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

cannabisanvändarna själva resonerar kring sitt eget bruk samt hur de förhåller sig till samhällets syn 

på cannabis. Detta för att få en mångfacetterad bild av varför människor brukar just cannabis. 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre män, samtliga med personliga 

erfarenheter av att bruka cannabis. De teoretiska utgångspunkterna som har använts i uppsatsen är 

socialkonstruktivism, normaliseringsteori, kulturteori och stigmateori. Intervjumaterialet 

analyserades och kodades med hjälp av innehållsanalys vilket resulterade i fem huvudteman; 

”missbruk kontra bruk”, ”attityder”, ”social och kulturell påverkan”, ”jämförelse av risker” och ”vi 

och dom”. 

Resultatet av studien visar att cannabisanvändarna i undersökningen inte anser att man automatiskt 

är en missbrukare vid bruk av cannabis. Missbrukare är enligt intervjupersonerna en titel som man 

tillskrivs av samhället och som bygger på stereotypa föreställningar. Resultatet tyder även på att 

cannabisbrukare anser sig kunna upprätthålla ett kontrollerat bruk under särskilda omständigheter, 

som vid begränsad tillgång och i en begränsad socialt kontext. 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

 

Narkotika är något som är mer eller mindre förekommande i hela världen och man räknar med att 5 

% av den vuxna befolkningen någon gång har använt narkotika (www.unodc.org). 

Läkemedelsverket definierar narkotika som ett beroendeframkallande medel som bedövar eller 

stimulerar det centrala nervsystemet, som ofta delas in i fem grupper, centralstimulerande narkotika, 

hallucinogener, opiater, samt cannabis (hasch, marijuana). Ett antal läkemedel är även 

narkotikaklassade såsom vissa sömnmedel, och lugnande medel (CAN, 2012). 

 

I många länder finns även klassificeringsskalor där man delar upp narkotika utifrån dess skadlighet, 

det kan t.ex. handla om lättare och tyngre droger såsom man valt att göra i Holland. Dock ska all 

narkotika som är registrerad i FN:s narkotikakonvention vara förbjuden världen över, men vissa 

länder har mjuknat upp lagstiftningen lite och tillåter vissa lättare droger restriktivt för eget bruk 

(www. FHI.se). 

 

Cannabis är det mest använda narkotikapreparatet i större delar av världen och tillhör ofta det man 

räknar som lättare droger. Man räknar med att 3,9 procent av världens befolkning i åldern 15-64 år 

någon gång har använt cannabis (www.unodc.org). Ett ökande antal länder har även 

dekriminaliserat cannabis i begränsade sammanhang. I USA har flera delstater börjat tillåta 

användning för medicinskt bruk trots att det enligt federal lag inte är tillåtet. Detta är en trend som 

de senaste åren även spridit sig till Europa där ett flertal länder börjat tillåta att cannabispreparat kan 

ges ut med recept, bl.a. Belgien, England, Frankrike och Finland. Det mest kända exemplet för 

dekriminalisering för allmänheten är troligtvis Nederländerna, även om deras lagstiftning inte 

skiljer nämnvärt från exempelvis Portugal och Spanien, där konsumtion och innehav av mindre 

mängder för privat bruk inte längre är straffbara (CAN, 2012).  

 

Sverige har en nolltolerans mot allt illegalt bruk av narkotikaklassade preparat och cannabis är inget 

undantag. Allt bruk av cannabis räknas i juridisk mening som missbruk. Trots detta visar resultat 

från Nationella folkhälsoenkäten att cirka 12 procent av den svenska befolkningen i åldersgruppen 

16-64 år någon gång har använt cannabis. Användningen har visat sig vara högst bland män i 

åldrarna 16-29 (Forkby. Olausson, & Turner, 2013). Ur ett Europeiskt perspektiv är Sveriges 

cannabisbruk dock relativt lågt då man räknar med att 22 % av den vuxna befolkningen i Europa 

provat cannabis (Nyström, 2011). 

 

Om man tittar på rättsväsendets narkotikabeslag kan man se en kraftig ökning av cannabis i Sverige. 

Det har bland annat skett en kraftig ökning av hemodlad cannabis, och polisen uppskattar att vi nu 

är självförsörjande och inte längre bara ett mottagarland (CAN, 2012). Polisens nationella 

cannabisprojekt har den senaste tiden också börjat kartlägga en tidigare relativt okänd grupp 

bestående av medelålders och äldre personer som utgör en stor andel av brukarna 

(Rikskriminalpolisen, 2007). Det är dock svårt avgöra exakt hur stort problem cannabismissbruk är 

i Sverige då bruket är relativt gömt i jämförelse med andra drogmissbruk. Användning av drogen 

leder sällan till sjukhusinläggningar och diagnostiseringar (Lundqvis & Ericsson, 1988). De som 

brukar drogen kan ofta upprätthålla en fungerande vardag innan kroniska symptom uppstår som 

påverkar deras funktionsnivå. Detta kan vara en bidragande orsak till att samhället har en mer 

förlåtande syn på cannabis än andra droger (Petrell, Blomqvist & Lundqvist, 2005). Med tanke på 

cannabis omfattning är det naturligt att det finns många olika föreställningar och uppfattningar om 

drogen. Förespråkare av dekriminalisering både för medicinskt och personligt bruk hävdar ofta dess 
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få biverkningar som fördel mot många andra preparat, och att det kan fungera som ett smärtstillande 

alternativ istället för starkt beroendeframkallande opiater. Samtidigt produceras också ny forskning 

kring de skador och biverkningar cannabis själv har, bland annat kognitiva försämringar, försämring 

av närminnet och koncentrationsförmågan, ångest, och depression hos de som använder (Turner, 

2013). Trots Sveriges nolltolerans finns det många åsikter om vad som är missbruk och vad som är 

bruk. Vissa hävdar att allt bruk av narkotika är missbruk medan andra menar att det är mer 

komplext än så, och att individen själv måste få definiera sitt eget bruk (Andersson, 1991). 

 

1.2 Problemformulering 

Det kommer ständigt ny forskning om cannabis och dess skadeverkningar, trots detta är cannabis 

den mest använda drogen i såväl Sverige som resten av världen. Med tanke på cannabis omfattning 

är det naturligt att olika länder, kulturer och individer har varierande uppfattningar om drogen. 

Somliga länder har valt att legalisera drogen andra har avkriminaliserat bruket, sedan finns det 

länder som Sverige där drogen är helt förbjuden. I Sverige ses allt illegalt bruk av narkotikaklassade 

substanser som missbruk. Trots detta kan definitionerna av bruk och missbruk ses som relativt vaga. 

För att förstå sig på ett socialt problem måste man kunna sätta sig in i andra människors upplevelser. 

Trots detta finns relativt lite forskning som ger de som använder cannabis en chans att framföra sina 

resonemang. För att få en fördjupad bild av varför människor brukar cannabis är det viktigt att lyfta 

användarnas egna uppfattningar och åsikter.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur cannabisanvändare ser på sitt eget bruk/missbruk, samt 

hur de förhåller sig till samhällets syn på cannabis och de människor som brukar det. 

 

 Vilken syn har intervjupersonerna på sitt eget cannabisanvändande? 

 Hur resonerar intervjupersonerna kring begreppen bruk och missbruk? 

 Hur ser intervjupersonerna på omgivningens föreställningar om människor som brukar 

cannabis? 

 Hur uppfattar intervjupersonerna samhällets attityder till cannabis? 

 

 

1.4 Definition av begrepp 

1.4.1 Narkotika: 

Läkemedelsverket definierar narkotika som ett beroendeframkallande medel som bedövar eller 

stimulerar det centrala nervsystemet, de delas ofta in i fem grupper, centralstimulerande, 

hallucinogener, opiater, samt cannabis (hasch, marijuana) (http://www.lakemedelsverket.se). 

 

 

http://www.lakemedelsverket.se/
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1.4.2 Lättare och tyngre droger 

I internationella artiklar talas det ofta om lättare och tyngre droger. I Sverige finns ingen preciserad 

skala på lättare och tyngre droger. Jag utgår därför från den engelska skadlighets kategoriseringen 

av droger, och fokuserar på typ C (Bilaga 1) 

 

1.4.3 Missbruk och bruk 

Begreppet missbruk används ofta i samband med alkohol, läkemedel och narkotika. Termen 

används i olika sammanhang och innebörden ser ofta olika ut. 

