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Abstract 
Jonas Borgström - Det problematiska bruket - En diskurspsykologisk analys av fyra cannabisbrukares 

resonemang. 

 

Antal ord i studien: 8843 

 

This study examines negative issues that cannabis users have experienced associated with cannabis use. 

The author made qualitative interviews to unveil four cannabis users’ life stories. These stories were 

analyzed through the discourse psychological perspective interpretive repertoire in order to explore and 

identify analogies among the users. The author found that the respondents, despite their seemingly 

diverse backgrounds and personalities, carry a collective repertoire of similar experience and reasoning 

around cannabis and society which can be defined as a cannabis discourse; a discourse grounded in 

facts as well as speculations, arguments which separately may seem reasonable but altogether often 

appear contradictory, and real-life anecdotes that sometimes reflect paradoxical conclusions. It's 

suggested that the respondents, through their repertoire, construct and maintain this discourse while 

social stigma and legal retaliation strengthens it. These findings may be useful for social workers in 

order to understand cannabis users’ situation, societal vulnerability and sometimes controversial values, 

including the origins of such. 
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1 Inledning 
"De människor jag kände vid den tiden bodde utanför staden. Vi åkte till den akademiska föreningen 

inne i staden där cannabis såldes öppet i parken. Det var aldrig det där farliga ifall polisen kom utan 

de bara tillrättavisade en och sa att nu får ni gå hem. Då fick man ha droger för eget bruk och man fick 

också ha droger i blodet, vilket man inte får idag. Jag flyttade hemifrån när jag var 17, fick jobb och 

höll fortfarande på med cannabis. Det fortsatte på den vägen hela gymnasietiden. Men jag skötte hela 

gymnasieskolan ändå. Jag upplevde aldrig några stora bekymmer med det." - Yvonne 

 

Yvonne (fiktivt namn) är en av fyra personer som delgett sin livsberättelse och sina resonemang kring 

ett problematiskt cannabisbruk. 

1.1 Bakgrund 

Cannabis är ett gemensamt namn på marijuana och hasch, och har genom tiderna betraktats som både 

helig växt och drogen som tar bort själen (Petrell, Blomqvist & Lundqvist, 2005). Sedan 60-talet är 

cannabis den mest använda illegala substansen i Sverige (Petrell et al., 2005). Av de som mönstrande år 

2006 hade 12 % provat cannabis medan resterande droger använts av 0,2–1,8 % (Socialstyrelsen, 

2009). Av Europas befolkning har 22 % provat cannabis, 7% använt cannabis föregående år, 4% de 

senaste 30 dagarna och 1 % brukar drogen dagligen eller nästan dagligen (Vicente, Olszewski & 

Matias, 2008). Bortsett från enklare psykoaktiva ämnen, så som koffein, utgör cannabis tillsammans 

med alkohol och tobak de stora psykoaktiva substanserna, droger som ändrar sinnestillståndet under 

ruset. 

 

Cannabis har i delar av Europa uppnått ett slags semilegal status, inte minst hos dess användare 

(Vicente et al., 2008) och har länge orsakat intensiv politisk debatt över faran och fördelarna med att 

bruka substansen (Götz, 2008; Moore, Zammit, Lingford-Hughes, Barnes, Jones, Burke & Lewis, 

2007). I Nederländerna är det emellertid fullt tillåtet att sälja och konsumera cannabis på så kallade 

"coffee shops" (Korf, 2008). Cannabis förekommer också i vissa delar av världen som lagligt 

läkemedel i form av smärtlindring eller mot vissa neurologiska tillstånd (Witton, 2008). Den som 

massivt brukar cannabis under utvecklande ungdomsår är särskilt sårbar för negativa mentala effekter 

som cannabis kan orsaka och kan komma att behöva hjälp med individuationsprocessen när drogen 

slutat brukas (Witton, 2008; Petrell et al., 2005). 

1.2 Problemformulering 

Efter en praktikperiod på Maria Ungdom som behandlare av cannabisbrukande ungdomar upplevde jag 

ofta ett motstånd hos klienter inför att behandlas för bruket. Inte sällan argumenterade ungdomarna till 

cannabis fördel och förkastade samhällets behandlingsinsatser. Media, cannabisförespråkare och 

motståndare, yrkesprofessionella och politiker tycks frekvent måla upp en till synes onyanserad bild av 

fenomenet cannabis, med laddade argument från både restriktiva och liberala håll. En viktig del av 

debatten verkar dock ha kommit i skymundan; uttalanden kring ett problematiskt cannabisbruk från 

brukarna själva tycks lysa med sin frånvaro. Cannabisbrukarnas egna resonemang kring drogen och 

dess nackdelar är något som författaren, utifrån sina yrkespraktiska erfarenheter, efterlyser inom socialt 

arbete med cannabisproblematik, och som skulle underlätta för professionella inom området att närma 

sig klienters behov. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur cannabisbrukare resonerar kring ett problematiskt cannabisbruk. 
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 Hur resonerar studiens respondenter kring ett problematiskt cannabisbruk? 

 Hur resonerar studiens respondenter kring omgivningens syn på ett problematiskt 

cannabisbruk? 

1.4 Studiens relevans för socialt arbete 

I den forskning författaren har funnit på problemområdet tycks cannabisbrukarnas egna resonemang 

kring ett problematiskt bruk saknas. Författarens utgångspunkt kan vidga synen på detta och underlätta 

för socialarbetare att inleda klientarbetet där klienten befinner sig. 

1.5 Avgränsningar 

Studiens urval har via annonsering begränsats till respondenter som besöker öppna diskussionsforum 

för cannabis på Internet. Urvalet omfattar personer som anser sig ha upplevt och lämnat ett 

problematiskt cannabisbruk. 

1.6 Centrala begrepp 

1.6.1 Bruk 

Det finns vedertagna definitioner av begreppet missbruk som främst syftar till graden av fysiskt och 

psykiskt beroende samt somatiska, mentala och sociala konsekvenser av ett substansbruk (First, 

Frances & Pincus, 2004; World Health Organization, 2009). Begreppet bedöms emellertid inom den här 

studiens kontext vara laddat med en subjektivitet som inte är önskvärd. Endast i fall då respondenten 

själv nämner begreppet, eller då det förekommer i tidigare forskning, finns det med. I övrigt beskrivs 

allt bruk av cannabis i studien som just bruk. 

1.6.2 Cannabisbrukare 

Respondenterna i studien benämns som cannabisbrukare. Alla deltagare brukar inte cannabis i 

dagsläget men samtliga har brukat drogen regelbundet periodvis i livet. Vidare har de som inte brukar 

idag uttryckt en avsikt eller önskan att börja igen. Under rubriken 'Urval' i avsnittet 'Forskningsmetod' 

beskrivs detta mer ingående. 

1.6.3 Livsberättelse 

Studiens empiri består av kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa benämns som livsberättelser; 

redogörelser av viktiga händelser och erfarenheter i respondenternas liv (Denzin, 1989). 

1.6.4 Diskurs 

I uppsatsens sektion 'Teoretisk ansats' förklaras studiens teoretiska perspektiv, diskurspsykologin. Inom 

forskningsgrenen används begreppet diskurs ibland olika. I den här studien definieras diskurs som ett 

gemensamt, övergripande förhållningssätt. Vad som i studien ibland skulle kunna tolkas som flera 

skilda diskurser inom samma diskurs benämns istället exempelvis synsätt, argument, resurs eller tanke, 

detta för att undvika missförstånd hos läsaren.  

1.6.5 Repertoar 

I avsnittet 'Teoretisk ansats' förklaras även den del av diskurspsykologin som används som studiens 

analytiska verktyg, och som benämns tolkningsrepertoar. Även här förhåller sig studier olika till teorin; 

ibland beskrivs en gemensam repertoar, i andra fall flera repertoarer. I den här studien är 

respondenternas gemensamma repertoar den samling likartade erfarenheter och värderingar utifrån 
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vilken respondenterna tolkar omgivningen och konstruerar sin diskurs. 

1.6.6 Nodalpunkt 

I studiens analysdel delas olika teman upp i nodalpunkter. En nodalpunkt är ett slags överordnat ämne 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

1.7 Studiens disposition 

I det kommande avsnittet presenteras tidigare forskning som bedrivits på problemområdet. Den inleds 

med en redovisad sökprocess. Därefter redogörs för orsaker till att människor börjar och slutar bruka 

cannabis och andra substanser. Sedan beskrivs skador som inte relateras till drogens direkta kemiska 

effekter. Avslutningsvis nämns några sociala fenomen förknippade med cannabis. 

