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Abstract 

The aim of this study was to examine young adult cannabis users’ attitudes towards cannabis 

and their perception of the normalization of cannabis. The purpose was also to explore how 

their views of cannabis correspond with norms regarding cannabis. This study is based on 

interviews with five young adult cannabis users. The theoretical framework is based on 

Parker’s normalization thesis, Goffman’s notion of stigma, Becker’s definition of outsiders 

and the definition of social identity developed by Stone. The theory of cognitive dissonance 

was also used to analyze the empirics. The result shows that the interviewees experience a 

normalization of cannabis, although a process of stigmatization cannot be disregarded. The 

result also indicates that the respondent’s views of cannabis do not conform to society. The 

main conclusions are that cannabis is normalized in certain groups, which creates a 

discrepancy between the attitudes of cannabis users and Swedish society. The reasons for 

using cannabis are individual and one recurrent explanation is that the respondents experience 

less negative consequences of cannabis, compared to the effects of alcohol. These findings are 

supported by earlier research. In order to develop a constructive dialogue about cannabis, the 

understanding of these attitudes is important for social work.   
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1. Inledning 

Cannabis är idag världens mest använda olagliga drog (Hyshka, 2013), men dess olagliga 

status håller på att förändras då en global legaliseringsvåg pågår och cannabis har blivit tillåtet 

på flera platser runt om i världen (Delling, 2015, 20 januari). I Sverige är all användning av 

narkotika som inte är medicinsk straffbar (prop. 1987/88:71). All användning av narkotika i 

icke-medicinskt syfte definieras som missbruk, vilket innefattar hela skalan från ett obefogat 

intag av sömntabletter till injicering av tyngre droger (Forkby, Olausson & Turner, 2013). 

Svenska Dagbladet tar i en artikel upp att den legaliseringsvåg som pågår i de nordiska 

grannländerna har satt press på Sverige (Delling, 2015, 20 januari). Här sker snarare det 

motsatta, då till exempel en ny narkotikapolitisk strategi antogs år 2011, där det slutgiltiga 

målet är ett narkotikafritt samhälle (prop. 2010/11:47).  

 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) är den myndighet som ansvarar för narkotikapreventionen i 

Sverige. I en sammanställd litteraturöversikt över cannabis skadeverkningar framhålls 

cannabis som den drog som är förknippad med störst risk för psykisk ohälsa i form av 

försämrade mentala och kognitiva funktioner, och även en förhöjd risk för psykiska problem. 

Därför beskrivs yngre som en sårbar grupp eftersom cannabis aktiva substanser påverkar den 

psykologiska utvecklingen. Om cannabis är en inkörsport till tyngre droger är inte fastslaget 

men cannabis kallas en nödvändig övergång (Ramström, 2009). En diskursanalys av ett 

internetforum visar att cannabisanvändare själva beskriver cannabis som en mildare drog än 

alkohol, men uppfattar att svenska myndigheter framställer cannabis som en dödsdrog och 

idag finns indikatorer på att unga människor i första hand väljer att ta del av information om 

droger via internet (Månsson & Ekendahl, 2012).  

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har sedan början av 1970-talet 

undersökt drogers utveckling i Sverige. Rapporter visar att tillgången på cannabis har ökat, 

vilket understryks av stora beslag av cannabis och fortsatt låga priser. Användningen av 

cannabis är vanligast bland unga vuxna (CAN, 2014). Att cannabis har blivit vanligare märks 

även bland ungdomar. I en intervju i Ekot i Sveriges Radio (Weiderud, 2013, 6 december) 

berättar Christoffer Bohman, narkotikaansvarig på Citypolisen i Stockholm, att de upplever 

att ungdomar idag har bytt ut folköl mot cannabis som berusningsmedel. Bohman nämner 

också att användningen av cannabis förekommer i alla bostadsområden och att det är särskilt 

vanligt på Lidingö, där medelinkomsten är bland de högsta i Sverige. Siffror från CAN (2014) 
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visar att folkölskonsumtionen har minskat sedan mitten av 1990-talet. Eftersom folköl har en 

låg alkoholhalt är det tillåtet att sälja det i livsmedelsbutiker (Gruvö, 2015) och det är troligt 

att folköl under de senaste decennierna därför har varit ett praktiskt alternativ för unga att 

använda för att berusa sig. Vidare visar forskning att berusning har en självklar plats bland 

unga (Abrahamsson, 2003) och det finns anledning att tro att denna attityd inte kommer att 

förändras. Att siffrorna från CAN (2014), som visar att cannabis har blivit vanligare och att 

folkölskonsumtionen har minskat, behöver inte ha ett samband men tillsammans med 

Citypolisens uttalande gällande cannabis gör det att diskussionen om ungas attityd till 

alkohol- och narkotikafrågor är aktuell.     