I klassificeringssystemet DSM IV används begreppet missbruk som en diagnosterm för att beskriva 

tillstånd som vanligtvis kommer före diagnosen beroende. Termen missbruk är i DSM IV baserad 

på en rad kriterier och därför mycket entydig. I ICD 10 är motsvarande term skadligt bruk och 

definieras som: ett bruk av substanser som används på ett sätt som är skadligt för hälsan, fysisk eller 

psykisk. Diagnosen kan sättas om substansbruket medför fysiska eller fysiska medicinska skador. 

Detta krav finns inte i DSM IV, där finns istället en rad sociala kriterier som inte finns i ICD 10. 

Definitionen av missbruk används också i juridiska sammanhang som allt bruk av narkotika, dvs.  

farmakologiska substanser som finns upptagna i läkemedelsverkets narkotikaförteckning. Dock kan 

termen missbruk i juridisk mening ibland med fördel för den anklagade bytas ut mot termen illegalt 

bruk av droger. Då handlar det ofta om ungdomar som vid tillfälle testat narkotika 

(Http://www.beroendelinjen.se/definitionmissbruk.html). 

Det finns dock delade meningar om vad som är missbruk respektive bruk. Bengt Svensson 

definierar bruk som vanor som ofta relaterade till olika former av njutningsmedel av intensivare 

slag. Bruket/vanorna kan sedan gå över till ett missbruk. Missbruket blir då den negativa sidan av 

bruket som överskridit en gräns och gått till överdrift. Det är svårt att ge en förklaring till 

överskrivandet då det finns många olika teorier till detta. Det kan ses som ett medvetet val eller en 

given påföljd av drogens egenskaper (Svensson, 1998). Andersson (1991) menar att de allmänna 

definitionerna för missbruk och bruk är vaga. Vad som betraktas som missbruk är till stor del socialt 

konstruerade. Hon menar att gränserna mellan bruk och missbruk är obestämda och drogbrukarnas 

definitioner är lika korrekta som samhällets. Människor måste själva få definiera vad som ska 

betraktas som missbruk och bruk. Även om allt bruk av narkotika ses som missbruk enligt lag och i 

det officiella språkbruket, är det i verkligheten stora skillnader mellan människors narkotika bruk. 

Hon menar att det fins olika nivåer av drogbruk och att man därför måste använda begreppen 

varsamt utifrån specifik situation och person (Andersson, 1991).  

Jag har valt att använda mig av begreppet bruk i uppsatsen, detta då de intervjuade talar om sig 

själva som brukare och inte missbrukare. Jag vill därmed inte tillskriva dem en beteckning som de 

varken vill eller anser sig ha. 
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2. Tidigare forskning 

 

 

2.1 Cannabis 

Cannabis utvinns ur plantan hampa och tillhör gruppen hallucinogena droger. Växten innehåller 420 

kemiska substanser varav ca 70 cannabinoider, cannabinoider är kemiska verksamma 

beståndsdelarna som påverkar vårt psyke (Lundqvist & Ericsson, 1988). THC är den mest 

psykoaktiva cannabinoiden. Cannabis förekommer i tre olika beredningar hasch marijuana och 

hascholja. Hampa är en mycket gammal växt och de äldsta spår man hittat av växten genom 

arkeologiska utgrävningar visar på att växten odlades i Kina för minst 10 000 år sedan. Huruvida 

man använde växten som ett rusmedel går dock inte att fastslå. I Sverige började man inte bruka 

cannabis som rusmedel förrän långt in på 1900-talet, även om forskare kände till växten och dess 

berusningseffekter långt innan. Det största genombrottet för cannabis kom i mitten av 60-talet, som 

ungdomsdrog i samband med hippievågen. På några år var cannabis västvärldens mest använda 

drog (Nordegren & Tunving, 1984). 

 

Än idag är cannabis det mest använda narkotikapreparatet i Sverige och tittar man på de senaste 

decennierna kan man se att bruket blir allt vanligare. Enligt undersökningar från CAN har 

åtminstone 150 000 personer i den svenska befolkningen använt cannabis någon gång under det 

senaste året. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning drogen används i dagens samhälle, 

då cannabisbruk är ett relativt gömt drogbruk i jämförelse med andra starkare droger. Detta kan 

tänkas bero på att det sker betydligt färre sjukhusinläggningar i samband med överdoser eller akuta 

besvär, det är även betydligt ovanligare med diagnoser och beroendebehandlingar gällande 

haschmissbruk (CAN, 2012). 

 

2.2 Lagstiftning och policy 

FN arbetar för ett narkotikafritt samhälle, all narkotika som är registrerad i FN:s 

narkotikakonvention ska vara förbjuden världen över. Somliga länder har dock mjukat upp 

lagstiftningen lite och tillåter vissa lättare droger såsom cannabis för eget bruk (FHI.se). I Sverige 

har vi en nolltolerans mot all narkotikaanvändning och enligt lag är det olovligt att framställa, 

överlåta, förvärva, bearbeta, anskaffa, förpacka, förvara, transportera, inneha och bruka narkotika. 

Den som bryter mot denna lag kan dömas till allt från böter upp till 10 år i fängelse. 1 § 

Narkotikastrafflag (1968:64). Målet är ett narkotikafritt samhälle vilket Statens folkhälsoinstitut 

arbetar för genom att; bevaka och utveckla narkotikaklassificeringen av sådana varor som inte utgör 

läkemedel, se till att det finns statistik av god kvalitet. De ska även samarbeta med andra länder och 

organisationer för kontroll av narkotika, stärka allmänhetens support för en restriktiv 

narkotikapolitik, satsa på preventiva insatser mot narkotika bland unga samt stödja 

kompetensutveckling om förebyggande åtgärder mot narkotikabruk (Fhi.se). 

2.3 Cannabis påverkan på brukaren 

Lundqvist & Ericsson (1988) är ledande i svensk forskning om cannabis. De har bland annat 

undersökt cannabis skadeverkningar på hjärna. De menar på att bruk av cannabis består av två 

sorters rus, det akuta ruset och kronisk intoxikation. Det akuta ruset förknippas ofta med positiva 

euforiska känslor såsom avslappning, lugn, lyckokänslor och distans till vardagen (Forkby, 

Olausson & Turner, 2013). Den kroniska intoxikationen beror på att THC som är den mest 
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psykoaktiva av cannabinoiderna lagras i kroppen och är rusgivande, vilket förklarar de långdragna 

effekterna. Det kan ta flera veckor innan THC-halterna helt försvunnit ur kroppen, och så länge 

dessa halter finns i kroppen påverkas individens funktionsnivå.  

 

Lundqvist och Ericsson (1988) uppmärksammar att de som brukar cannabis ofta har svårt att förstå 

sambandet mellan en lägre funktionsnivå och droganvändandet.  De menar att det är det akuta ruset 

som man ofta förknippar med användningen och det man också kommer ihåg. Vid avbrytande efter 

en längre tids cannabisanvändning är det vanligt med ångest och depressiva känslor, då THC- 

halterna börjar gå ner vilket ökar ångesten. Detta gör att många återgår till sitt bruk (Lundqvist & 

Ericsson 1988). Omfattande forskning har gjorts på vilka skadeverkningar cannabis kan ha på lång 

sikt. Exempel på dessa är psykiska skadeverkningar kan vara ångest, förvirring och hallucinationer. 

Framförallt är det bevisat att de kognitiva funktionerna är de som tar mest skada (Petrell, Blomqvist 

& Lundqvist, 2005). 

 

 2.4 Attityder till cannabis 

 
Forskning visar mer och mer på skaderiskerna som tillkommer vid bruk av cannabis, trots detta blir 

drogen allt vanligare i Sverige och det finns kvar föreställningar om cannabis som ganska ofarligt, i 

synnerhet bland unga.  En förklaring till detta är att cannabis ofta räknas som en lätt drog i kontrast 

till amfetamin och heroin. En annan förklaring kan vara att det finns kvar en romantiserad bild av 

cannabis som bland annat bottnar i hippiekulturen på 60-70 talet (Petrell, Blomqvist & Lundqvist, 

2005). I en rapport från en opinionsundersökning visade det sig dock att den svenska befolkningen i 

allmänhet är ganska negativt inställda till cannabis, 8 av 10 personer tycker att innehav och odling 

av cannabis bör straffas. Undersökningen visade även på att det finns stora skillnader städer emellan 

och personer bosatta i storstäder och män i åldrarna 18-35 år har överlag en mer liberal inställning 

till narkotika. Dessa personer har även i större utsträckning provat någon form av narkotika och 

anser att straffen gällande cannabis är för stränga (Fernström, & Wemminger, 2008). 