 

I avsnittet efter redogör författaren för studiens teoretiska ansats. Här beskrivs den övergripande teorin, 

socialkonstruktionismen, och diskursanalysen som är en förgrening av den. Vidare beskrivs  

diskurspsykologin och analysverktyget tolkningsrepertoar. 

 

Därefter får läsaren en kort redogörelse av studiens kvalitativa metod och sedan beskrivs studiens urval 

och insamlingen av empiri. En redogörelse av hur studiens forskningsintervjuer genomförts följs av 

etiska överväganden som gjorts i samband med dessa. Vidare förklaras hur empirin analyserats. 

Därefter argumenterar författaren för studiens trovärdighet och redovisar eventuella brister under 

rubriken 'Reliabilitet och validitet'. Delen avslutas med reflektioner kring studiens generaliserbarhet. 

 

I nästa del följer studiens analys och resultat. Den inleds med sammanfattningar av de livsberättelser 

som utgör studiens empiri. Därefter analyseras empirin under fyra nodalpunkter med respektive teman. 

Analysen avslutas med en sammanfattning av resultatet. Författaren har valt att inte knyta an 'Resultat 

och analys' till tidigare forskning, detta för att studiens analysteoretiska ansats varken avser att bekräfta 

eller dementera respondenternas resonemang som logiska eller inte, utan snarare avser att undersöka på 

vilket sätt respondenterna etablerar sina resonemang som logiska (Potter & Wetherell, 1987). 

Anknytning till tidigare forskning sker istället i studiens 'Diskussion'. 

 

Diskussionen omfattar författarens reflektioner kring studiens resultat och dess relevans för socialt 

arbete. Slutligen, efter en metoddiskussion, reflekterar författaren kring hur vidare forskning på 

problemområdet skulle kunna se ut. Referenslista över litteratur och Internetkällor samt två bilagor 

rörande studiens urval och intervjuer finns sist i uppsatsen. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Sökprocess 

Litteratursökning har gjorts i databaserna Artikelsök, CAN, Libris, ProQuest och Google Schoolar. De 

sökord som använts har på svenska varit (cannabis OR marijuana OR hasch*) AND diskurs AND 

(missbruk OR beroende) AND (tillfriskna* OR sluta OR självhjälp* OR upphöra OR återhåll*). 

 

På engelska har sökorden varit (cannabis OR marijuana OR hasch*) AND discourse AND (abuse OR 

addict* OR dependence) AND (recover* OR remission OR quit* OR cessation OR cease OR lapse OR 

"self chang*" OR self-chang*). Sökningarna har även varierats med färre av ovanstående sökord för att 

få ett mer omfattande sökresultat. 

 

I Libris och CAN har enbart sökordet 'cannabis' använts. I ProQuest har sökningen avgränsats till 

artiklar som klassificerats "peer reviewed" . Övriga artiklar har vetenskapligt validerats på 

Publiseringskanaler - DBH (http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/). 

2.2 Hur påverkas brukaren av cannabis? 

Cannabisruset förstärker vanliga upplevelser och dess brukare upplever världen som bättre under ruset 

(Petrell et al., 2005). Det är ett rus som förvränger perceptionen och tidsuppfattningen och får brukaren 

att känna sig avslappnad, upprymd och euforisk. Den som använder cannabis pratar och skrattar mer än 

vanligt under ruset (CAN, 2011). Måttligt bruk behöver inte leda till några signifikanta fysiska eller 

psykiska skador (Witton, 2008). Samtidigt kan drogen ge upphov till somatiska besvär som fysiskt 

beroende och problem med andningen, likaså mentala störningar i form av psykiskt beroende, ångest, 

förvirring, olust, panikkänslor, depression, förföljelsemani och vanföreställningar (CAN, 2011; Witton, 

2008; Petrell et al., 2005). Cannabis påverkar de kognitiva funktionerna som på sikt gör att 

cannabisbrukaren kan uppfattas som apatisk och bli oförmögen att planera, koncentrera sig, styra 

uppmärksamheten och få svårt att minnas (Petrell et al., 2005). 

 

Drogen innehåller fler än 400 kemiska substanser, bland annat THC (Petrell et al., 2005). Halten THC 

varierar beroende på växtens egenskaper, växtdel och växtplats (CAN, 2011). THC är fettlösligt och 

lagras i kroppens fettvävnader (CAN, 2011) vilket gör att cannabis elimineringstid, den tid det tar för 

substansen att lämna kroppen, är längre än all annan narkotika (Petrell et al., 2005). När det direkt 

akuta ruset efter några timmar avtagit förblir brukaren under ett slags kronisk påverkan så länge THC 

finns kvar i kroppen. Under den tiden upplevs inte den upplyftande ruseffekten, däremot kan andra av 

ovanstående symptom förekomma (Petrell et al., 2005).  

2.3 Vem börjar med droger? 

Förekomsten av drogbruk är som högst mellan åldrarna 18 och 25 år (Sloboda, Glantz, & Tarter, 2012). 

Övergången från ungdom till vuxenlivet, då individen förflyttas från beskyddande föräldrar till en mer 

drogtolerant kontext, ökar generellt tillgängligheten av droger och unga vuxnas konsumtion av 

substanser (Wechsler & Nelson, 2008). 

 

Drogbrukande, och händelserna mellan att prova en drog till att missbruka den, följer komplexa 

mönster (Sloboda et al., 2012). Blomqvist (2002) menar att ett beroende är någonting som växer fram 

och formas i ett komplext samspel mellan personliga och sociala krafter. En individs genetik och 

neurobiologi kan i viss mån förutse anlag för ett problematiskt substansbruk, men det är först i samspel 
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med omgivningen som vissa individer med anlag utvecklar detta (Sloboda et al., 2012). Då inflytande 

över substansbruk från miljöer och kontexter löper mellan allt från familj och vänner till faktorer som 

speglar det fysiska och sociala närområdet, skol- och drogpolitik, en specifik drogs tillgänglighet och 

pris, lagar - alla faktorer utanför individen - är frågan bred och därför heller inte ordentligt utforskad 

(Sloboda et al., 2012). 

2.4 Varför välja att sluta med droger? 

Resultat från befolkningsundersökningar har visat att en betydande andel narkotikabrukare upphör med 

sitt bruk efter en period. Stigande ålder har visat sig spela roll (Sloboda et al., 2012; Vicente et al., 

2008). Vad gäller cannabis har de flesta slutat bruka drogen mot slutet av 20-årsåldern och början av 

30-årsåldern (Vicente et al., 2008; Ellingstad, Sobell, Sobell, Eickleberry & Golden, 2006). Enligt en 

panelstudie från USA av tidigare regelbundna brukare av marijuana har 85 % slutat vid 45 års ålder 

(Johnston, O’Malley, Bachman & Schulenberg, (2007). 

 

I en strukturerad intervjustudie med cannabisbrukare i England angav fler än hälften förändringar i 

omgivningen som orsak till att minska sin konsumtion (Terry, Wright & Cochrane, 2007). En 

minskning följde främst efter nya livsförhållanden, relationer eller en jobbanställning. Som argument 

till återhållsamhet nämnde knappt en tredjedel negativa hälsoeffekter (Terry et al., 2007). Dock var just 

hälsa den mest frekvent återkommande orsaken till att inte bruka, eller att sluta bruka, marijuana enligt 

en studie på USA's high school-studenter, baserad på nationellt representativa tvärsnittsdata (Yvonne et 

al., 2008). Oviljan att bli påverkad var också en vanligt förekommande orsak (Yvonne et al., 2008).  

 

I en studie grundad på nedskrivna livsberättelser från före detta frekventa cannabisbrukare i South 

Florida och San Diego, som varit fria från bruk i 12 månader eller mer, angav fler än hälften att 

cannabis under bruket orsakat dem kognitiva, sociala, känslomässiga och psykiska problem (Ellingstad 

et al., 2006). Hälften angav också sociala påtryckningar som skäl till att sluta (Ellingstad et al., 2006).  

 

Vuxna aktiva cannabisbrukare som upplever problem med sitt bruk tenderar att ange orsaker som 

psykologiskt beroende, upplevelser av riskfyllda situationer, svårigheter med koncentration och 

motivation samt problem i deras förhållanden med familj och vänner (Witton, 2008). 

 

Vägen mot att bli fri från ett problematiskt cannabisbruk försvåras av den nedsatta kognitiva förmågan 

som cannabisbrukare ibland lider av (Petrell et al., 2005; Ellingstad et al., 2006). Detta skull kunna 

styrkas av en intervjubaserad studie av cannabisbrukare från New South Wales där symptom på 

cannabisberoende var vanligt förekommande, medan endast en fjärdedel av brukarna själva upplevde 

problem med cannabis (Swift, Hall, Didcott & Reilly, 1998). 