 

1.2 Problemformulering 

Det är tydligt att cannabis har blivit vanligare i samhället och att det finns en skillnad mellan å 

ena sidan samhällets syn på cannabis och dess effekter och å andra sidan ungas uppfattning, 

som är grundad i inofficiell information hämtad främst från olika internetforum. När unga inte 

längre enbart får sin information om droger genom skolans utbildningsprogram kan det 

innebära att de i större utsträckning börjar betvivla politikens budskap, vilket i sin tur leder till 

att politiken tappar i styrka (Rytterbro & Tham, 2006). Den information om droger som finns 

tillgänglig från samhället utmanas alltså idag av alternativ och lättåtkomlig information som 

är tillgänglig via internet. Hammersly, Jenkins och Reid (2001) nämner att det är viktigt att 

förstå vilken plats cannabis har i samhället och menar att det i vissa sammanhang kan 

jämföras alkoholkonsumtion. I det svenska samhället finns dock en motvilja att jämföra 

cannabis med alkohol (Månsson & Ekendahl, 2012). Rödner (2006) föreslår att man i 

preventionsprogrammen också bör se på droganvändare som en del av samhället, och att de 

har viktig kunskap och information om hur preventionsarbetet kan utvecklas, snarare än 

avvikare som står utanför samhället.  

 

Förutom med stöd i lagstiftningen verkar den restriktiva narkotikapolitiken genom kampanjer 

och undervisning i skolan. Den traditionella drogundervisningen utgår från att elever tidigt 

och ofta ska lära sig om de negativa konsekvenserna till följd av droger, och att detta ska 

avskräcka dem från att prova. Informationsinsatser av detta slag har dock visat sig vara 

ineffektiva och att det av unga uppfattas som skräckpropaganda. Bristen på alternativ inom 

preventionsarbetet motiverar dock insatserna, snarare än att inte göra något alls (von Greiff, 

2008) och Hübner (2001) nämner att det bland allmänheten finns en positiv inställning till 

drogprevention för ungdomar. I en rapport från projektet STAD (Stockholm förebygger 
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Alkohol- och Drogproblem) framkommer det att yrkesverksamma inom socialt arbete med 

ungdomar uttryckte att det preventiva arbetet mot cannabis bör börja tidigt och anpassas efter 

målgruppen (2013). Forkby et al. (2013) visar i en sammanställning av forskning att det är 

troligt att tidiga interventioner är viktiga. Med anledning av den ökade förekomsten av 

cannabisanvändning och de risker som trots allt beskrivs till följd av användningen finns det 

intresse för oss att undersöka unga vuxnas attityd till cannabis, för att på så sätt bidra med 

kunskap om ett bättre riktat preventionsarbete i skolan kan utföras om samhället förstår ungas 

inställning till cannabis. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka unga vuxna cannabisanvändares attityd till cannabis 

och om de upplever en normalisering av cannabis i samhället. Våra frågeställningar är: 

 

1. Vad säger unga vuxna cannabisanvändare om sina erfarenheter av cannabis och 

dess effekter på tillvaron?  

2. Vad säger de om normaliseringen av cannabis i samhället? 

3. Hur beskriver de samhällets hållning till cannabis i förhållande till sin egen 

upplevelse?  

 

1.4 Begreppsförklaring 

Vi har valt att främst använda begreppet användning för att beskriva informanternas intag av 

cannabis, men även bruk och konsumtion förekommer i texten. Detta för att beskriva 

fenomenet att röka cannabis på ett neutralt och icke-värderande sätt. Med unga vuxna avser 

vi personer mellan 22-32 år. Avsikten med detta åldersspann var att informanterna skulle vara 

tillräckligt mogna för att kunna reflektera över sin cannabisanvändning och ha passerat 

myndighetsåldern för alkohol med ett antal år. På så sätt har de i jämförelsen mellan cannabis 

och alkohol lagliga möjligheter till berusning, vilket kan skapa en möjlighet till mer 

övervägda beslut angående sin cannabisanvändning. 32 år kan betraktas som hög i gruppen 

unga vuxna, men i modern tid och i en storstadskontext kan det tänkas att beslut om till 

exempel yrkesval och familjebildning, som kan ses som indikatorer på vuxenlivet, ofta dröjer. 

Vi har för avsikt att undersöka målgruppens attityder och för att definiera begreppet utgår vi 

från Nationalencyklopedins beskrivning av attityder som en individs varaktiga, men också 

föränderliga, inställning grundad i erfarenhet som påverkar det sociala beteendemönstret 

(Rosén, 2015). När vi hänvisar till samhället menar vi dels allmänhetens normer och 
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värderingar, dels myndigheter och institutioner, som skola, polis, politiker och lagstiftning, 

där de samhälleliga normerna uttrycks. Med samhällets syn på cannabis menar vi myndigheter 

och allmänhetens syn på cannabis, som bland annat uttrycks genom lag och 

utbildningskampanjer, och formar en restriktiv attityd.   

 

1.5 Avgränsningar 

Trots den legaliseringsvåg gällande cannabis som pågår runt om i världen har vi inte för 

avsikt att fokusera på denna del av cannabisdiskussionen, eftersom den inte är lika aktuell i 

Sverige idag bland politiker och beslutsfattare. Vi kommer inte heller att utforska våra 

informanters socioekonomiska bakgrund eftersom siffror tyder på att cannabis förekommer i 

alla bostadsområden, oavsett socioekonomisk status (Weiderud, 2013, 6 december; Parker, 

Williams & Aldridge, 2002; Sznitman, 2007). Vi har valt målgruppen unga vuxna då siffror 

från FHI (2015) visar att cannabisanvändning är vanligast förekommande i denna 

ålderskategori, och är därför ser vi att det är relevant att fokusera på denna grupp.  