 

I en studie om attityder till lättare droger i Europa visar resultatet på att länder som är mer socialt 

och kulturellt utvecklade har en högre tolerans för olika typer av avvikande beteenden och livsstilar, 

såsom experimenterande med lättare droger. Sverige, Nederländerna och Danmark toppar listan 

bland dessa länder. Resultaten gäller dock först och främst bland yngre personer. Äldre, gifta och 

religiösa tenderar att vara mer negativt inställda (Cao & Zhao, 2012). Lundqvist & Ericsson (1988) 

menar att samhällets föreställningar om narkotika inte bara bygger på sociala och kulturella 

attityder utan även på det rus drogen ger. Det tycks finnas en högre tolerans mot droger med mildare 

berusningseffekt såsom cannabis. Det har länge varit svårt att se konkreta skadeverkningar, de som 

använder cannabis är ofta väl integrerade i samhället och kan ha en fullt fungerande vardag innan de 

kroniska symptomen uppstår och påverkar deras funktionsnivå. Detta kan bidra till att samhället har 

en mer förlåtande syn på cannabis än andra droger (Petrell, Blomqvist & Lundqvist, 2005). 

 

2.5 Användares resonemang om cannabis 

 

Tidigare forskning har gjorts på just hur cannabisanvändare resonerar kring sitt eget bruk och 

drogen i allmänheten. Sandberg (2012) har i sin studie intervjuat 100 cannabis användare, hans 

studie visar på att det är vanligt att en normalisering sker gällande cannabis bland användarna. 

Många av intervjupersonerna rättfärdigade sitt bruk med att jämföra risker med andra droger eller 

brott. Många av de som deltog i studien ansåg att cannabisanvändning är ganska ofarligt i 

jämförelse med tyngre droger såsom heroin. Ett annat vanligt sätt att försvara sitt bruk var att 

jämföra med lagliga skadliga beteenden som att bruka alkohol eller tobak. Många förnekade också 
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riskerna av att röka och menade att drogen kom från naturen och att det därför inte kan vara farligt, 

ett vanligt citat var: det är naturligt, det är bara en planta. I subkulturerna var ett vanligt argument, 

att det uppenbarligen inte kan var farligt då så pass många i omgivningen använde cannabis 

(Sandberg, 2012). 

 

Fondén & Sato, (2005) har i sin studie om unga drogbrukares självpresentationer intervjuat 13 unga 

cannabisbrukare. Intervjuerna skedde i fokusgrupper och enskilda intervjuer. Syftet med studien var 

att lyfta fram hur unga drogbrukare presenterar sig själva och hur de ser på sitt och andras bruk av 

droger. Ingen av de intervjuade identifierade sig som knarkare eller en missbrukare. Ett vanligt sätt 

att var att försvara sitt eget bruk genom att distansera sig själv från de ”riktiga missbrukarna”, de 

som tappat kontrollen. De beskrev sig själva som brukare snarare än missbrukare. Skillnaden 

mellan missbruk och bruk var enligt dem beroendet, att inte kunna kontrollera sitt bruk. Författarna 

beskriver en paradox i brukarnas resonemang, å ena sidan var de fullt medvetna om riskerna med att 

bruka droger, å andra sidan var de snabba på att försvara bruket med att jämföra risker med andra 

tyngre droger. Många av dem ställde sig väldigt kritiska mot media och myndigheters bild av 

narkotika och i synnerhet cannabis. Att röka gräs var för dem inte samma sak som att knarka. 

Författaren menar att intervjupersonerna kände sig påtvingade den socialt konstruerade rollen som 

knarkare och kriminell, vilket är en väldigt stigmatiserande titel att bära. 

 

2.6 Det kontrollerade bruket 

I litteratur och studier talas det ofta om det problematiska bruket av cannabis dvs. beroende, 

skadeverkningar och missbruk. Det finns dock forskare som har en mer nyanserad bild och menar 

att det inte alltid handlar om missbruk utan att det faktiskt går att upprätthålla ett kontrollerat bruk. 

Begreppet kontrollerad droganvändning kan användas för att förstå individens olika nivåer av 

engagemang i användandet. Man kan definiera begreppet som ett reglerat och icke tvångsmässig 

bruk av droger som inte bidrar till psykologiska, sociala, ekonomiska, juridiska eller hälsorelaterade 

konsekvenser (Decorte, 2001).  

 

Zinberg (1984) beskriver det kontrollerade bruket utifrån ett socialt perspektiv. Han menar på att 

den sociala situationen där drogbruket pågår som avgör vilken form användandet tar. Hur drogen 

används i den sociala kretsen är avgörande för om individen utvecklar ett kontrollerat bruk eller 

inte. Tillgängligheten till drogen och de ritualer som finns kring användandet spelar stor roll för 

drogbrukets utformning. Han förklarar drogmissbruk som en brist på social kontroll inom 

knarkkretsarna. Waldorf, Reinarman & Murphy (1991) menar att det är individernas liv utanför 

drogkretsarna som är avgörande. De som lyckas hålla ett kontrollerat bruk är ofta personer med en 

meningsfull tillvaro och vardag, med avseende på sysselsättning, familj och relationer. Dessa 

faktorer förhindrar individen från att hamna i ett liv centrerat kring drogerna. Dessa personer är 

också mer förankrade till rutiner och regler vilket bidrar till att drogbruket bli begränsat till 

specifika situationer, sammanhang, platser eller tider (Waldorf et al, 1991).  
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3. Metod 

 

3.1 Kvalitativ metod 

För att kunna besvara denna studies syfte och frågeställningarna valdes en kvalitativ 

forskningsmetod.  Frejs & Thornberg (2009) beskriver kvalitativ forskningsmetod som ett 

paraplybegrepp innehållande många metoder och metodansatser. Man använder sig av kvalitativ 

forskning då man vill undersöka egenskaper eller karaktären hos det studerade fenomenet. 

Kvalitativa studier används då man vill beskriva människors upplevelser och åsikter om ett 

fenomen. Det handlar om att tolka, beskriva och förklara. Forskaren själv är ett viktigt redskap i 

processen att samla empiri. Kvalitativa studier genomförs ofta genom antingen intervjuer av olika 

slag och/eller observationer (Bryman, 1997).  

 

Svensson & Starrin, (2009) beskriver att det huvudsakliga målet med kvalitativ forskning är att 

förstå verkligheten så som den upplevs av dem som lever i den. Denna förståelse är en förutsättning 

för en mer sanningsenlig beskrivning av verkligheten. Valet av metod gjordes då det väsentliga i 

studien är intervjupersonernas egna upplevelser och resonemang, och därmed också få en djupare 

förståelse för det studerade fenomenet.  

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod då det väsentliga i 

undersökningen är intervjupersonernas upplevelser och resonemang. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är att få en djupare förståelse för det studerade ämnet utifrån intervjupersonernas egna 

perspektiv. Intervjuerna är baserade på en semistrukturerad intervjuguide. En intervjuguide ska 

innehålla frågor utifrån de ämnen som studien bygger på och i vilken ordning de ska ställas. I en 

strukturerad intervju tar man hänsyn till vilken analysmetod man senare ska använda sig av och 

formulerar frågorna utifrån det. Ska man kategorisera svaren bör man försöka se kontentan i svaren 

utifrån kategorierna (Kvale & brinkman, 2009). 

 

3.3 Urval 

Den urvalsmetod som användes var en kombination mellan bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Vilket innebar att kontakt togs med en person som i sin tur tillfrågade bekanta/kamrater om de 

också kunde tänka sig att delta. Snöbollsurval är en bra metod att använda när det är svårt att 

komma i kontakt med den valda målpopulationen, som i detta fall är personer som brukar cannabis 

(Dahmström, 2005) Urvalskriterierna för studien var att intervjupersonerna skulle vara över 18 år 

och ha personliga erfarenheter av att bruka cannabis. Personer med tyngre missbruk exkluderades ur 

studien. Intervjupersonerna blev slutligen tre killar i övre 20-årsåldern. 