 

I en intervjustudie av självläkande alkoholister, heroinister och kokainister framkom att de före detta 

brukarna, inför självläkandeprocessen, tycks ha gjort ett kognitivt övervägande mellan för- och 

nackdelar med att använda substansen och i slutändan kommit fram till att bruket inte är värt de 

negativa konsekvenserna (Sobell, Klingemann, Toneatto, Sobell, Agrawal & Leo, 2001). I 

intervjustudier med bland annat före detta brukare av främst amfetamin och heroin konstateras att den 

som självläker från ett problematiskt substansbruk generellt har gått igenom långa perioder av negativa 

konsekvenser följt av någon positiv förändring (Blomqvist, 2002). 

2.5 Är det drogen eller bruket som skadar mest? 

Utöver de kemiska skador på brukarna som ett problematiskt narkotikabruk ofta förknippas med finns 

benämningar på andra slags skador. Goldberg (2005) talar om kontrollskador, ett begrepp som omfattar 
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alla de negativa effekter en narkotikabrukare utsätts för till följd av samhällets narkotikapolitik. 

Goldberg beskriver bland annat hur brukare förknippar Polisen med samhällelig stämpling och hur de 

integritetskränkande metoder som ibland förekommer bidrar till att brukare får en negativa självbild. 

När narkotikabrukare tillåts ta droger ostört kan de lägga energi på reflektioner kring känslomässiga 

och personliga svårigheter, sådant som på sikt kan få personer att bruka mindre. Kontrollskadorna 

däremot, menar Goldberg (2005), främjar brukarens avvikarspiral och bidrar till ett ökat narkotikabruk. 

2.6 Hur argumenterar cannabisbrukare? 

I en norsk kvalitativ studie av cannabisbrukare visade det sig att argumenten för att bruka cannabis ofta 

var motsägelsefulla (Sandberg, 2012). Dels beskrev intervjupersonerna hur normalt ett cannabisbruk är, 

dels framställde de en positiv avvikarbild av brukarna som öppensinnade, fritt tänkande människor, och 

dels användes olika tekniker för att neutralisera cannabis risker. Sandberg (2012) menar att de 

motsägelsefulla uttrycken är ett resultat av stigmatisering. 

 

Månsson & Ekendahl (2012) har i en kvalitativ studie undersökt uttryck kring cannabis och alkohol på 

ett svenskt Internetforum. I studien identifieras en legaliseringsdiskurs av cannabis inom vilken 

drogens risker neutraliseras gentemot alkoholens. Enligt studien framställer diskursen förbudet mot 

cannabis som ett resultat av samhällelig moral snarare än som vetenskapligt grundat. 
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3 Teoretisk ansats 

3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är ett samlingsnamn på flera moderna teorier om samhälle och kultur (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt Johansson (2005) är socialkonstruktionismen en forskningsteoretisk 

utgångspunkt ur vilken kunskap ses som en subjektiv bild av verkligheten, konstruerad utifrån de 

samhällsinstitutioner en människa rör sig inom. 

 

Burr (2003) nämner vissa förutsättningar som kännetecknar socialkonstruktionism. En människas 

kunskap om världen kan inte ses som en objektiv sanning utan speglar endast hennes sätt att betrakta 

den. Kunskapen är alltid kulturellt och historiskt präglad. Därför är den föränderlig över tid då 

människor rör sig mellan olika kulturella och historiska sammanhang. Hennes sociala handlingar 

skapar delvis hennes sociala värld och vidmakthåller samtidigt vissa sociala mönster. Hur en människa 

förstår världen framställs och bevaras i sociala processer. Människans kunskaper konstrueras i sociala 

samspel där allmänna sanningar byggs upp och bekämpas. I en särskild världsåskådning framstår därför 

vissa typer av handlingar som självklara medan andra betraktas som onormala. Den sociala 

konstruktionen kommer följaktligen att få olika sociala konsekvenser beroende på vilken 

världsåskådning den härstammar från (Burr, 2003). 

3.2 Diskursanalys 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) är en diskurs ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 

Diskursanalysen är en av många socialkonstruktionistiska infallsvinklar och utvecklades av den franske 

filosofen Michael Foucault. Hans syfte med analysformen var att åskådliggöra hur normer kring 

uttalanden och påståenden blir allmänt accepterade som betydelsefulla och sanna i ett specifikt 

historiskt sammanhang. Gemensamt för olika diskursteorier är att de i grund och botten bygger på 

socialkonstruktionism (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Potter & Wetherell (1987) beskriver 

diskursteorin som ett sätt att undersöka diskursens förmåga att konstruera en värld som framstår som 

reell för den som talar. 

3.3 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologin undersöker hur människor använder diskurser för att skildra sig själva och sin 

omgivning på vissa bestämda sätt samt vilka sociala konsekvenser detta får. Fokus inom 

diskurspsykologiska studier ligger på hur identiteter skapas och förändras inom sociala praktiker 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Hall (1996) definierar identitet som positioner mellan olika 

subjektiva perspektiv som diskurser skapar åt oss. Han beskriver hur identiteter blir splittrade och 

ostadiga då de inte sällan skapas ur många olika motsägelsefulla och fientliga diskurser (Hall, 1996). 

Enligt Anderson (1993) kan kollektiva identiteter skapas genom föreställningar om gemensamma 

identiteter.  

3.4 Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoar är ett teoretiskt och analytiskt perspektiv som används inom diskurspsykologin  

(Potter & Wetherell, 1987). En tolkningsrepertoar demonstrerar på vilket sätt en diskurs utformas 

genom socialt agerande, hur människor konstruerar världsbilder i socialt samspel. Tolkningsrepertoaren 

visar hur verbal interaktion genom samtal, skildringar, historier och förklaringar blir till en del av en 

ideologisk praktik. Den kan beskrivas som ett begränsat antal uttryck som tillämpas på ett eget 

stilistiskt sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Tolkningsrepertoaren omfattar en samling begrepp 
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och sätt att resonera som ofta koncentreras kring metaforer och färgstarka bilder (Potter & Wetherell, 

1987). När tolkningsrepertoar används som teoretiskt redskap är inte avsikten att undersöka om något 

är sant eller inte i en repertoar, utan snarare att studera på vilket sätt bärarna av repertoaren etablerar 

den som sann, hur de legitimerar och upprätthåller sociala mönster. Intentionen är också att belysa vilka 

sociala konsekvenser en repertoar får (Potter & Wetherell, 1987).  

 

En utgångspunkt för tolkningsrepertoar som analysverktyg är att en människa kommer att konstruera 

sin version av verkligheten olika beroende på vilken funktion i sammanhanget hon söker (Potter & 

Wetherell, 1987). Det är därför eftersträvansvärt att leta efter likheter olika personer emellan inom ett 

specifikt område. När sådana likheter identifieras framträder tolkningsrepertoaren hos en grupp 

människor (Potter & Wetherell, 1987). 
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4 Forskningsmetod 

4.1 Kvalitativ metod 

Forskning som riktar in sig på språkliga yttranden är kvalitativ (Larsson, 2005). Till skillnad från 

kvantitativa metoder som fokuserar på enskilda variabler avser kvalitativa metoder istället att ge 

helhetsintryck av individer och situationer i sina naturliga sammanhang. Inom kvalitativ forskning 

försöker forskaren sätta sig in i hur studieobjektet uppfattar omgivningen. Den inre upplevelsevärld 

som då framträder analyseras genom olika teoretiska perspektiv (Larsson, 2005), i den här studien ett 

diskurspsykologiskt perspektiv. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver hur människor får insikt om andra individers upplevelser, känslor 

och sociala tillvaro genom dialog och menar att kvalitativa forskningsintervjuer möjliggör ett sådant 

inifrånperspektiv på forskningsområdet, något som ansågs vara önskvärt i studien. Vidare inom 

kvalitativ metod talar Denzin (1989) om livsberättelsen, redogörelser av viktiga händelser och 

erfarenheter i en människas liv. Författaren valde därför att samla in empiri i form av livsberättelser 

genom kvalitativa forskningsintervjuer. 

4.2 Urval 

Författaren försökte inledningsvis att värva deltagare till studien dels genom annonsering i lokaler där 

Anonyma Narkomaner har möten, dels genom snöbollsurval (Kvale & Brinkmann, 2009) via bekanta. 

De bekanta tillfrågades om de kände någon som passade in på studiens urvalskriterier, och som de 

kunde tänka sig var intresserad av att delta i studien. Dessa försök var utan framgång. 