 

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenterar vi den forskning vi tagit del av och funnit relevant för vår studie. Vi 

presenterar forskningen i följande rubriker; Normalisering, Normalisering i vissa 

sammanhang, Diskrepans samt Attityder gentemot cannabis.  

 

Forskningen om cannabis och unga vuxna är relativt välutvecklad, framförallt i Nordamerika 

och Australien, men även till viss del i Nordeuropa. Denna forskning är till stor del kvantitativ 

och berör legalisering av cannabis, riskfaktorer som påverkar initieringen och fortsatt 

användning av cannabis samt de medicinska effekterna. Denna studies syfte är att undersöka 

om unga vuxna cannabisanvändare upplever en normalisering av cannabis i samhället, samt 

deras syn på diskrepansen mellan olika uppfattningar om cannabis i samhället. Vi har därför 

valt att i sökningarna fokusera på normalisering och diskrepans. En stor del av den forskning 

vi presenterar är gjord i anglosaxiska länder, men vi har även tagit del av ett antal svenska, 

norska och danska studier. Detta ger en möjlighet att se bredden i kunskapsområdet samtidigt 

som det också skapar underlag för att relatera till den svenska kontexten. Att vi inte har hittat 

mer svensk forskning kan bero på att den allmänna diskussionen om cannabis är mindre 

utbredd i Sverige på grund av den rådande restriktiva narkotikapolitiken. Detta kan vidare 

förstås som att ämnet är mer tabubelagt och därför inte lika beforskat som i till exempel 
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Nordamerika där cannabisanvändning är mer vanligt förekommande och i vissa delstater i 

USA legaliserad.   

 

2.1 Sökprocess  

De databaser vi har använt oss av är ProQuest Social Science och EBSCO. Vi har även använt 

Google Scholar. Vi har endast sökt efter artiklar som är ”peer reviewed”. Genom att gå 

igenom referenslistor i artiklar och avhandlingar relevanta för kunskapsområdet har vi hittat 

ytterligare forskning av betydelse. Vi har valt att använda så aktuell forskning som möjligt 

och valt att inte ta med forskning fokuserad kring legalisering, riskfaktorer och de medicinska 

effekterna. Temat legalisering är dock i flera studier kopplat till delar av vårt syfte, vilket är 

anledningen till att vi har valt att presentera även dessa studier i detta kapitel. Vi har använt 

oss av följande sökord i olika kombinationer: 

 

Cannabis, marijuana, normalization, attitude*, differences, social relations, relations, use, 

dependence, peer*, influence, pressure, culture, identity, qualitative research.  

 

2.2 Normalisering  

Parker (2005:206) beskriver hur begreppet normalisering som koncept kan förklara varför 

unga personers användning av olagliga droger har blivit vanlig, och därmed hur en tidigare 

avvikande aktivitet idag är inkluderad i vardagen. Forskaren baserar sin artikel på flera egna 

longitudinella studier, utförda i Storbritannien mellan 1998 och 2002, och identifierar fem 

dimensioner av normalisering. Parker (2005:206-208) menar att attityder är en väsentlig 

aspekt för att förstå normaliseringens bredd och resultat visar att det även finns en ökad 

acceptans bland äldre personer och icke-användare. I en annan artikel utförd i Storbritannien 

av Parker et al. (2002:959) visade resultatet att hälften av de tillfrågade unga vuxna hade 

provat droger och att cannabis var vanligast. Parker (2005:207-212) skriver att användningen 

av cannabis i rekreationellt syfte i hög grad är normaliserad i Storbritannien men att det är 

osannolikt att en olaglig aktivitet blir helt socialt ackommoderad och därmed komplett 

normaliserad. 

 

Skårner och Månsson (2008) hänvisar i en studie till Parkers normaliseringsbegrepp och 

menar att det finns spår av normaliseringstendenser i Sverige, då de i resultatet urskiljer en 

ökad acceptans av cannabis. Resultatet baseras på tjugo djupintervjuer med unga vuxna 

mellan 18 och 26 år och syftet med studien var att undersöka hur unga hanterar och navigerar 
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mellan populärkulturella och narkotikapolitiska budskap i drogdebatten. Med hjälp av Skårner 

och Månssons (2008) resultat kan vi förstå Parkers et al. (2002) diskussion om normalisering i 

ett svenskt sammanhang, vilket är relevant för vår studie. Däremot kan det vara svårt att 

generalisera Skårner och Månssons (2008) resultat eftersom de har intervjuat ett mindre antal 

personer. Parkers (2005) studier är utförda i en brittisk kontext med sin början på 1990-talet, 

vilken kan tänkas skilja sig från den svenska vad gäller attityder till cannabis, både på individ- 

och samhällsnivå. Trots detta har det visat sig att begreppet går att applicera på en svensk 

kontext (jmf Skårner & Månsson, 2008; Sznitman, 2007).  