 

3.4 Datainsamling 

De databaser som användes vid litteratursökningen var google, CAN och framförallt Umeå 

universitets databaser såsom Socindex. De svenska sökorden som användes var, cannabis, hasch, 

marijuana, cannabismissbruk, cannabisbruk, missbruk, narkotika och narkotikamissbruk. Vid 

litteratursökningen av internationella artiklar användes sökorden, cannabis, cannabis abuse 

substance abuse, drug abuse, drug policy. 
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Insamlingen av data gjordes genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Kontakt togs med 

intervjupersoner via telefon, där tid och plats för intervjuerna bestämdes. Alla tre intervjuer ägde 

rum i ett enskilt grupprum på universitetet, detta för att utesluta störningsmoment och kunna hålla 

sekretessen. Varje intervju tog mellan 20-45 minuter och spelades in med diktafon, det insamlade 

intervjumaterialet transkriberades sedan ordagrant och skrevs ut för att underlätta för analysen.  

 

3.5 Analysmetod 

Syftet med en analys är att skapa mening i den data som samlats in, att skilja mellan det som är 

betydelsefullt och det mindre relevanta för studien, samt att identifiera mönster som kan ha 

betydelse (Fejes & Thornberg, 2009). Den analysmetod som användes var konventionell 

innehållsanalys. Vid en konventionell innehållsanalys utgår man från en induktiv ansats, vilket 

innebär att forskaren gör en objektiv tolkning av innehållet i det insamlade materialet. Detta för att 

inte lägga egna värderingar utan få fram respondenternas riktiga upplevelser. Analysprocessen sker 

genom systematisk klassificering utifrån olika koder som senare identifierar olika mönster och 

teman. På detta sätt kan långa intervjuuttalanden bli till några få teman och man får fram det 

meningsbärande i materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet med denna analysmetod få en 

bättre insikt och kunskap om det fenomen man valt att studera, med den aktuella kontexten i 

beaktande (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Vid utförandet av den konventionella innehållsanalysen lästes den transkriberade texten igenom 

upprepade gånger, meningsbärande fraser och meningar plockades sedan ut ur texten. Dessa 

meningsbärande enheter kortades sedan ner och kodades förutsättningslöst. Några exempel på dessa 

koder är missbrukare, tyngre droger, alkohol, familj, vänner, samhället, legalisering m fl. Koderna 

grupperades sedan i olika kategorier som slutligen formulerades till fem teman: ”missbruk kontra 

bruk”, ”attityder”, ”social och kulturell påverkan”,” jämförelse av risker” samt ”vi och dom”, 

som vidare presenteras i resultatdelen. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Den initiala tanken för denna undersökning var att använda fokusgrupper som intervjumetod, detta 

för att få en djupare diskussion och interaktion intervjupersonerna emellan. Dock är det svårt att 

garantera anonymiteten i fokusgrupper då det inte går att säkerställa att deltagarna inte röjer 

varandras identiteter. Då denna studie berör ett ämne som är känsligt och dessutom en illegal drog 

är anonymiteten väsentlig. Individuella intervjuer är därför ett bättre alternativ för denna typ av 

undersökning.  

 

Vid intervjutillfällena informerades intervjupersonerna muntligt om de forskningsetiska kraven, det 

vill säga samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

enlighet med samtyckeskravet fick intervjupersonerna ge sitt samtycke till att vara med i 

undersökningen. Informationskravet fullföljdes genom att de fick information om syftet med 

undersökningen och vilken roll de som intervjupersoner har. De blev även informerade om 

frivilligheten att delta samt rätten att avbryta. Då undersökningen handlar om ett såpass känsligt 

ämne är konfidentialitetskravet väldigt viktigt, intervjupersonerna blev noga informerade om rätten 

till anonymitet. I enlighet med nyttjandekravet informerades slutligen de intervjuade om att 

resultatet endast kommer användas i forskningssyfte (http://codex.vr.se/texts/HSFR.pd). 
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3.7 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används ursprungligen i kvantitativ forskning för att bedöma 

kvaliteten och tillförlitligheten i en undersökning. I kvalitativa studier handlar validitet och 

reliabilitet om att kunna klargöra att materialet/data samlats in och bearbetats på ett pålitligt och 

adekvat sätt. När man talar om undersökningens reliabilitet syftar man till dess tillförlitlighet, och 

om man skulle få likvärdiga resultat om undersökningen genomfördes på nytt av andra forskare 

eller vid en annan tidpunkt.  Vid intervjuer handlar reliabilitet om intervjupersonernas svar, om de 

förändras under tiden eller om olika intervjuare skulle få olika svar (Kvale & Brinkman, 2009). Det 

är bland annat viktigt att inte ställa ledande frågor då detta kan styra intervjun. Vid kvalitativ 

forskning finns dessutom alltid risken att tolkningen blir påverkad av författarens egna perspektiv, 

vilket i sin tur kan påverka resultatet (Bryman, 1997). 

 

Validiteten i en undersökning syftar till om mätningarna som gjorts faktiskt är desamma som de 

man haft i avsikt att mäta. Valideringen syftar till sanningen i undersökningen och är något som ska 

genomsyra hela forskningsprocessen. För att kunna bedöma validiteten bör undersökningen 

genomförts i enlighet med de regler och ramar som satts upp (Kvale & Brinkman, 2009). För att 

stärka validiteten i denna studie har jag försökt att endast mäta det som studien syftar till. Alla 

stadier i forskningsprocessen har sedan beskrivits utförligt. Intervjuguiden som denna undersökning 

bygger på innehåller till största del öppna frågor för att undvika att styra intervjupersonernas svar. 

Då undersökningen berör ett känsligt ämne är det viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga 

med såväl intervjuaren som miljön där intervjun äger rum. Det är svårt att bedöma studiens 

reliabilitet då det är möjligt att andra omständigheter för intervjuerna skulle kunnat ge ett annat 

resultat. Intervjuerna genomfördes i enskilda rum för att undvika störningsmoment och garantera 

anonymitet. För att undvika missförstånd och stärka reliabiliteten spelades intervjuerna in med 

diktafon och transkriberades sedan ordagrant.  

 

3.8 Generalisering 

Om en intervjustudie bedömts som tillförlitlig återstår ändå frågan om resultatet kan generaliseras 

till andra personer, situationer och miljöer. Ett vanligt problem med intervjuundersökningar är de 

ofta innehåller för få intervjupersoner för att resultatet ska kunna generaliseras. Även om man inte 

kan generalisera resultatet i allmänhet kan det ändå överföras och vara relevant i andra situationer 

(Kvale & Brinkman, 2009). Då denna undersökning endast bygger på tre intervjuer som valts ut 

genom snöbollsurval blir det svårt att generalisera resultatet till hela målpopulationen. Målet med 

undersökningen har dock aldrig varit att producera generaliserbara svar, utan snarare ge en 

fördjupad kunskap till komplexa frågeställningar. 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Socialkonstruktivism 

Jag har valt att använda mig av en socialkonstruktivistisk ansats för få en djupare förståelse för 

cannabisbruk på individ och samhällsnivå. Socialkonstruktivismen är ett kritiskt synsätt mot de i 

samhället givna föreställningar om den sociala värld vi lever i (Berger, 1991). Kärnan i det 

socialkonstruktivistiska synsättet är att man bör akta sig från att se sociala handlingar som naturliga, 
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de är socialt konturerade och upprätthålls genom samhällets normer och strukturer. Den verkliga 

verkligheten ligger bakom det omedelbart givna (Nilsson & Wenneberg, 2010). Kunskap 

konstrueras i socialt samspel där allmänna sanningar skapas. Kunskap är något som präglats 

historiskt och kulturellt och förändras med tiden. Man kan därför se på människors handlingar, val, 

åsikter som något i konstant rörelse och som varierar i olika situationer. Burr menar att vad som 

uppfattas som problematiskt och onormalt varierar med tiden och i olika kulturer.  Samhällsproblem 

är något som är konstruerat i dagens samhälle. Detta kan även appliceras på narkotika, som kan 

tilldelas olika meningar beroende på sammanhang (Burr, 2003). 

 

Hur attityder till narkotika förändras i samhället och i olika länder över tiden kan alltså förklaras 

med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Detta synsätt kan ge en förståelse för hur olika 

grupper och kulturer kan ha olika uppfattningar om vad som är rätt och fel, och vad som är 

problematiskt.   