 

Författaren annonserade därför efter intervjupersoner på fyra öppna Internetforum där cannabis 

diskuteras. Dessa var Beroendelinjen, Drugsmart, Flashback och Hamsterpaj. Annonsen vände sig till 

personer som upplevt men lagt ett problematiskt cannabisbruk bakom sig [Se bilaga 1]. Personerna 

skulle vara 18 år fyllda och tala svenska. Av annonsen framgick också att den som valde att delta skulle 

få en biocheck värd 200 kr som tack för hjälpen. De fyra personer som först svarade på annonsen och 

önskade delta intervjuades för studien. Urvalet är ett bekvämlighetsurval (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2007), det vill säga författaren använde sig av det urval som var lättast att få 

tag i. 

 

En intressant iakttagelse är att två av intervjupersonerna fortfarande brukar cannabis, och att de övriga 

två har för avsikt att återuppta sitt bruk. Ur respondenternas perspektiv har emellertid ett problematiskt 

cannabisbruk lämnats. Författaren anser därför att urvalets kriterier är uppfyllda. 

4.3 Insamling av empiri 

Inför varje intervju höll författaren telefon- eller mejlkontakt med respondenten. Några hade frågor 

kring studien. Tre av respondenterna var bosatta utanför Stockholm varför två intervjuer gjordes som 

telefonsamtal och en över Internet med datorapplikationen Skype. Den återstående utfördes öga mot 

öga på ett café. Tre respondenter godkände inspelning medan en intervju istället antecknades i realtid. 

 

Intervjuerna följde en halvstrukturerad mall (Johansson, 2005) för att ge respondenterna stort utrymme 

att utveckla sina berättelser. Inom diskurspsykologin är halvstrukturerade intervjuer vanliga då 

deltagarna ges möjlighet att styra innehållet och skapa längre redogörelser (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Formen underlättar också för forskaren att täcka alla teman i sin intervjuguide (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Intervjuerna inleddes med en övergripande fråga där respondenten ombads berätta om sitt liv från 

cannabisdebuten och fram till idag. Uppföljande frågor ställdes utifrån teman i intervjuguiden. Även 

andra, spontana följdfrågor ställdes för att intervjuerna skulle kännas som naturliga samtal för både 

respondenterna och författaren. Intervjuerna varade mellan cirka 30 minuter och 1 timme. 

Livsberättelserna, det vill säga redogörelser för viktiga händelser i de fyra respondenternas liv, finns 

kort sammanfattade i studiens avsnitt 'Resultat och analys'. 

4.4 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna informerades respondenterna om studiens bakgrund, omfattning, framtida 

tillgänglighet samt att respondenterna är anonyma. För att försäkra att ingen skulle bli igenkänd 

utelämnades vissa detaljer i analysen. Exempel på sådana detaljer är boendeort, yrke och antal barn. De 

namn som förekommer i studien är fiktiva. 

 

Samtliga tillfrågades om de gav sitt samtycke, först till att medverka och sedan till inspelning av 

intervjun. En respondent ville inte att intervjun spelades in, vilket respekterades. Vidare informerades 

respondenterna om att de när som helst kunde undvika att svara på en fråga eller avbryta intervjun. De 

fick också veta att intervjuerna endast användes till författarens studie och skulle raderas så snart 

studien var färdig. När varje intervju transkriberats gavs samtliga möjligheten att ändra eller förtydliga 

sin intervju vilket två valde att göra. Alla respondenter har gett sitt godkännande till att använda de 

transkriberade intervjuerna i studien. Det skall påpekas att samtliga respondenter aktivt kontaktat 

författaren till studien utifrån internetannonsen samt att flera uttryckt en entusiasm till att delta. 

Ovanstående överväganden och åtgärder genomfördes utifrån de allmänna etiska huvudkraven inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). 

4.5 Kodning och analys 

Respondenternas livsberättelser lästes flera gånger och granskades noggrant. Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) talar om mönster i empirin som åskådliggör studieobjektens tolkningsrepertoar, 

diskursiva resurser, det vill säga likartade och återkommande argument i intervjuerna. Sådana mönster 

identifierades och tematiserades under fyra nodalpunkter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Nodalpunkterna med respektive teman är följande: 

 

 Cannabisbruk - ruset, egenkontroll, kontrollförlust 

 Jämförelser mellan substanser – cannabis neutraliseras, cannabis normaliseras 

 Det sociala - restriktioner, acceptans 

 Det legala - inkörsporten, legala konsekvenser, legalisering 

 

Den analytiska texten varvas med citat från intervjuerna, vad Winther Jørgensen & Phillips (2000) 

kallar representativa empiriska exempel som sammanbinder analytiska påståenden.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten inom kvalitativ forskning avgörs av studiens struktur och inre logik (Kvale & 

Brinkmann, 2009) samt dess tillförlitlighet och trovärdighet (Esaiasson et al., 2007). I kvalitativa 

studier är det forskaren själv som utgör mätinstrument och som blir en avgörande faktor för dessa 

aspekter (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare talar Kvale & Brinkmann (2009) om validitet inom 
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kvalitativ forskning. Den avgörs av forskarens förmåga att ifrågasätta forskningsprocessen, 

metodologiskt, teoretiskt och empiriskt, egna motiv till studien, etiska och moraliska aspekter, samt att 

redovisa processen utförligt för läsaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Det har varit författarens avsikt att 

på ett strukturerat sätt samla in empirin och så logiskt som möjligt tolka och redovisa den. Under 

studiens gång har forskningsprocessen kontinuerligt ifrågasatts av författaren. Nedan följer 

redogörelser och kritiska reflektioner som berör studiens reliabilitet och validitet. 

 

Intervjuguiden bestod av dels en öppen, övergripande fråga, och dels ett antal teman för uppföljande 

frågor [se bilaga 2]. Dessa teman är hämtade ur Blomqvist (2002) studie av före detta narkotikabrukare 

och kan anses höja studiens validitet. Guiden underlättade att genomföra intervjuerna konsekvent och 

samtidigt bearbeta de teman som bedömdes vara viktiga för studiens syfte. Öppna intervjufrågor 

underlättar för att en studies syfte skall uppnås och ger en hög validitet (Esaiasson et al., 2007). Även 

Kvale & Brinkmann (2009) förespråkar öppna, gärna utforskande och uppföljande frågor vid 

kvalitativa intervjuer.  

 

Vid en kvalitativ forskningsintervju bör den som intervjuar å ena sidan ha en viss teoretisk kunskap 

eller hypotes av något slag för att kunna genomföra en omfattande forskningsintervju, å andre sidan 

förhålla sig neutralt gentemot respondenten och forskningsproblemet för att empirin inte skall färgas av 

en förförståelse (Larsson, 2005). Författarens yrkespraktiska erfarenhet och teoretiska kunskap inför 

den här studien fanns givetvis närvarande under intervjuerna. Den är emellertid en mångfacetterad 

förförståelse av cannabis, vilken också är en del av drivkraften bakom studien. Denna medvetenhet har 

inneburit att författaren försökt att inte låta förförståelsen påverka insamling och analys av empirin och 

därmed även validiteten. 

 

Frånvaro av slumpmässiga fel som exempelvis missförstånd under intervjutillfället, hörfel, slarviga 

anteckningar eller transkriberingsfel ger en hög reliabilitet (Esaiasson et al., 2007). Två av intervjuerna 

spelades in digitalt på dator under intervjun och gav en god ljudkvalitet. En spelades in digitalt på ett 

café. Där är ljudet sämre och bakgrunden en aning störande, dock inte så pass mycket att respondentens 

svar inte gick att tyda. Vidare saktades inspelningarna ned inför transkriberingen för att garantera att 

livsberättelserna skrevs ned korrekt. Under den intervjun som inte spelades in talade respondenten 

långsamt och gjorde långa pauser för att det som sades skulle uppfattas rätt och hinna skrivas ned. I de 

fall då författaren under intervjutillfället kände sig osäker på vad respondenten sagt eller menat ställdes 

kontrollerande följdfrågor. Det är möjligt att de olika tillvägagångssätt som använts under intervjuerna, 

telefon, Skype och cafésamtal, har haft inverkan på resultaten, likaså kan intervjuerna ha påverkats av 

att författaren blev mer rutinerad allt eftersom undersökningen fortskred. Om det varit lättare att finna 

respondenter till studien hade en eller flera testintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009) varit önskvärt. 

Alla intervjuerna bedöms ha flutit på bra och upplevdes som naturliga av författaren. 

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) nämner att citat i analyser utifrån det diskurspsykologiska 

perspektivet inte bör skrivas om eller förfinas, istället skall de presenteras så som de är uttalade. 

Empirin transkriberades ordagrant så när som på pauser, "hm"-anden eller liknande vilka bedömdes 

som mindre betydelsefulla för innehållet. I och med att respondenterna läst igenom transkriberingarna, 

gjort eventuella ändringar och sedan godkänt materialet har ovanstående potentiella fel undvikits i 

möjligaste mån. Det finns visserligen en risk att de ändringar som gjordes har påverkat resultatet, dock 

bedöms den risken som liten; det rör sig om smärre ändringar av en handfull citat. 