 

För att bättre förstå cannabis position i Sverige utgår Sznitman (2008) från Parkers 

dimensioner, framförallt den som rör kulturell ackommodation, för att undersöka 

normalisering av droger i Sverige. Till skillnad från Skårner och Månsson (2008) kommer 

Sznitman (2008) fram till att droger inte är på väg att normaliseras i Sverige. Sznitman 

(2008), liksom Parker (2005), undersöker normaliseringen av alla typer av illegala droger. 

Detta kan förklara skillnaden i resultat i förhållande till Skårner och Månssons (2008) studie, 

eftersom Sznitman (2008) inte enbart undersöker cannabis, vilket kan påverka resultatet för 

normaliseringen av just cannabis. När Parker et al. (2002) specifikt presenterar resultat 

gällande cannabis visar detta på en bredare acceptans och normalisering av cannabis. Även 

om Sznitman (2008) inte kommer fram till att droger är ett normaliserat fenomen i Sverige 

belyser hon att förståelse för normaliseringsprocessen är relevant för att förstå både 

drogproblematiken och stigmatiseringen av användarna. Trots skillnaden mellan det 

sammanhang Parker (2005) grundar sitt normaliseringsbegrepp på och den svenska kontexten, 

har både Skårner och Månsson (2008) och Sznitman (2007, 2008) visat att det är möjligt att 

operationalisera begreppet i ett svenskt sammanhang. I en annan artikel skriver Sznitman 

(2007:604, 612) specifikt om normaliseringen av cannabis och dess utbredning, samt 

droganvändning som en del i unga människors vardagliga liv. Resultatet visar att det inte 

finns en kulturell normalisering av cannabis och att sociala faktorer separerar 

cannabisanvändare från icke-användare, vilket gör att användarna ses som en avvikande 

grupp, trots att de i övrigt är trogna samhällets normer. Målgruppen i denna studie skiljer sig 

dock från den vi undersöker i vår studie, eftersom Sznitmans (2007) insamlade material 

kommer från svenska och schweiziska skolundersökningar. Siffror från skolundersökningar 

kan också vara något missvisande då det finns risk för bortfallet består av 

cannabisanvändande elever. Trots detta finns det intressanta likheter i urvalet då även våra 

informanter är uppvuxna i en svensk kontext.  
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Sandberg (2012) kritiserar Parkers beskrivning av normalisering eftersom den utesluter 

subkulturella aspekter som forskaren anser inte går att bortse ifrån. Sandberg (2012:63, 68) 

har studerat 100 insamlade intervjuer och menar att det, trots att cannabis är vanligt 

förekommande, finns en vilja bland användare att visa en kulturell skillnad mellan dem själva 

och övriga samhället och att cannabis har en symbolisk och social betydelse i dessa grupper. 

Resultatet visar också att användarna upplever sig stigmatiserade av det övriga samhället och 

känner behov av att dölja sin användning för vissa grupper, bland annat för familjen. I vår 

studie tar vi hänsyn till både normaliseringen av cannabis och stigmatiseringen av 

användarna. På det sättet använder vi oss av Parkers (2005) operationaliserbara aspekter av 

normaliseringsprocessen, utan att utesluta informanternas eventuella upplevelse av 

stigmatisering.  

 

Järvinen och Demant (2011) undersöker normaliseringen av cannabis bland unga personer 

och finner att cannabis ses som en normal drog av de flesta, även bland de som själva inte 

använder drogen, och att cannabis därför kan ses som normaliserat. 49 gruppintervjuer hölls 

med danska ungdomar och unga vuxna. Forskarna fann att attityden till cannabis neutraliseras 

i takt med stigande ålder och inställningen går från skeptisk och negativ till positiv och 

accepterande, och liknas då med alkohol. Forskarna fann även att när cannabis används för 

lek, rekreation och fritid, i sporadiska och sociala situationer, accepteras drogen även av icke-

användare. Deras resultat visade också att både icke-användare och användare förkastar en 

hög individuell användning av cannabis (2011:165-169, 178). Forskarna i denna studie 

undersöker normaliseringen av cannabis genom att undersöka ungas attityder, vilket är 

samstämmigt med syftet för vår undersökning. Även om Järvinen och Demant (2011) 

inkluderar icke-användare i denna studie, ser vi relevansen i resultatet för vår studie tack vare 

den geografiska och kulturella närheten och målgruppen för studien.  

 

2.3 Normalisering i vissa sammanhang  

I en artikel skriver Hammersly et al. (2001:134-136, 143) att användningen av cannabis är så 

vanlig i Storbritannien idag att fenomenet därmed kan ses som normaliserat. Forskarna 

kategoriserar samtliga personer som någon gång provat cannabis som användare, vilket var 

30-50 % av alla personer under 30 år. Eftersom cannabis är så utbrett i flera sociala kontexter 

skriver de att det inte längre är aktuellt att använda begrepp som avvikande beteende och 

risktagning i dialogen om cannabis. Vidare skriver forskarna att normaliseringen delvis beror 

på dynamiska identitetsprocesser, som innebär att personer kan ha en positiv inställning till 



8 

 

cannabis i olika situationer, vilket gör det viktigt att förstå när och hur användningen anses 

normal. Hammersly et al. (2001) menar att användarna, trots en bred acceptans för cannabis, 

behöver vara medvetna om att det finns grupper som kategoriserar dem annorlunda och att 

detta kan få negativa konsekvenser, vilket forskarna menar är relaterat till identitet. 