 

 

4.2 Kulturteori 

För att se hur vi utvecklar olika sociala identiteter i olika sociala grupper samt hur dessa grupper 

skapar sin egen kultur har jag valt att titta på cannabisanvändning utifrån en kulturteoretisk ansats. 

Begreppet infördes på 1950 talet och har kommit att användas för att förstå sociala problem och 

sociala avvikelser (Andersson, 1991). Kulturteorin menar att vi tillhör många sociala världar i vilka 

vi utvecklar en social identitet, detta sker i interaktion och kommunikation med andra individer i 

den sociala världen. De sociala världarna identifieras och förenas av gemensamma aktiviteter eller 

åsikter och har sin egen kultur, ibland även en subkultur. Ett samhälle består av flera olika kulturer 

och subkulturer (Svensson, 2007). En subkultur kan definieras som en mindre kultur som finns 

inom en större kultur, med separata värderingar, föreställningar, normer och idéer. Det kan handla 

om politik, åsikter, stilar osv. Människor som deltar i en subkultur och de sociala problem som kan 

existera inom gruppen är inte slumpmässiga. Alla människor har olika referensramar som påverkas 

av olika tillhörigheter och kategorier såsom kön, etnicitet, ålder, yrke, ekonomi, social klass osv, 

alla dessa kategorier påverkar våra förutsättningar i livet och den sociala identiteten som vi 

utvecklar (Gelder & Thornton, 1997).  

 

Det är inte bara individen själv som har en självbild utan man kan säga att även gruppen har det. De 

som ingår i en subkultur är ofta föremål för samhällets stereotypa föreställningar och attityder.  

Kulturteorin syftar alltså till att våra identiteter formas utifrån de sociala grupper vi tillhör. Dock är 

det viktigt att vara medveten om att människor kan vara anslutna till olika sociala system samtidigt. 

Människor tillhör och vandrar ut och in i många sociala världar, vilka har olika socialt värde i 

samhället. Kritik har dock riktas mot kulturteorin då den lämnar ute det faktum att individer kan 

vara anslutna till flera värderingssystem samtidigt. En viktig aspekt är att individer kan ha både 

laglydiga värderingar och värderingar som kan innebära att bryta lagen. Individer som tillhör en 

subkultur behöver inte helt och hållet vara trogna dessa och dess kultur, och heller inte åt 

majoritetssamhället (Gelder & Thornton, 1997). 

 

4.3 Normaliseringsteori 

För att förklara hur droger kan normaliseras i ett samhälle, en grupp eller hos enskilda individer har 

jag valt att använda mig av Normaliseringsteorin. Teorin syftar till att förklara avvikande beteenden 

som bruk av cannabis, en normalisering av ett avvikande beteende kan ske både på individ- och 

samhällsnivå (Aldridge. Howard & Measham, 1998).  



 

 

13 

För att en normalisering av drogbruk ska ske på samhällsnivå måste sex kriterier uppfyllas: 

 En förbättrad tillgång till narkotika. 

 Experimentera med droger blir vanligare. 

 Regelbundet narkotikabruk blir vanligare. 

 Narkotika blir ett vardagligt fenomen som blir socialt accepterat bland ungdomar. 

 Vuxna provar och använder narkotika. 

 Legala och illegala berusningsmedel används om varandra. 

 

Man kan även tala om en normalisering i en särskild grupp eller på individnivå. Shiner & Measham 

(2009) menar att man inte se på enskilda, mindre gruppers drogbruk som en påföljd av samhällets 

förändrade användande. Man måste istället se på hur droganvändandet normaliserats i den sociala 

gruppen.  

 

För att förklara normalisering av droger i grupper eller subkulturer kan man bland annat undersöka 

cannabisanvändares resonemang om drogen och sitt bruk. Sandberg (2012) menar på att grupper 

ofta använder sig av normaliseringstekniker för att rättfärdiga ett riskbeteende som cannabisbruk. 

Han talar om tre huvudsakliga tekniker, den första är ett ”vi och dom- tänk”, det kan exempelvis 

vara att jämföra sin egen användning av lättare droger med de som brukar tyngre droger. Den andra 

tekniken är att erkänna risken med drogen men att istället rikta sig mot de som förlorat kontrollen 

över sitt bruk. Den tredje normaliseringstekniken är att jämföra cannabis med ett riskbeteende som 

är accepterad i samhället. Ett vanligt exempel på detta är att jämföra cannabisanvändning med 

alkoholbruk (Sandberg, 2012). 

 

4.4 Stigmateori 

För att förklara samhällets syn på människor som använder cannabis och cannabisbrukarnas syn på 

sig själva har jag valt att använda mig av Stigmateorin. Goffman, (1971) menar att varje samhälle 

består av socialt skapade grupper av människor som delar någon form av egenhet eller egenskap. Vi 

kategoriserar människor vid första intrycket och tillskriver dem egenskaper utifrån våra normativa 

föreställningar och förväntningar. Personer som avviker från normen och besitter mindre önskvärda 

egenskaper blir stämplade och får därmed ett stigma. Det är inte egenskaperna i sig som skapar 

stigmat utan det skapas genom majoritetssamhällets normer och föreställningar om vad som är 

normalt. Den som inte faller innanför ramarna för dessa föreställningar utsorteras från de ”vanliga” 

människorna och uppfattas inte som fullt mänskliga. Detta inskränker den stigmatiserades 

möjligheter till ett självbestämmande över sitt liv. Goffman (1971) uppmärksammar tre typer av 

stigma: Kroppsligt stigma som kan ta uttryck i en fysisk funktionsnedsättning. Karaktärsstigma som 

till exempel kan vara kriminalitet och missbruk. Gruppstigma, exempelvis kön, etnicitet, religion 

osv. 

 

Att bruka missbruka narkotika är alltså enligt Goffman (1971) ett avvikande beteende som kan leda 

till ett karaktärsstigma. Att bli kategoriserad som avvikare är något som kan förhindra ens 

möjligheter i livet, det kan exempelvis handla om att bli utesluten från jobb eller andra aktiviteter 

även om ens kapacitet inte direkt påverkas av det avvikande beteendet. Stigma kan ses som något 

betingat av tillgång till ekonomisk, kulturell, politisk och social makt (Link & Phelan, 2001). 
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5 Resultat 

Intervjupersonerna består tre män i övre 20-årsålder, samtliga studerandes på högskola. Två av 

intervjupersonerna har ett relativt begränsat cannabisbruk och röker marijuana någon gång i 

månaden, den tredje intervjupersonen har ett mer kontinuerligt bruk och röker cannabis nästan varje 

dag. Gemensamt för intervjupersonerna är att de första gången kom i kontakt med cannabis någon 

gång under högstadietiden.  

 

5.1 Missbruk kontra bruk 

På frågan hur intervjupersonerna skulle beskriva sin egen droganvändning svarar två av dem att de 

inte har ett missbruk utan snarare ett bruk. Den tredje intervjupersonen kan själv inte avgöra om han 

har ett bruk eller missbruk. 

 

 Jag skulle definitivt beskriva att det är ett bruk och inte ett missbruk. 

 

Det är ganska vanligt att jag tänker om mig själv och ställer mig frågan; är jag missbrukare eller 

inte, jag vet inte, kanske. 

 

Samtliga anser dock att man kan bruka narkotika utan att vara en missbrukare. Missbruk uppstår 

enligt intervjupersonerna vid förlorad kontroll, när man inte längre kan kontrollera sitt beteende 

eller upprätthålla en fungerande vardag. Då man måste använda istället för att man bara vill 

använda. 

 

Ja men det är ju när man inte lyckas med att sköta jobb å vardag å sen är det ju olika med vad folk 

tycker är ok. Om man har ett jobb eller söker ett jobb, skulle cannabis eller alkohol göra så man 

inte klarar av att göra det ja då skulle jag kanske klassa det som ett missbruk.  

 

Alla intervjupersonerna anser att ”missbrukare” är ingen titel man vill ha, och har man en gång fått 

den är det oerhört svårt att bli av med den. Det behöver inte krävas så mycket för att få stämpeln 

och det är samtliga medvetna om. 