 

I annonseringen efter intervjupersoner [bilaga 1] nämndes bland annat "uppsatsens syfte är att utifrån 

livsberättelser från frivilliga intervjupersoner undersöka omständigheter i livet som kan påverka 
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beslutet att sluta använda cannabis". Sedan dess har studiens syfte modifierats utifrån den empiri som 

erhållits eftersom den innebörd respondenterna lade i ”att sluta använda cannabis” visade sig delvis 

skilja sig från den författaren ursprungligen avsåg. 

4.7 Generaliserbarhet 

Respondenterna presenterar en cannabisdiskurs som skulle kunna vara mer eller mindre representativ 

för sitt sammanhang, det vill säga personer som besöker den typ av öppna Internetforum där cannabis 

diskuteras. Det är däremot ovisst om huruvida diskursen är representativ för cannabisbrukare generellt, 

eller om den kanske är ett extremt uttryck från en liten, marginaliserad population. Respondenterna har 

aktivt kontaktat författaren utifrån annonsen, vilket skulle kunna säga något om respondenternas vilja 

att uttrycka sina värderingar. Det ska heller inte uteslutas att biochecken som erbjöds, och som tre 

tackade ja till, kan ha motiverat till ett deltagande i studien. Vidare är respondenterna förhållandevis få 

vilket gör resultatet svårt att generalisera. Studien kan emellertid tänkas bära ett slags analytisk 

generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2009), det vill säga den kunskap om cannabisbrukares likartade 

resonemang som alstrats här skulle kunna återfinnas i andra, kanske större, sammanhang med liknande 

forskningsmässiga förutsättningar. 
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5 Resultat och analys 
Respondenterna i studien består av fyra till synes vitt skilda människor i åldersspannet 18-54 år. Här 

finns representanter från bägge könen, olika klasstillhörighet och etniciteter, arbetssökande och 

yrkesverksamma, med och utan egna barn. Uttryck för en bekymmerslös ungdomstid såväl som en mer 

problematisk uppväxt förekommer. Gemensamt har respondenterna att de bjudits på sin första "joint" 

mellan 14-16 års ålder. Därefter tycks de utifrån erfarenheter ha utvecklat ett relativt likartat synsätt på 

cannabis och anammat ett liberalt förhållningssätt till substansen. Detta yppar sig i återkommande 

resonemang kring drogen, samhället och den egna rollen. Avsnittet inleds med sammanfattningar av 

respondenternas livsberättelser. 

5.1 Livsberättelser 

5.1.1 Leki 

Leki är 24 år gammal och provade cannabis av nyfikenhet vid 13 års ålder. Han fortsatte att använda 

drogen och brukade även i skolan. Lärarna uppmärksammade detta i åttonde klass och Leki blev 

omhändertagen av Socialtjänsten. Han har en negativ bild av Socialtjänstens insats. Lekis pappa satt i 

fängelse en period under Lekis tonårstid. Leki anser att de problem han upplevde under ungdomstiden 

var klassiska tonårsbekymmer som hör till puberteten. 

 

Leki har avhållit sig från cannabis i ett år. Han önskar att han kunde fortsätta bruka drogen utan sociala 

konsekvenser. Leki är idag arbetssökande. Han har en positiv och existentiell syn på cannabis och anser 

att människan är ämnad att använda substansen för både mentalt och somatiskt välmående. Leki känner 

sig kränkt av myndigheter som Socialtjänsten, Försäkringskassan och Polisen på grund av sitt 

förhållningssätt till cannabis. 

5.1.2 Yvonne 

Yvonne är 54 år fyllda. Hon provade cannabis första gången när hon var 14-15 år. Yvonne mobbades i 

skolan men fann en gemenskap i ett gäng bråkstakar. Hon rökte cannabis regelbundet under 

gymnasietiden och under sitt första jobb. Senare började Yvonne bruka amfetamin och heroin. Hon 

slutade med drogerna på egen hand när hon väntade sitt första barn. Yvonne har brukat cannabis till och 

från beroende på hur livet sett ut och vilka relationer hon befunnit sig i. 

 

Yvonne är kritisk till dagens narkotikapolitik. Hon har upplevt ett trakasseri av Polisen genom åren och 

idag känner hon sig utfryst av samhället och ursprungsfamiljen på grund av sin livsstil. Dock har hon 

goda relationer till sina barn. I dagsläget brukar Yvonne cannabis regelbundet. Hon är arbetssökande 

och vill ta om sitt körkort när ekonomin tillåter. 

5.1.3 Chandra 

Chandra är 18 år gammal och provade cannabis första gången vid 15 års ålder under lovet mellan 

nionde klass och gymnasiet. Han känner sig påläst om cannabis och tycker att substansens positiva 

verkningar väger tyngre än de skadliga. De flesta i Chandras omgivning har testat cannabis eller brukar 

regelbundet. Han har provat flera andra droger ett fåtal gånger och upplevt positiva rus i samband med 

dessa. 

 

Chandra har under ett halvårs tid fram till nyligen besökt Maria Ungdom för provtagning och samtal. 

Sedan dess har han och fadern en bättre relation än tidigare. Han säger att han kommer att återuppta 
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cannabisbruket när han flyttat hemifrån men av respekt för sina föräldrar låter han bli tillsvidare. 

Chandra har flera vänner i sin omgivning som tagits av Polisen i samband med cannabisbruk. Han är 

negativt inställd till samhällets narkotikapolitik. Chandra tror att cannabis tids nog kommer att 

legaliseras. 

5.1.4 Joakim 

Joakim har nyligen fyllt 30 år. När han provade cannabis första gången var han 15 år gammal och idag 

har han brukat drogen halva livet. I sin ungdom slogs och härjade Joakim och kompisarna mycket.  

Han säger att cannabis gjorde honom uppsluppen och fick honom att glömma det bråkiga. Joakim växte 

upp med en pappa som brukade amfetamin och som misshandlade honom. När det i 14-årsåldern gick 

upp för Joakim vem hans pappa var började han må dåligt över det. I slutet av tonårstiden blev Joakim 

utskickad hemifrån. Han lämnade sin hemstad och började bruka amfetamin som i slutändan ledde till 

ett omhändertagande av Socialtjänsten. 

 

Efter vården fortsatte Joakim att bruka tyngre droger. En tid senare var han med om att en vän nästan 

avled i hans hem. Händelsen fick Joakim att frivilligt söka behandling. Sedan dess har han fortsatt att 

bruka cannabis men i allt mindre utsträckning. Joakim arbetar som projektchef för ett företag 

utomlands och flyttar mellan olika länder i och med jobbet. Han har inte någon kontakt med sin pappa 

eller sina gamla vänner från hemstaden, men en god relation till sin mamma. 

5.2 Cannabisbruk 

5.2.1 Ruset 

Inledningsvis framträder en repertoar av främst positiva erfarenheter kring cannabisruset. 

Beskrivningar av detta kan delas in i tre kategorier: 

 

 Psykiskt upplyftande - lugnade nerver, en känsla av tillfredsställelse och tillhörighet [Leki], 

brukaren blir glad, uppsluppen och mår psykiskt bra [Yvonne]. 

 Fysiskt tillfredsställande -  positiv inverkan på vaksamheten och syreupptagningen [Leki], en 

upplevelse av att bli pigg och uppåt [Joakim]. 

 Kreativt stimulerande -  en ökad känslosamhet, hjälpsamhet och inlärningsförmåga, vidgade 

sinnen [Leki], förstärkta upplevelser [Chandra] och bättre fokus [Joakim]. 

 

"Jag kom in i det där, det man vill hamna i. Jag överväldigades av känslor, det var releiving. Jag kände 

att jag tillhörde naturen, inte lika låst, skrattade mycket och tänkte med öppna sinnen..." - Leki 

 

Utöver direkt förhöjande effekter beskrivs också cannabis förmåga att dämpa negativa känslor. Här 

omnämns drogen som ett alternativt substitut för att det ibland ska vara lättare att leva [Yvonne] och 

som verklighetsflykt [Chandra]. Cannabis skildras som en tröst som alltid funnits och som hjälper att 

glömma allt det andra [Joakim].  

 

"Min pappa har suttit i fängelse... ...händelsen har inte påverkat mitt bruk av cannabis. Dock var 

cannabis givetvis en tröst." - Leki. 