Forskarnas uppskattning av de personer som någon gång har provat cannabis förefaller vag 

och ha stora felmarginaler eftersom författarna benämner alla som någon gång provat 

cannabis som användare. Däremot finns en reflexivitet gällande synen på normaliseringen av 

cannabis som kan ses som situationsbestämd, vilket bidrar med en intressant infallsvinkel på 

normaliseringsprocesser och liknar även temat för vår studie.   

 

I en kanadensisk studie undersöker Hathaway, Comeau och Erickson (2011:456) sambandet 

mellan cannabis, normalisering och stigma. Genom korta telefonintervjuer urskildes personer 

som hade rökt cannabis minst 25 gånger, varav 92 personer senare medverkade i en 

djupintervju. Forskarna fann att det olagliga i att använda cannabis inte påverkade 

användarnas användningsfrekvens eller mängd utan snarare icke-användarnas uppfattning om 

cannabisanvändare, vilket då konstruerar stigma. Trots ökad förekomst av 

cannabisanvändning och social acceptans, som indikerar en normalisering av cannabis, menar 

forskarna att den olagliga statusen av cannabisanvändning gör att stigmatisering av 

användarna inte kan bortses från (2011:463, 451). 

 

2.4 Diskrepans  

Skårner och Månsson (2008) skriver i en artikel att den svenska officiella och restriktiva 

hållningen gentemot narkotika, som belyser farorna med att använda droger, skiljer sig från de 

budskap som går att utläsa ur populärkulturen, som är mer öppen och liberal. Syftet med 

studien var att undersöka hur unga hanterar och navigerar mellan dessa två budskap. Empirin 

bestod av tjugo kvalitativa djupintervjuer med personer mellan 18-26 år, varav ungefär hälften 

någon gång hade använt någon form av illegal drog. Av resultatet framkom att alla 

informanter på något sätt tar del av droger i sociala sammanhang, och att de 

navigeringsstrategier informanterna använder sig av är individuella och komplexa till sin 

natur. Navigeringsstrategierna består av relationer mellan motstridiga meddelanden, 

referensramar i omgivningen och personliga erfarenheter. En av dessa strategier består av att 

skaffa sig kunskap och använda den som en kompass, vilket innebär att den rationella 

förmågan att navigera bland budskapen utvecklas.  
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Skårner och Månsson (2008:109-110) menar att ett problem med det svenska samhällets 

restriktiva hållning gentemot narkotika är att unga vuxna skapar sig en egen bild av droger 

och dess effekter genom att de till exempel provar själva och inte märker av det farliga och 

negativa med droganvändningen. Detta skapar i sin tur en förståelse om att det finns flera 

olika sanningar gällande droger. Författarna menar att den egna och vänners erfarenheter 

väger tyngst i de fall en diskrepans skapas mellan olika informationsutgivare och ungas egen 

verklighet. Vad gäller unga vuxnas uppfattning om samhällets droginformation fann 

författarna olika inriktningar. De unga vuxna som själva tog avstånd från droger tyckte till 

viss del att den restriktiva hållningen var positiv, samtidigt som denna grupp också riktade 

stark kritik mot narkotikapolitiken. Skårner och Månsson (2008) menar vidare att det finns ett 

behov av en mer reflexiv och mer strategisk hållning gentemot droger och att det preventiva 

arbetet gällande droger med ungdomar bör ha sin grund i en dialog som präglas av öppenhet, 

och att den dialogen inte bör vara dömande. Denna studie belyser den diskrepans vi 

undersöker och indikerar att det finns en acceptans även hos icke-användarna, och även om de 

inte är målgruppen för vår studie är deras uppfattning en förmodad viktig del i 

cannabisanvändares vardag. 

 

Månsson (2014) har i en svensk studie med diskursanalytisk ansats studerat 56 trådar på 

internetforumet Flashback och hur användarna där skapar en alternativ cannabisdiskurs. Syftet 

med studien var att undersöka vilka krav dessa användare ställer på att bringa fram en ny och 

mer liberal policy gällande cannabis. Forskaren ställer Sveriges restriktiva hållning i 

drogpolitiska frågor som en motpol till diskursen om cannabis på Flashback. Det framkommer 

i resultatet att en vanlig beskrivning av effekterna av att röka cannabis är att det är lugnande 

och att det inte finns några dokumenterade dödsfall till följd av cannabisanvändning, till 

skillnad från alkohol, som dessutom gör alkoholkonsumenten aggressiv och våldsam. 