 

Man har ju faktiskt hängt med några skissiga personer bara för att få röka också. Vilket i efterhand 

kan kännas lite sunkigt, inget man är jävligt stolt över. Men det är ju också det att man inte vill bli 

stämplad själv som missbrukare. 

 

Det känns ju såhär lite orättvist att man ska vara en knarkare automatiskt för att man väljer det före 

alkohol ibland. 

 

En av intervjupersonerna uttrycker stor frustration över att bli sedd som missbrukare och tycker att 

det är orättvist att man ska bli klassad som missbrukare och knarkare bara för man använder droger 

någon gång ibland. 
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5.2 Attityder 

 

Egna attityder 

Intervjupersonerna ser inte cannabisanvändning som en så stor grej, det är inte något som definierar 

deras liv. Samtliga ställer sig väldigt liberala till drogen och tycker att Sverige ska legalisera 

cannabis. De menar att personer som gillar att bruka cannabis kommer att göra det oavsett om det är 

lagligt eller inte. 

 

Folk kommer alltid röka weed vare sig man får eller inte. 

 

 Jag tycker att det borde vara avkriminaliserat men inte frisläppt för att jag tror att nolltoleransen 

är ofungerande, jag tror att det är så utbrett att nolltoleransen har fallerat. 

 

Men jag skiter lite i laglighetsstatusen oavsett, för jag känner ju att det inte påverkar mig någonting 

egentligen eftersom jag aldrig åkt dit eller så, jag skiter faktiskt i om det är lagligt, däremot så 

känns det ju befängd då det är tillåtet i Europa och Amerika och så att man här blir stämplad som 

missbrukare   

 

De tycker att Sverige har en väldigt snäv bild på missbruk i jämförelse med andra länder. De 

uttrycker en frustration över att man i Sverige bli stämplad som en knarkare för något som ses som 

helt naturligt i andra länder. 

 

Omgivningens attityder 

Intervjupersonerna menar att deras familjer överlag har en negativ inställning till cannabis, i 

synnerhet föräldrarna. Narkotika är inget som de vill diskutera med deras föräldrar men samtligas 

föräldrar är medvetna om att intervjupersonerna vid tillfällen använt cannabis eller annan narkotika. 

En av intervjupersonerna menar att hans föräldrar har en trångsynt och omodern syn på cannabis. 

En annan uppger att hans föräldrar har en väldigt snäv bild, men han har ändå en förståelse för hur 

de känner. Han menar att det inte är så konstigt att de är oroliga med tanke på att de bara vill hans 

bästa.  

 

Mina föräldrar har hittat röka på mig två gånger och de har även hittat en svampodling en gång 

men de tog rökat hårdare faktiskt, ja men visst att de var sura och misstänksamma och typ du är 

glansig i ögonen och har stora pupiller och så fast det inte var så. Men jag vet inte men det bidrog 

ju till en försämrad relation ett tag och det försämrade ju förtroendet. Vilket kändes väldigt tråkigt. 

 

Överlag var användningen inget man öppet pratade om i familjerna, då det är något som kan och 

även har försämrat relationerna mellan dem. Syskonen verkade dock vara mer liberalt inställda, och 

vissa av dem använder själv eller har testat narkotika av olika slag.  Deras omgivning i övrigt tycks 

vara uppdelade i två kategorier, de som inte använder narkotika och de som gör det. De som inte har 

någon personlig erfarenhet av droger är ofta negativt inställda och saknar kunskap om ämnet. 

Många anses vara väldigt dömande utan att vara särskilt insatta i ämnet och de har enligt 

intervjupersonerna en stereotyp bild av de som använder droger. 
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Många dömer ju utan att egentligen veta vad det handlar om, och sen så är det ju som mamma 

alltid säger att det ju faktiskt är olagligt å det bör ju räcka, men på nått sätt har man ju kommit in i 

det här ändå och det kan man ju diskutera hur det steget togs och när man tog det steget över 

gränsen, men skit samma nu är jag där 

 

Samhällets attityder 

Intervjupersonerna anser att samhället har en för snäv bild om vad som är missbruk. De anser att det 

inte tas i hänsyn att det finns olika dimensioner av narkotikaanvändning. Många är enligt 

intervjupersonerna snabba att döma och tillskriva egenskaper utifrån sina föreställningar om hur en 

”missbrukare” och ”knarkare” är. 

 

Förr hade man mer det synsättet att de som var beroende av droger att ja det är ju synd om dem, nu 

är det ju tvärtom att man får den stämpeln att du är en skurk i princip. Det är ett jäkligt konstigt 

synsätt måste jag säga. Jag har inte haft en enda kompis som har trillat dit och börja må dåligt som 

jag inte har känt att han har ju inte vart helt hundra innan 

 

 Intervjupersonerna uppmärksammar en dubbelmoral i samhället där folk är snabba på att döma de 

som brukar cannabis men samtidigt legitimerar andra riskbruk som alkohol och tobak. 

 

5.3 Social och kulturell påverkan: 

Gemensamt för samtliga av de intervjuade är att det var vänner som först introducerade dem till 

cannabis. De började i tonåren och det var något som ansågs vara tufft och spännande, ofta en social 

aktivitet som gjordes tillsammans i vänskapskretsen.   

 

 

Jag hade en kompis som var /.../ intresserad av allt som var farligt och så, det var ju mest gräs. Men 

det var ju absolut så man kommer in på det. I vårt gäng blev de ju också som så här en kontinuerlig 

grej, det var som alltid någon som fixade röka men de var inte så ofta i början utan typ en gång 

varannan månad. Men vi tyckte också att det var coolt och spännande, det var det ju 

 

 

Två av intervjupersonerna uppger att de influerats starkt av skateboardkulturen, där droger och 

alkohol var en del av gemenskapen. 

 

     

 Jag växte ju upp med skateare å alla dom, åtminstone på 90-talet så va skatekulturen  /.../ 

självdestruktiv alltså genomgående och alla från skatefilmer rökte ju weed och söp jämt. Sådant 

snappade ju vi upp också. 

 

 

Hockeyspelare dricker öl och snusar, skateboardåkare röker weed och dricker bärs och ciggar 

mycket. 
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En av de intervjuade berättar att han tidigare rökte varje dag, det var en vana för honom ett sätt att 

koppla av. I dagsläget röker han betydligt mindre och cannabis har inte samma plats i vardagen eller 

i umgängeskretsarna som tidigare. Två av dem uppger att de inte tackar nej om någon bjuder men 

att de inte på samma sätt har behovet av att köpa själva. En annan anledning till deras minskade 

användning tycks vara att tillgängligheten också minskat. 

 

Tidigare så rökte jag varje dag i fyra år men nu är det ett tag sen jag slutade med det, så nu är det 

väl i snitt en gång i månaden ja det beror ju på om det finns någon gång, om jag får eller blir 

bjuden. 

 

För intervjupersonen med ett mer omfattande bruk är tillgängligheten en stor anledning till det 

nästintill dagliga bruket, han menar att eftersom cannabis alltid finns tillgängligt är det svårt att 

finna anledningar till att inte röka. Cannabis är något som brukas dagligen i den närmsta 

omgivningen vilket gör det svårt att tacka nej. 

 

 

5.4 Jämförelse av risker: 

Något ofta återkommande i samtliga intervjuer är att jämföra sitt bruk av cannabis med andra 

berusningsmedel så som alkohol och heroin, men även överkonsumtion av bland annat skräpmat, 

spel, eller tv. De menar på att ruseffekten av alkohol är minst lika påtaglig som den av cannabis, om 

inte värre. Alkohol har enligt dem betydligt jobbigare bieffekter än cannabis. Alkohol gör dessutom 

personer mer aggressiva och benägna att göra dumma saker medan cannabis mest ger en avslappnad 

känsla. 

 

De flesta man känner flippar ut på fyllan någon gång å jag kan ju inte hantera alkohol för fem öre, 

tar man speed eller röker gräs istället är du världens medmänniska och världens trevligaste. 

 

Det är ju aldrig att jag tagit något annat än alkohol och hamnat i slagsmål. Eller att man inte 

kommer ihåg vad man ha gjort och så vilket alkohol ofta leder till och att man av alkohol så här 

blir dum i huvudet. 

 

De uppmärksammar att många ställer sig väldigt negativa till cannabis men ser inga problem med 

den alkoholkultur som finns i Sverige. Det är legitimt att dricka alkohol i syfte att bli riktigt berusad 

men inte att ta narkotika i liknande syfte. 