 

Negativa erfarenheter av ruset förekommer också; obehagskänslor [Yvonne], illamående som lett till 

kräkningar [Chandra] samt trötthet och sötsug [Joakim]. Dessa har upplevts i samband med att en stor 

mängd cannabis brukats vid ett och samma tillfälle. 
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5.2.2 Egenkontroll 

Respondenterna bär på en definition av normalt cannabisbruk, ett slags uttryckt egenkontroll. Oavsett 

om normalt bruk innebär fem tillfällen om dagen [Leki], varannan dag [Yvonne], på helgerna 

[Chandra] eller en gång i månaden [Joakim] förs ett resonemang kring ett bruk, eller ett framtida bruk, 

där cannabis kan konsumeras så länge den personliga definitionen av ett normalt bruk efterföljs. De 

uttrycker en övertygelse om att kunna bruka på en normal nivå.  

 

"...vad gäller cannabis har jag alltid haft den styrkan att det aldrig blivit något problem." - Yvonne 

 

"Det är bara att bestämma sig för att röka måttlig. Så länge jag bestämmer mig för att röka måttligt 

har jag inga problem." - Chandra 

 

Vidare formulerar respondenterna en önskan om fortsatt, eller framtida, cannabisbruk. Det talas om ett 

bruk både i sociala sammanhang som vid fest eller hemmakvällar med kompisar [Yvonne, Chandra & 

Joakim] och för avslappning i hemmet [Joakim]. I de fall där drogen inte brukas i dagsläget uttrycks en 

allmän saknad av cannabis som motiv till framtida bruk [Leki & Chandra]. 

5.2.3 Kontrollförlust 

I repertoaren finns erfarenheter av ett problematiskt cannabisbruk tidigare i livet [Leki, Chandra & 

Joakim] och upplevelser av negativa symptom som trötthet [Chandra & Joakim], avmagring [Leki] och 

bristande motivation [Chandra & Joakim] till följd av bruket. Episoderna har definierats som missbruk 

[Leki], att ha rökt väldigt mycket [Joakim] och ett intensivt bruk [Chandra]. Det talas om "annat 

missbruk" i resonemang kring cannabisbruket [Yvonne] och en tidigare hög konsumtion av drogen 

[Joakim]. 

 

"Jag har aldrig varit så bra med begränsningar, gillar jag något så gör jag det för mycket... På samma 

sätt är det för mig med alkohol och cannabis, det har blivit lite för mycket i perioder." - Chandra 

 

"När vi var unga kunde det gå åt 5 gram om dagen som mest på 3 personer vilket jag kan se idag var 

väldigt mycket... Jag struntade i skolan och så vidare för att sitta hemma och röka... Det är det som är 

grejen med cannabis, det får en att acceptera att man inte gör något helt enkelt." – Joakim 

5.3 Jämförelser mellan substanser 

5.3.1 Cannabis neutraliseras 

Cannabis potentiella risker neutraliseras ofta i negativ relation till alkohol. Här beskriver 

respondenterna hur alkohol gör människor våldsamma [Yvonne & Joakim] och får folk att tappa 

kontrollen [Leki] till skillnad mot cannabis som skapar ett lugnt och vänligt, alternativt slött, rus 

[Joakim]. Cannabis neutraliseras också när substansen, i jämförelse med alkohol, på ett fördelaktigt sätt 

framhålls som naturlig [Leki & Yvonne] eller då alkohol i kontrast till cannabis beskrivs som 

livshotande [Chandra].  

 

"Allt jag ser av elände bland folk jag känner så är det framför allt alkoholen som ställer till 

problemen." - Yvonne 

 

Cannabis neutraliseras också när den framhålls som ett bättre alternativ än cigaretter som dödar eller 

kemiska, förkastliga läkemedel [Leki]. I ett resonemang kring fenomenet "haschpsykos" neutraliseras 

även cannabis med sig självt [Chandra].  



20 

 

 

"Haschpsykos är det värsta som kan hända om man röker cannabis... Jag vet en person som har fått 

psykos... ...och han bor i ett annat land. Jag kan tänka mig att cannabis i det landet innehåller saker 

som gör det starkare. ...jag säger att riskerna med cannabis är så små så att det är okej att använda... 

Jag tycker att cannabis positiva effekter väger upp för riskerna. Jag känner mig påläst om riskerna." - 

Chandra 

 

Här har ett antagande om orsaken till haschpsykos konstruerats; en orsak som placerats utanför den 

egna riskmiljön. På så sätt framstår risken att personligen drabbas som obefintlig. 

5.3.2 Cannabis normaliseras 

Respondenterna normaliserar även cannabis risker i relation till alkoholens, både hos den som själv 

dricker alkohol [Chandra & Joakim] och hos den som inte gör det [Yvonne]. De förödande 

konsekvenser som tidigare tillskrivits alkohol har i detta sammanhang bytts ut mot vad som beskrivs 

som oskyldigt, mänskligt beteende, att till och från berusa sig.  

 

"Det positiva med cannabis är att man blir glad och uppsluppen och mår psykiskt bra, precis som 

någon som kanske dricker eller vad man nu väljer att göra." - Yvonne 

 

"Det finns risker, ja, men med alkohol också." - Chandra 

 

"De flesta har mer eller mindre samma syn att det (cannabis) är till fest. Som att dricka en öl." – 

Joakim 

5.4 Det sociala 

5.4.1 Restriktioner 

Ett återkommande tema är upplevelser av sociala motsättningar kring cannabisbruket och en känsla av 

att vara förföljd av samhället. Fenomenet beskrivs som en häxjakt där den som röker en joint tvingas 

känna sig som en hemsk, kriminell missbrukare [Joakim]. En repertoar av social utsatthet kommer till 

uttryck. Respondenterna nämner trakasserier, stämpling och stigmatisering [Leki, Yvonne & Joakim], 

ett samhälle som skapar problem istället för att lösa dem [Yvonne], negativ särbehandling av 

yrkesprofessionella [Leki & Yvonne] och mediala attacker [Yvonne]. Vidare skildras diskriminering av 

socialförsäkringssystemet [Leki & Yvonne] och av en fördomsfull omgivning [Yvonne]. Fruktlösa 

argumentationer kring cannabis med vänner, som beskrivs som mindre pålästa på området, nämns 

också [Chandra]. 

 

"Cannabisbruket medför motgångar. Allt runt omkring bruket är negativt, lagarna, folksynen, man blir 

straffad. På grund av att jag är en motståndare till systemets sätt att snurra blir jag kränk." - Leki 

 

Ytterligare en motsättning är de negativa attityder mot cannabis som förekommer inom den egna 

familjen [Leki, Yvonne & Chandra]. Här beskrivs hur cannabis positiva effekter inte tas på allvar 

[Leki], känslan av att vara utfryst från familjegemenskapen av föräldrar och syskon [Yvonne] och 

uppmaningar till behandlande samtal och drogtester [Chandra]. 

 

"Jag kan inte förstå det själv eftersom vi hade världens bästa kontakt tidigare (familjen). Vi har 

visserligen alltid haft kontakt och jag har alltid ställt upp för alla, men idag är jag utfryst..." - Yvonne 
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"Gällande cannabis tror jag inte det påverkar över huvud taget med samtal. Jag har flera kompisar 

som gått och lämnat urinprov och haft samtal på Maria Ungdom. Alla slutar under tiden för 

urinproven, sen börjar de igen när de inte längre behöver lämna några prover." - Chandra 

 

Samtidigt, vid tal om eventuella skäl till att inte bruka cannabis, finns en tendens att rätta sig efter 

samma sociala krafter. Här anger respondenterna familj [Leki & Chandra], ekonomi, körkort och arbete 

som motiv till avhållsamhet från drogen idag [Leki]. Graviditet och en livspartner som inte brukar 

cannabis nämns som orsaker till att periodvis inte bruka [Yvonne], liksom arbete, lägenhet och flickvän 

som tas upp som skäl till ett avtagande cannabisbruk i dagsläget [Joakim]. Detta skulle kunna anses 

skapa spänningar inom det sociala; å ena sidan bär repertoaren en bild av ett förtryck från myndigheter, 

samhälle och familj, å andra sidan finns uppmaningar, eller indirekta tvång, till ett slags social 

anpassning för att inte riskera att bli utfryst, ekonomiskt utblottad eller utstött från familjens 

gemenskap. 

 

"Jag är 24 år idag och har inte brukat cannabis på ett år. Jag måste vara stark trots alla motgångar, 

tänka på fördelarna, jobb, körkort, barnen, det är det." - Leki 

5.4.2 Acceptans 

Det förekommer också redogörelser för en social acceptans av cannabis. Respondenterna talar om ett 

utbrett bruk i omgivningen [Chandra & Joakim], att de flesta inte har något emot drogen [Yvonne], och 

estimerar att en tredjedel av svenska folket har provat cannabis samt att 5 % brukar drogen regelbundet 

[Chandra]. I kontrast till den restriktiva samhällssyn som presenterats ovan normaliseras istället 

cannabis i relation till både umgänge och samhället generellt.  