Resultatet visade också att Flashbackanvändarna lyfte fram individens rätt att göra egna val 

och bestämma över sig själv och sin kropp. Månsson konstaterar att legaliseringsvågen 

kommer att få fäste i Sverige inom kort och att svenska politiker därför kommer att behöva ta 

ställning till hur frågan ska hanteras i en svensk kontext (2014:676-678, 680). Även Skårner 

och Månssons (2008:113) resultat visar att unga vuxna i studien önskar en mer nyanserad bild 

av vissa delar i narkotikapolitiken, och menar att de förstår farorna med att använda droger, 

men att samhället inte bör underskatta den kunskap de själva skaffar sig om droger. Månsson 

(2014), liksom Skårner och Månsson (2008), visar en framväxande diskussion som utmanar 

den rådande restriktiva synen på cannabis. Vad gäller generaliserbarheten i Månssons (2014) 
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studie går det att diskutera huruvida det är möjligt att generalisera på ett material hämtat från 

internet och som tillkommit på en arena vars syfte förmodligen inte är avsett att analyseras, 

eftersom uttalanden sparade från ett internetforum inte valideras. Dock är ämnet för studien 

av känslig karaktär och Flashback kan ge åtkomst till personer som annars inte kan eller vågar 

komma till tals, vilket innebär att urvalet blir representativt för denna alternativa 

cannabisdiskurs.  

 

2.5 Attityder gentemot cannabis  

De norska forskarna Holm, Sandberg, Kolind och Hesse (2013) utgår från tidigare utförda 

kvalitativa studier när de formulerar enkäten till sin kvantitativa undersökning för att 

undersöka uppfattningar om cannabis och cannabisanvändning i en större population i Norge. 

Resultaten visar att uppfattningarna om cannabis handlar om negativa effekter, som rör främst 

fysiska och sociala konsekvenser av cannabisanvändning, men också de positiva effekterna 

som märks på individnivå och på ett socialt plan. Författarna kommer också fram till att kultur 

har en viss betydelse för cannabisanvändare och att positiva uppfattningar om cannabis har 

stort inflytande. Studien visar även att cannabisanvändare och unga personer i skolmiljö 

stödjer idéer om att cannabis är en naturlig substans och riskfritt (2013:252-255).  

 

Boys, Marsden, Fountain, Griffiths, Stillwell och Strang (1999) undersökte i sin kvalitativa 

studie med 50 informanter motiven till varför unga personer bestämmer sig för att prova 

någon form av drog. Forskarna fann totalt fem individuella och fem sociala faktorer. De 

individuella faktorerna handlade bland annat om funktionen av att använda en drog, som till 

exempel att det underlättar i sociala kontakter i offentliga miljöer eller hemma hos vänner, 

men även för att öka koncentrationen och vid tristess. En annan faktor som hade betydelse för 

cannabisanvändning specifikt var förväntningarna på effekterna, till exempel gällande 

avslappning. Även det fysiska och psykiska måendet spelade roll, både i syfte att öka 

välbefinnandet och förstärka en redan positiv känsla. De sociala faktorerna utgjordes däremot 

bland annat av tillgången på droger, vilket påverkar vilka droger unga använder. 

Informanterna i studien beskrev hur de, när den drog de önskade köpa inte fanns tillgänglig, i 

stället valde en annan drog som fanns tillgänglig, även om den var tyngre (1999:380-384). 

Denna studie är utförlig vad gäller antalet informanter, vilket kan tyda på att resultatet är 

generaliserbart. Ett problem med denna studies koppling till den svenska kontexten är att den 

dels är utförd i Storbritannien, och dels att den påbörjades på 1990-talet, vilket kan ses som en 

stor skillnad i tid och kultursammanhang. Silins, Hutchinson, Swift, Slade, Toson och 
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Rodgers (2013:456) har i stället i en kvantitativ longitudinell studie utförd med unga 

australiensare sett att personliga karaktärsdrag har betydelse och att personer med impulsiva 

och sensationssökande personlighetsdrag i större utsträckning provar att röka cannabis.  

 

I en litteraturöversikt med syfte att studera betydelsen av vänskap och grupptryck gällande 

unga personers användning av droger, belyser Kandel (1985:141, 157) frågor om 

vänskapsbildning. Resultaten visar att individer väljer sina vänner utefter beteenden och 

attityder, speciellt gällande cannabis, för att på så sätt likrikta vänkretsen samt att vänner 

influerar varandras livsstil. Hyshka (2013:115) menar också, i en annan litteraturöversikt, att 

unga aktivt väljer sina vänner och att grupptryck som förklaring till cannabisanvändning 

därför är felaktig. Även Coggans och McKellar (1994:15, 21) avfärdar grupptryck som 

förklaring till cannabisanvändning och menar att det är individens val av vänner som har 

betydelse. Forskarna har gjort en översikt av studier som använder grupptryck som 

förklaringsmodell, men betonar att flera faktorer i umgänget visar att det snarare handlar om 

individers umgängespreferens och att grupper är benägna att formas utefter liknande intresse 

samt att grupptryckets betydelse är överskattad. Liknande tema presenteras i en kvalitativ 

longitudinell studie utförd i Nederländerna. I studien undersöks föräldrars, vänners och 

partners påverkan på unga vuxna cannabisanvändares användningsfrekvens. Forskarna 

kommer fram till att föräldrar påverkar i liten utsträckning medan valet av vänner och 

socialiseringsprocesser har stor betydelse (Liebregts, Van der Pol, Van Laar, de Graad, Van 

den Brink & Korf, 2013:537, 558). Trots att dessa studier spretar vad gäller årtal för utförande 

och geografisk situation har de liknande resultat, vilket kan tyda på att slutsatserna går att 

generalisera över tid och rum och är därför relevanta för vår studie.  