 

Jag gillar att röka en spliff och du gillar att supa, du kanske tycker att jag blir fjantig men jag 

tycker att du blir liksom korkad, liksom grottmänniskebeteende.  

 

Samtliga är dock medvetna om de risker som cannabis för med sig och har själva erfarenheter av 

dessa.  En av de intervjuade uppger att han tidigare upplevt sämre kognitiv förmåga efter ett mer 

regelbundet bruk. Men han menar ändå att riskerna som överkonsumtion av alkohol för med sig är 

minst lika omfattande om inte värre. 
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Jag har aldrig försökt hävda att cannabis är utan biverkningar men de är ju fortfarande inte så 

stora heller tycker jag förutom vid dagligt bruk då man blir slö, tappar närminnet och får 

försämrad kognitiv förmåga. Jag menar det finns ju anledningar till att jag slutade röka varje dag 

man blir ju så slö och inkompetent. 

 

 

Men något förstörd man skulle bli av att supa varje dag också. Skulle jag ha supit varje dag i 5 år 

som jag faktiskt rökte skulle jag ju omöjligt ha kunnat studera, eller ha jobb. Ja men att ens ha ett 

liv och fysiskt sett skulle ju kroppen vara helt nedbruten. 

 

De jämför även cannabis med andra tyngre droger och menar på att det är stor skillnad droger 

emellan, beroende på rus och biverkningar. Heroin och bensodiazopiner är substanser som de anser 

är betydligt värre att bruka än cannabis. 

 

Det är inte så stor påverkan att man tappar kontrollen och blir såhär weird, 

det är snarare tvärt om ja om du inte är heroinist eller ja ett nerbensat mongo. 

 

 

5.5  Vi och dom: 

Ett återkommande ämne är ”vi och dom”, där ”dom” består av två kategorier av människor, de som 

har ett tyngre drogbruk/missbruk och de som inte använder droger alls. Tyngre drogbruk och 

missbruk anses som negativt och inget man vill bli förknippat med. Samtidigt som de ville 

distansera sig från dessa personer riktas även stor kritik mot de som inte använder eller ens provat 

någon form av narkotika. Dessa personer anses vara trångsynta och de som är hårdast dömande. 

 

Jag kan ju faktiskt bli misstänksam mot människor som inte testat droger, ja men oftast är det folk 

som inte testat som är så emot det och rabblar upp en massa konsekvenser. 

 

Intressanta människor hamnar ofta inom ramen för de som provat narkotika av olika slag. Det 

brukar ofta vara en annan typ av djupa förstående människor som har en annan bild. Sen kan det ju 

vara andra människor som inte använt droger, men jag tror inte jag stött på så många faktiskt. 

 

Man har ju suttit på tunnelbanan och hängt men någon sliten lirare, min syn på människor är ändå: 

jag klankar inte ner på någon. 

 

”Vi” som utgör den egna gruppen beskrivs som intressanta individer med en öppenhet för 

människors olikheter. De är till skillnad från ”dom” inte dömande och låsta till omoderna åsikter. 
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6 Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet av intervjuerna kan på många vis kopplas samman med tidigare forskning och teorier.  

Samtliga intervjupersoner är överens om att man kan bruka cannabis utan att vara missbrukare.  

Den svenska juridiska definitionen är för dem inte relevant utan missbruk är individuellt definierat 

och uppstår vid förlorad kontroll, då man inte längre kan upprätthålla en fungerande vardag och 

måste bruka snarare än vill bruka. Dessa argument överensstämmer med Decortes, (2001) 

definitioner av det kontrollerade bruket, det vill säga ett reglerat och icke tvångsmässig bruk av 

droger som inte bidrar till psykologiska, sociala, ekonomiska, juridiska eller hälsorelaterade 

konsekvenser. 

 

Två av intervjupersonerna uppger att de i dagsläget har ett bruk som faller innanför ramen för vad 

de anser vara kontrollerat. Cannabis är för dessa två inte längre en del av vardagen utan något som 

används vid enstaka tillfällen, då det finns tillgängligt i vänskapskretsen. De röker om de blir 

bjudna av någon vän eller bekant. Båda två beskriver att de tidigare rökte betydligt mer ofta men att 

det nu blir allt mer sällan.   

 

 Tidigare så rökte jag varje dag i fyra år men nu är det ett tag sen jag slutade med det, så nu är det 

väl i snitt någon gång i månaden. Ja det beror ju på om det finns någon gång, om jag får eller blir 

bjuden 

 

Zinberg, (1984) menar att det är just tillgängligheten och den sociala kontexten där användandet 

sker som är avgörande för om bruket kan kontrolleras eller inte. Dacorte, (2001) menar att det är 

kvaliteten i livet i stort, med avseende på jobb och relationer som är avgörande för vilken form 

användandet får. Detta överensstämmer dock inte med resultatet av intervjuerna där samtliga har 

erfarenheter av ett överkonsumerat bruk men anser sig ändå haft ett lika meningsfullt liv, med jobb 

och relationer. Den avgörande skillnaden tycks vara just tillgängligheten och i vilken utsträckning 

cannabis används i den närmsta omgivningen i synnerhet bland vännerna. Dock har ingen av dem 

upplevt en längre tid utan sysselsättning och det går därför inte att säga vilken utformning deras 

bruk skulle ta då. Det är möjligt att bruket skulle eskalera ytligare vid brist på rutiner som begränsar 

användandet, detta är enligt Waldorf et al, (1991) en möjlig risk. Den tredje intervjupersonen menar 

att en bidragande faktor till hans överkonsumtion av cannabis är den konstanta tillgängligheten, 

samt att drogen brukas och missbrukas dagligen i den närmaste omgivningen. Han uppger att det är 

svårt att finna anledningar till att inte röka på då det alltid finns tillgängligt i hemmet. 

 

I enlighet med Decorte, (2001) anser intervjupersonerna att det saknas en förståelse i samhället för 

att det finns olika nivåer av bruk och missbruk. De anser att Sverige har för snäv bild på missbruk 

där inte olika engagemang av bruket tas till hänsyn. Intervjupersonerna är alla emot Sveriges 

nolltolerans mot narkotika, men samtidigt är lagen inte något som de tar hänsyn till. Dock är 

Sveriges lagar något som säkerligen påverkar samhällets i stort attityder till droger. 

 

Ett återkommande ämne var hur begreppet missbruk kan variera så pass mycket från land till land, 
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och de ifrågasätter hur man kan vara en missbrukare i ett land men inte i ett annat. Dessa 

frågeställningar kan ses utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där våra föreställningar om 

rätt och fel är socialt konstruerat och kontextuellt och kulturellt bundet. Varje samhälle har egna 

normer och värderingar som präglas av kultur och historia men som även är i konstant rörelse och 

förändras över tid och i olika sammanhang (Nilsson & Wenneberg, 2010). Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet används ofta för att beskriva avvikande beteenden och för att 

få en djupare förståelse för hur sociala problem uppstår. Det kommer alltid att finnas människor 

som av eget val eller andra omständigheter inte faller innanför samhällets ramar för vad som är 

normalt.  Att människor ifrågasätter samhällets normer och värderingar kan i dag ses som ganska 

naturligt, då media gör det möjligt att ta del av andra länders värderingar. Intervjupersonerna tillhör 

en generation som växt upp i ett digitaliserat samhälle där de blivit influerade av olika länders 

kulturer och subkulturer. 

 

Två av de intervjuade beskriver hur de influerades av värderingarna inom skateboardkulturen, där 

cannabis och andra destruktiva beteenden var vanligt bland de förebilder de hade inom sporten och 

musiken de lyssnade på. I enlighet med kulturteorin formas vår sociala identitet från de sociala 

världar vi tillhör, en social värld förenas genom ens gemensamma aktiviteter. Dessa sociala världar 

kan präglas av en särskild kultur eller subkultur med egna värderingar och åsikter (Svensson, 2007). 