 

"Bland dem man träffar på idag är det ingen som lyfter på ögonbrynen när man pratar om det 

(cannabis) trots att det är så mycket "hysch-hysch" kring det hela... De få vänner jag har kvar är 

personer som inte har någonting emot det här (cannabis)." - Yvonne 

 

Ovanstående uttryck kan uppfattas som att de personer som inte lyfter på ögonbrynen vid tal om 

cannabis i själva verket är en begränsad grupp människor i respondentens umgängeskrets. 

5.5 Det legala 

5.5.1 Inkörsporten 

Respondenterna har också erfarenheter av andra droger än cannabis. De redogör för substanser som 

dels provats - ecstasy [Leki], amfetamin, kokain och MDMA [Chandra], och dels brukats regelbundet - 

amfetamin [Yvonne & Joakim] och heroin [Yvonne]. 

 

Heroin tycker jag själv är en satans drog. Heroin är så farligt och man blir så fullständigt beroende av 

drogen med en gång. För min del räckte det med en gång, sen var jag fast, både fysiskt och psykiskt. 

Heroin ger sådana fysiska abstinensbesvär så det är vansinnigt. - Yvonne 

 

Cannabis som inkörsport till tyngre droger diskuteras och ett kritiskt förhållningssätt till 

narkotikalagarna presenteras. Respondenterna beskriver hur cannabis, på grund av sin illegala status, 

osökt leder cannabisbrukaren in i kriminella kretsar där de tyngre drogerna förekommer [Yvonne & 

Joakim] och där unga människor är särskilt utsatta [Yvonne]. Cannabisbrukare anses också bli värre 

behandlade än heroinister [Joakim].  
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"Det var väl mest på grund av den här häxjakten på cannabisbrukare som förs i Sverige, man tvingades 

att sitta instängd i en lägenhet när man brukade cannabis och de man handlade av erbjöd en alltid 

något annat. Hur farlig cannabis är beror ju helt på vad du gör med det, så att säga, men det är nog 

faktiskt den cannabispolitik som förs i Sverige som är det farligaste med cannabis." - Joakim 

 

I kontrast till den återkommande kritik som riktas mot narkotikalagarna, och som lägger ansvaret för 

tungt drogmissbruk på samhället, förekommer också ett eget ansvarstagande för drogbruket. 

 

"Det var helt och hållet jag själv som var nyfiken och tyckte det var roligt. Jag trivdes med drogerna 

och jag trivdes med människorna. Jag kan absolut inte skylla på någon annan än mig själv." - Yvonne 

 

Här framställs istället droger som en positiv och till synes problemfri del av livet. 

5.5.2 Legala konsekvenser 

Redogörelser för legala konsekvenser förekommer [Leki, Yvonne & Joakim]. Respondenterna talar om 

återkommande polisingripanden och domar på grund av cannabisinnehav [Joakim]. Här beskrivs hur 

körkort tagits i beslag, och känslan av att vara orättvist behandlad då det normala cannabisbruket, i ett 

drogtest, ger positivt utslag långt efter att drogen brukats [Leki]. Vidare skildras en rad incidenter och 

konflikter med rättsväsendet vilka sammanfattas som regelrätta repressalier [Yvonne]. Respondenterna 

berättar också om tvångsomhändertagande av Socialtjänsten [Leki & Joakim]. Som orsak nämns 

brottslighet till följd av amfetaminmissbruk [Joakim] och innehav av drogen ecstasy i samband med, 

vad som upplevts som, en brottsprovokation till följd av cannabisbruket [Leki]. Samhällsinsatsen 

förkastas [Leki & Joakim] samtidigt som en positiv innebörd av händelsen uttrycks [Joakim]. 

 

"Tvångs-LVU gjorde absolut ingenting för mig men jag behövde den pausen som det gav mig... ...nu 

när jag ser tillbaka på det hade jag inte suttit här idag om jag inte hamnat där ."- Joakim 

5.5.3 Legalisering 

Repertoaren innehåller flera argument för att legalisera cannabis. Som beskrivits ovan nämns risken att 

annars dras in i tyngre drogbruk. Respondenterna talar också om giftig manipulation av cannabis som 

en konsekvens av att drogen är olaglig, och att staten borde ansvara för cannabisförsäljningen för att 

undvika att brukarna får i sig manipulerad cannabis [Leki, Yvonne & Chandra]. De hävdar att gifterna 

tillsätts för att drogen skall se mer attraktiv ut [Leki & Chandra] och för att den skall ge en starkare 

effekt [Chandra], faktorer som får kriminella att tjäna mer pengar på cannabis [Leki, Yvonne & 

Chandra]. En vädjan till staten att skydda de unga återfinns också här. 

 

"De förgiftar de nyfikna brukarna som olyckligtvis ofta är barn. Detta sker därför att cannabis är 

olagligt och säljs okontrollerat på gatorna." - Leki 

 

Vidare nämner respondenterna potentiella ekonomiska intressen hos Staten [Joakim], ett 

motsägelsefullt samhälle där alkoholproblem hänvisas till vård medan cannabisbruk leder till häkte 

[Yvonne], att det är upp till var och en att bestämma över sin egen kropp [Chandra] och ett 

samhällshyckleri då cannabis som medicin i sprayform redan godkänts i Sverige [Yvonne]. Cannabis 

förespråkas som läkemedel, både generellt [Leki] och specifikt mot ADHD [Leki] och MS [Yvonne]. 

Även vid tal om legalisering jämförs drogen med alkohol [Chandra & Joakim], dels då cannabis 

upplevs som det mindre farliga alternativet [Chandra] och dels för att en legalisering skulle göra illegal 

cannabisverksamhet lika oproblematisk som hembränning är idag [Joakim]. Det finns en tro att 

cannabis kommer att legaliseras inom en överblickbar framtid [Chandra & Joakim].  
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"Cannabis är här och den kommer inte att försvinna. Samhället kan inte bli av med den. Det blir fler 

och fler som röker för varje dag. Det enda sättet att vinna över cannabis är att beskatta den och lägga 

priserna så billigt att det inte är någon idé att sälja den olagligt." – Joakim 

5.6 Sammanfattande slutsatser 

Respondenterna talar om positiva upplevelser kring cannabisruset och nämner få negativa effekter. De 

resonerar kring perioder av kontrollförlust i det förflutna. Samtliga bär på definitioner av ett normalt 

cannabisbruk och uttrycker en avsikt eller önskan till fortsatt bruk. I resonemang kring cannabis risker, 

eller avsaknad av risker, jämförs ofta drogen med alkohol eller andra substanser. Ibland normaliseras 

cannabis, i andra fall neutraliseras den i förhållande till främst alkohol. Resonemangen sker i samband 

med att cannabis förespråkas. 

 

Vidare resonerar respondenterna kring sociala aspekter av ett cannabisbruk och nämner både 

restriktioner på grund av, och en allmän acceptans av, substansen beroende på om resonemangen berör 

upplevelser av stigmatisering eller avser att normalisera cannabisbruket. Vid resonemang kring 

avhållsamhet från cannabis förekommer främst familjeskäl. Andra uttryckta orsaker till att inte bruka 

cannabis är arbete, körkort och ekonomi. 

 

Respondenterna resonerar kring legala konsekvenser och landets narkotikapolitik. De nämner det 

kriminaliserade bruket, diskriminering och repressalier som de verkliga problemen med cannabisbruk. 

De uttrycker uppfattningen att samhället behöver legalisera cannabis och nämner bland annat risken för 

tyngre drogbruk, manipulerad cannabis, samhällshyckleri gällande cannabis och alkohol, samt 

medicinska och ideologiska skäl. 
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6 Diskussion 
De upplyftande effekter av cannabisruset som respondenterna skildrar stämmer överens med många av 

de effekter som presenterats i forskning (CAN, 2011; Petrell et al., 2005). Av de potentiella, och i 

forskning förankrade, långsiktigt negativa effekter som cannabis kan orsaka är passivitet (CAN, 2011; 

Witton i , 2008; Petrell et al., 2005) den enda respondenterna nämner. En möjlighet är att 

respondenterna kan ha upplevt andra symptom utan att relatera dem till cannabisbruket. 

Forskningsresultat har visat att cannabisrelaterade symptom kan vara närvarande utan att brukaren själv 

uppmärksammat dessa (Swift et al., 1998). 