 

Månsson och Ekendahl (2012:472) har i en svensk studie undersökt hur alkohol används i en 

diskursiv analys i en tråd på internetforumet Flashback. Resultatet visar att 

Flashbackanvändarna använder begrepp för att beskriva alkoholens konsekvenser som annars 

används i beskrivningar av olagliga droger, till exempel beroende, dödlighet, psykos och 

inkörsport. Flashbackanvändarna kopplar vidare alkoholens effekter till våld och dumhet, 

medan cannabiseffekterna beskrivs med ord som lugn, välbefinnande och lathet. 

Flashbackanvändarna beskriver detta som skäl till varför de föredrar cannabis framför 

alkohol. Under temat diskriminering återfanns begreppet stigma, där Flashbackanvändarna 

menar att samhället accepterar att alkoholpåverkade personer tillåts bete sig dåligt, medan 

samma acceptans inte finns för cannabisanvändare. Detta trots att de beskrivna 
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konsekvenserna av alkoholanvändning är att den leder till våld och dåligt uppförande 

gentemot andra i omgivningen.  

 

2.6 Sammanfattning  

Sammantaget visar de presenterade studiernas resultat att cannabis är en vanlig företeelse i 

flera sociala kretsar. Forskningen bidrar även med relevanta aspekter för att förstå cannabis 

position i dagens samhälle, samt ger en grund för att undersöka unga vuxna 

cannabisanvändares attityder till cannabis och deras syn på normaliseringen av cannabis. Den 

tidigare forskningen visar också att ungas syn på cannabis och attityd till fenomenet i många 

fall inte stämmer överens med den bild samhället visar. Vad gäller forskning kring grupptryck 

och cannabisanvändning har valet av vänner visat sig ha betydelse för ungas 

cannabisanvändning, snarare än grupptryck. Anledningarna till varför unga använder cannabis 

är skilda och individuella, och en faktor som spelar in i detta beslut tycks vara den unges 

erfarenheter av alkoholens konsekvenser i förhållande till cannabis. Vidare visar 

genomgången av forskningen på området att det finns ett stort antal internationella studier om 

normalisering och ungas attityder till cannabis och att studier i den svenska kontexten är färre. 

Möjligheterna att jämföra Sveriges narkotikapolitik med andra länders kan därför vara svåra, 

eftersom de har olika utgångspunkter. Gällande diskrepansen har vi bara funnit svenska 

studier med detta fokus, vilket kan tyda på att detta fenomen är ett resultat av den svenska 

narkotikapolitiken. Med denna studie hoppas vi kunna bidra till ytterligare förståelse kring hur 

unga vuxna cannabisanvändares attityder till cannabis påverkas av diskrepansen mellan olika 

syner på cannabis, och hur de upplever en eventuell normaliseringsprocess. Vi tror också att 

vår studie bidrar med kunskap om hur cannabisanvändare resonerar kring sin 

cannabisanvändning, då denna forskningsöversikt visar att antalet kvalitativa studier som 

belyser detta är få. En anledning kan vara att det är problematiskt att nå målgruppen då många 

inte vill tala öppet sin användning på grund av den stigmatisering som tycks vara förknippad 

med cannabisanvändning.    

 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier vi kommer att använda oss av i analysen av 

vårt resultat. De teorier som presenteras är Parkers normaliseringsteori, Goffmans stigma, 

Beckers avvikelsebegrepp, Meads definition av den generaliserade andre, social identitet 

enligt Stone samt Festingers teori om kognitiv dissonans. Vi inleder med att presentera varför 

vi har valt att använda dessa teorier.  
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3.1 Motivering av teorival 

För att analysera huruvida cannabis har blivit mer normaliserat bland unga vuxna har vi valt 

att använda Parkers normaliseringsteori. Teorin är utvecklad i en brittisk kontext på 1990-talet 

och innehåller operationaliserbara aspekter av normaliseringsprocesser som kan överföras till 

det svenska samhället. De dimensioner vi undersöker i vår studie är informanternas 

upplevelse av tillgången på cannabis, social ackommodation och kulturell ackommodation. Vi 

har inte för avsikt att belysa dimensionerna som rör frekvensen av att prova cannabis eller 

använda det regelbundet samt framtida planer på att använda cannabis, eftersom det skulle 

kräva en annan metodologisk ansats. Som alternativ kommer vi i stället att undersöka 

informanternas upplevelse av förekomsten av cannabisanvändning i deras omgivning. Vi 

kommer även diskutera begreppet ”drugwise”. Teorin presenteras dock i sin fulla form för att 

skapa en bild av hur de olika dimensionerna beror på varandra. Teorin tar inte hänsyn till 

internet, och den medförda globaliseringen av information, vilket kan ses som en brist.  