I detta fall förenas personerna genom intresset för skateboard som utgör en egen social värld med en 

stark kultur. Kulturen präglas till stor del av egna förhållningssätt som skiljer sig från samhällets 

rådande kultur och kan därmed ses som en subkultur, med en neutraliserad syn på narkotika. En av 

de intervjuade uppger att skateboardkulturen var och kanske än idag är en kultur med ett 

självdestruktivt förhållningssätt, där narkotika och alkohol har en given plats. Med det intet sagt att 

alla som åker skateboard har en neutraliserad bild av narkotika, utan man kan vara mer eller mindre 

engagerad och involverad i en social värld. Kulturteori kan vara ett sätt att förklara hur 

skateboardkulturen påverkat intervjupersonernas syn på narkotika. För att förstå hur narkotika kan 

normaliseras i en kultur eller subkultur kan man titta på hur individerna själva talar om sitt bruk. 

 

Cannabisbrukare använder sig ofta av normaliseringsstrategier då de beskriver sitt bruk. I enlighet 

med Sandbergs (2012) visar resultatet att en av de vanligaste normaliseringsstrategierna är att 

jämföra cannabisbruk med andra riskbeteenden som är socialt accepterade som alkohol och tobak 

är. Genom att lyfta de positiva aspekterna med cannabis och jämföra dem med de negativa 

aspekterna av exempelvis alkohol skapar man en legitim anledning till att fortsätta bruka cannabis. 

Cannabisanvändarna i studien menar att det råder en dubbelmoral i samhället där det är legitimt att 

överkonsumera alkohol medan all narkotikaanvändning anses som missbruk, oavsett om de används 

i samma syfte och utsträckning. Ett vanligt resonemang är att man blir mer aggressiv av alkoholens 

rus medan cannabis gör en avslappnad och lugn. På detta sätt försvarar man inte bara sitt bruk utan 

ser det som att föredra, då det även är bättre för samhället. 

 

De flesta man känner flippar ut på fyllan någon gång och jag kan ju inte hantera alkohol för fem 

öre, tar man speed eller röker gräs istället är du världens medmänniska och världens trevligaste. 

 

Genom att sätta det positiva med cannabis i kontrast med det negativa med andra riskbeteenden, 

projicerar man riskerna på dessa grupper istället. Med det inte sagt att intervjupersonerna inte är 

medvetna om riskerna med cannabis utan tvärt om har samtliga upplevt dem själva. De hävdar ändå 

att dessa inte är lika stora som de risker som följer med överkonsumtion av alkohol eller tyngre 

droger såsom heroin och bensodiazopiner. 

 



 

 

21 

En annan normaliseringsstrategi är enligt Sandberg (2012)”vi och dom”-tänket som bidrar till en 

legitimering av egen användning. I detta fall är ”de andra” främst två grupper, missbrukarna som 

förlorat kontrollen och de som inte använder droger.  Att få stämpeln missbrukare är inget de 

intervjuade vill då det anses vara en väldigt stigmatiserande titel att bära. De anser att ett 

kontrollerat cannabisbruk inte borde falla innanför ramarna för missbruk. Intervjupersonerna menar 

att det är personer som själva inte har några egna erfarenheter av droger som är hårdas dömande och 

skapar stigmatiseringen. De menar att dessa personer är trångsynta med en syn på allt som antingen 

svart eller vitt. De beskrivs även som fördomsfulla personer med en bristande kunskap. Att 

distansera sig från andra grupper och de negativa egenheter och egenskaper de anses besitta kan 

vara ett sätt att hantera stigmatiseringen (Goffman, 1971). Det kan även tolkas som ett sätt att 

upprätthålla en positiv bild av såväl sig själv som gruppen i stort. 

 

Bilden av medlemmarna i den egna gruppen är att de är intressanta individer med en öppenhet för 

människors olikheter. Huruvida detta är den faktiska självbilden av gruppen eller en förskönad bild 

skapad för att undvika att känna sig stigmatiserade är svårt att avgöra. 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer som insamlingsmetod av 

data. Jag anser att denna metod är den enda möjliga då syftet är att beskriva cannabisanvändarnas 

egna upplevelser. Vid intervjuer finns dock alltid risken att intervjuaren påverkar 

intervjupersonernas svar och att resultatet skulle se annorlunda ut under andra omständigheter. 

Innehållsanalys valdes för att beskriva det manifesta i intervjumaterialet. Innehållsanalysen är 

användbar då den är både tolkande och beskrivande (Kvale & Brinkmann, 2009). Tolkningen kan 

dock bli påverkad av författarens egna perspektiv, vilket i sin tur kan påverka resultatet (Bryman, 

1997). 

 

Det är svårt att generalisera resultatet från denna undersökning, det finns många aspekter som kan 

ha påverkat det slutgiltiga resultatet. En sådan aspekt kan vara att endast tre personer deltog i 

undersökningen och samtliga var män, huruvida resultatet hade blivit annorlunda om kvinnor hade 

deltagit är svårt att avgöra. Inga kvinnor ville delta i undersökningen, det är oklart vad detta beror 

på men då undersökningen vidrör ett såpass känsligt ämne är det allmänt svårt att hitta 

intervjupersoner. En annan möjlig förklaring till bristen på kvinnliga deltagare kan vara 

urvalsmetoden. Snöbollsurval är en bra metod för att hitta svåråtkomliga målpopulationer men gör 

det dock svårt att på samma sätt som med andra urval ha lika stor påverkan på variationen av 

intervjupersoner (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtliga intervjupersoner var i övre 20-årsåldern och 

studerade vid högskola. Mer variation på intervjupersonerna hade möjligtvis gett ett annorlunda 

resultat. Målet med undersökningen har dock aldrig varit att producera generaliserbara svar, utan 

snarare ge en fördjupad kunskap till komplexa frågeställningar. 

 

6.3 Slutsatser 

 

Resultaten av undersökningen visar att cannabisanvändare inte anser att man automatiskt är en 

missbrukare vid bruk av cannabis. Missbruk är för dem något som är förenat med förlorad kontroll, 

då man inte kan upprätthålla en fungerande vardag. Resultatet tyder även på att de anser sig kunna 

upprätthålla ett kontrollerat bruk under särskilda omständigheter, som vid begränsad tillgång och i 



 

 

22 

en begränsad social kontext. Då man talar om bruk och missbruk bör man dock ta i beaktande att 

enligt svensk lag är all användning av illegala substanser missbruk och därmed måste man betrakta 

all användning av cannabis som missbruk, oavsett brukets utformning och omfattning. 

 

Bilden av cannabis är enligt resultaten mångfacetterad, och det finns många olika förklaringar och 

anledningar till varför människor brukar drogen. Gemensamt för de intervjuade tycks vara att de 

varken ser på andra cannabisanvändare eller sig själva som kriminella eller knarkare, utan titeln 

missbrukare är något som samhället tillskrivit dem. Bilden av den egna gruppen, dvs. personer som 

brukar cannabis är att de är intressanta individer med en öppenhet för människors olikheter. För att 

förstå sig på ett socialt problem måste man kunna sätta sig in i andra människors upplevelser. 

Resultatet visar på att cannabisbrukare i studien inte delar den i Sverige rådande definition av 

begreppet missbruk och därmed inte heller alltid ser på sitt bruk som problematiskt. I arbeten där 

man kommer i kontakt med personer som brukar cannabis måste man dels följa de lagstiftningar 

och definitioner som finns, samtidigt som man måste ha ett nyanserat förhållningssätt till dessa 

personer.  

 

Studien ger en djupare bild av cannabisanvändares syn på sitt bruk och deras syn på samhällets 

uppfattningar men vidare forskning behövs inom detta område. Då denna undersökning har ett 

begränsat antal intervjupersoner hade det varit intressant att genomföra studien i större skala med 

mer variation på intervjupersonerna. Som skulle inkludera kvinnor och människor med olika typer 

av socioekonomisk bakgrund. 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide  

 

 

 

1. Ålder? 

 

2. Sysselsättning? ex. Student högskola, jobb, arbetslös/arbetssökande  

 

3. När var första gången du kom i kontakt med cannabis? 

 

4. Hur ofta skulle du uppskatta att du brukar cannabis? 

 

5. Hur skulle du beskriva ditt eget cannabisbruk? 

 

6. Hur skulle du beskriva begreppet missbruk? I förhållande till din egen 

cannabisanvändning? 

 

7. Hur ser du på samhällets föreställningar och åsikter om cannabis och människor som 

brukar det? 

 

8. Vilka attityder till cannabis finns i din närmsta omgivning? (Vänner, familj, bekanta)  
 

9. Har dessa attityder påverkat ditt bruk, i så fall hur? 

 