 

Trots cannabisliberala resonemang hos respondenterna har samtliga redogjort för tidigare upplevda 

kontrollförluster av sitt bruk. En förklaring skulle kunna vara på vilket sätt egenkontrollen över bruket 

framställs. Kanske är det lättare att argumentera för ett normalt cannabisbruk om bruket neutraliseras 

gentemot en upplevd kontrollförlust i det förflutna. Oavsett hur intensivt dåtidens bruk i själva verket 

var, eller hur kontrollerat nutidens bruk är, skulle respondenterna i så fall, utifrån dessa två polariserade 

bilder, kunna konstruera och lyfta fram det normala bruket som ett fördelaktigt alternativ. 

 

Liksom i den cannabisliberala diskurs som presenterats i Månssons & Ekendahls (2012) studie, betonar 

respondenterna alkoholens risker när cannabis förespråkas. Respondenterna komplicerar emellertid 

resonemanget när cannabis också likställs med alkohol. Båda synsätten kan anses vara rimliga, men 

tillsammans motsägelsefulla. Troligt är att den som önskar propagera för sin sak anammar och lyfter 

fram flera tänkbara argument som förekommer inom samma diskurs för diskursens skull. Detta styrks 

av Sandbergs (2012) studie, där cannabisbrukare varvar inkonsekventa uttryck; normaliserande, 

riskförnekande och subkulturella argument för sitt bruk. Sandbergs (2012) slutsats att fenomenet kan 

härledas till stigma styrks av respondenternas uttryckta upplevelser av ett förtryck av samhället och 

familjen. För den som arbetar inom socialt arbete med cannabisrelaterad problematik kan fenomenet 

vara värt att begrunda. Oavsett om brukaren, i grund och botten, anser att alkohol är farligare än, eller 

lika farligt som, cannabis är sannolikheten stor att respondenterna tolkar samhällets förhållningssätt till 

substanserna som lika motsägelsefullt. 

 

Social acceptans, eller bristen på sådan, är ett återkommande tema. Även i det fallet resonerar 

respondenterna motsägelsefullt. När det talas om den diskriminering och stigma som cannabisbrukare 

tvingas utstå framställer respondenterna sig själva som en minoritet, en bild som bekräftas av befintlig 

forskning (Vicente et al., 2008; Socialstyrelsen, 2009). Däremot, som ett argument för cannabisbruk, 

finns det normaliserade bruket vilket istället beskrivs som utbrett. Citat i studien kan tolkas som att 

repertoaren bär upplevelser som får respondenterna att konstruera båda antagandena som sanna, men 

att föreställningen om en cannabisliberal omgivning snarare bottnar i respondentens umgängeskrets. Ett 

umgänge som för brukaren i ena stunden kanske framstår som socialt representativt, men i andra, som i 

diskriminerande sammanhang, i interaktion med myndigheter, arbetsplatser och familjen, lyser med sin 

frånvaro. För socialt arbete kan den potentiella förklaringen bidra med en insikt; de världar som 

diskursen målar upp kan framstå som motsägelsefulla för en ickebrukare, men likväl vara verkliga för 

respondenterna. 

 

Den undersökta repertoaren kan anses vara en diskursiv konstruktion av värderingar grundade i både 

fakta och spekulationer, enskilt rimliga men sammanslaget delvis motsägelsefulla argument, och 

verkliga erfarenheter som ibland mynnar ut i paradoxala slutsatser. Den förföljelse av Polisen och 

diskriminering av myndigheter och omgivning som respondenterna ger uttryck för stämmer överens 

med Goldbergs (2005) forskning om kontrollskador och dess konsekvenser; diskursen förstärks, fler 
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argument anammas och synen på cannabis blir än mer liberal, likt en spiral. Ju mer utsatthet 

repertoaren bär, ju mer desperat framträder diskursen. Det bör dock inte uteslutas att ett intensivt 

cannabisbruk också kan påverka brukaren kognitivt (Petrell et al., 2005) och därigenom bidra till en 

förstärkt diskurs. Socialarbetare, som ofta representerar samhället, bör kunna dra nytta av kunskapen i 

relationsbyggande syfte. Och om cannabis, som citat i studien beskriver, är här för att stanna kan det 

anses vara samhällets ansvar att begrunda och rekonstruera en samhällelig cannabisdiskurs för att 

kunna begära och förvänta detsamma av cannabisbrukare. 

6.1 Metoddiskussion 

I de kvalitativa livsberättelser som utgjorde studiens empiri fanns återkommande värderingar, 

erfarenheter, upplevelser, argument och resonemang kring ett problematiskt cannabisbruk och 

samspelet med den sociala omgivningen. De likartade resonemangen stämde överens med vad som 

inom diskurspsykologin benämns diskursiva resurser, ett särskilt invant språkbruk för att konstruera 

världen i relation till sociala handlingar (Potter & Wetherell, 1987). Resurserna i sin tur framstod som 

bitvis självmotsägande, något som enligt Sandberg (2012) inom forskning skall betraktas som en 

tillgång som visar hur komplexa värderingar och samhällen är. Tolkningsrepertoar lämpade sig därför 

för författarens studie då perspektivet lämnade öppet för en människas motsägelsefulla resonemang. 

Den analysteoretiska ansatsen hjälpte författaren att, utifrån respondenternas resonemang kring ett 

problematiskt cannabisbruk, identifiera en diskurs som tycks ligga till grund för respondenternas sätt att 

tolka sin omgivning. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnts är urvalet i studien begränsat till en population som läser diskussionsforum på 

Internet. Det skulle vara intressant att utföra intervjuer i betydligt större skala med ett så brett urval som 

möjligt. Hur många av samhällets cannabisbrukare upplever problem med sitt bruk? Är det främst 

upplevda kontrollskador eller kemiska cannabissymptom? Vad får dessa människor att lämna ett bruk? 

Om ett kontrollerat cannabisbruk finns, hur ser det då ut? Av alla som anser sig ha ett kontrollerat bruk, 

i vilken omfattning brukar de? Det här är frågor som väckts hos författaren under studiens gång och 

som motiverar till fortsatt forskning på området. 

 

Vidare skulle det vara intressant att göra diskursanalyser av större, samhälleliga sammanhang. Sådana 

skulle kunna fokusera på såväl yrkesprofessionellas eller medborgares resonemang kring cannabis som 

på lagar kring drogen. Vidare vore det intressant att granska fenomen som respondenterna i studien 

tagit upp. Går det att jämföra negativa effekter mellan cannabisbruk och alkoholbruk, och i så fall, hur 

förhåller sig substanserna riskmässigt? Med tanke på de kontrollskador som lyfts fram i studien, går det 

över huvud taget att jämföra risk mellan två droger när den ena är laglig och den andra inte? Ska man 

studera brukare med eller utan problem? Möjligheterna till vidare forskning på problemområdet 

framstår som nästan oändliga. Och de är angelägna, inte minst för det sociala arbetet. 
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Bilaga 1 - Annons 
 

Intervjupersoner sökes! 

 

Personer som lyckats med att lägga ett problematiskt cannabisbruk bakom sig sökes till en 

intervjustudie. Jag som skriver det här går näst sista terminen på Socialhögskolan i Stockholm och 

arbetar med en uppsats om att sluta använda cannabis. Uppsatsens syfte är att utifrån livsberättelser 

från frivilliga intervjupersoner undersöka omständigheter i livet som kan påverka beslutet att sluta 

använda cannabis. 

 

Intervjuerna är anonyma och kommer att äga rum vid tidpunkter och på platser som intervjupersonen 

bestämmer. En intervju förväntas ta ungefär en timme. Den som blir intervjuad ges möjlighet att läsa 

igenom sin intervju och ändra eventuella missförstånd, eller välja att inte delta alls, innan materialet 

används i uppsatsen. Du som är 18 år fyllda och som tycker att detta låter intressant är hjärtligt 

välkommen att delta i studien! 

 

Den som väljer att delta får en biocheck, värde 200 kr, som tack för hjälpen. 

 

Kontakta Jonas Borgström på telefon: xxxxxx eller via e-post: xxxxxx 

 

Tack! 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Övergripande fråga 

Kan du berätta om ditt liv från cannabisdebuten och fram till idag? 

 

Teman 

 

Miljö 

Relationer - förälder/partner/vän 

Påtryckningar/influenser/grupptryck/stöd från betydelsefulla personer 

Arbete/skola 

Social aktivitet 

Identitet/stämpling 

 

Mående 

Mental hälsa 

Fysisk hälsa 

Effekt av rus – positiv/negativ 

Symtom 

Upplevelse av kontroll/kontrollförlust 

Skam/skuld 

 

Indicier 

Positiva händelser 

Negativa händelser 

Existentiell kris/upplevelse 

Legala konsekvenser 

Socialtjänst 

Långsiktiga konsekvenser 

Nyckelhändelser 

 

 