 

Goffmans (2006) begrepp stigma är användbart för att på individnivå förstå hur informanterna 

upplever omgivningens kategorisering av dem i egenskap av cannabisanvändare. På så sätt 

kan vi även utforska graden av normalisering i olika sammanhang. Även om vi med begreppet 

stigma bidrar till att identifiera informanterna som en avvikande grupp motiveras detta 

eftersom informanterna själva beskriver ett utanförskap, som är av intresse för analysen och 

förståelse för normaliseringen. För att komplettera detta begrepp har vi valt att också använda 

Beckers (2006) avvikelsebegrepp, som i stället betonar gruppens betydelse för att vissa 

stämplas som avvikare. För att undersöka informanternas upplevelse av samhället har vi valt 

att använda Meads (1976) begrepp den generaliserade andre. På så sätt kan vi förstå hur de 

uppfattar och till viss del reproducerar de normer och värderingar som samhället vilar på. 

Social identitet enligt Stone (1962) använder vi för att förstå informanternas egna 

beskrivningar av sig själva i olika sammanhang och varför de upplever sig normala eller 

stigmatiserade beroende på situation. Med hjälp av teorin om kognitiv dissonans (Visser & 

Cooper, 2003) kan vi förstå diskrepansen mellan motstridiga budskap och hur informanterna 

hanterar dessa. Genom att tillämpa nämnda teorier i analysen av resultatet kommer vi att 

fokusera på informanternas individuella upplevelser, snarare än en strukturell analys av 

normaliseringen av cannabis, diskrepansen och de attityder som finns bland unga vuxna 

cannabisanvändare. Trots att flera av ovanstående begrepp har utvecklats i en tid som skiljer 

sig från idag vad gäller teknisk och social utveckling, har vi valt att använda dem eftersom de 
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kan användas för att förklara individens plats i samhället och i förhållande till den övriga 

omgivningen.  

 

3.2 Parkers normaliseringsteori 

Som bakgrund till Parkers normaliseringsteori finns idén om att avvikande eller subkulturella 

grupper med tiden ackommoderas in i samhället. Under 1900-talets senare hälft var droger 

avgränsade till minoriteter och subkulturella sammanhang, som mods och hippies. Parker, 

Aldridge och Measham (1998:1, 152) uppmärksammade att användandet av olagliga droger i 

rekreationellt syfte bland unga hade ökat och applicerade konceptet om normalisering på 

fenomenet för att försöka förstå och förklara det. Författarna urskiljer viktiga särdrag, eller 

dimensioner, för att kunna uppskatta normaliseringsprocessens utbredning. Parker (2005) 

operationaliserar i senare studier fem av dessa dimensioner, vilka har kommit att användas av 

andra forskare som hänvisar till Parkers normaliseringsteori, till exempel Skårner och 

Månsson (2008) och Sznitman (2007, 2008). Dimensionerna som har operationaliserats 

benämns tillgång på droger, förekomst att testa, nyligen eller regelbunden användning, social 

ackommodation samt kulturell ackommodation (Parker, 2005:206-208). 

  

En förutsättning för normaliseringsprocessen rör tillgång på droger, och att personer erbjuds 

att testa eller köpa droger. Tillgången märks även inom polisen och om beslagen av olagliga 

droger ökar, vilket författarna menar, ironiskt nog indikerar att det finns mycket droger i 

omlopp. En annan dimension av normalisering rör förekomsten av att testa droger. Då 

tillgången till droger ökar, ökar även förekomsten att testa droger och då frekvensen är hög är 

den spridd oavsett kön eller social bakgrund. Beroende på graden av förekomst och tillgång 

till droger inom olika ålderskategorier kan normaliseringen se olika ut i olika generationer 

(Parker et al., 1998:91, 153-154).  

 

En ytterligare faktor som bedömer normaliseringens utbredning rör personers användning av 

droger, och innebär nyligen eller regelbunden användning. Beslut som rör droganvändning är 

dynamiska och en ökad eller hög frekvens av användning indikerar att företeelsen är vanligt 

förekommande och kan ur den aspekten därför ses som normaliserad. Vidare är personers 

öppenhet inför droger en annan del av normaliseringen, vilket mäts genom personers framtida 

intentioner och planer på att testa droger. Intentionerna att använda droger tyder på en 

normalisering, då företeelsen inte längre kan förklaras med att rebelliska ungdomar 

experimenterar och testar gränser (Parker et al., 1998:154-156). 
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Då tillgången, förekomsten och användningsfrekvensen ökar, ökar även personers kännedom 

om droger vilket Parker et al. (1998) kallar att vara ”drugwise” och innebär att även personer 

som inte använder droger har god kunskap om olika typer av droger och dess effekter. 

”Drugwise” betyder även att icke-användarna har tillräckligt god kunskap att kunna gradera 

olika droger utefter dess olika effekter och konsekvenser samt användningsfrekvens, vilka till 

exempel benämns som ”tunga droger” eller ”förståndigt bruk”. Graderingen i sig innebär en 

moralisk ackommodation av droger som Parker et al. (1998:155) menar kan härledas till 

tanken om frihet, och då i beslut som rör en själv och där ingen annan riskerar att skadas.   

 

De ovan nämnda dimensionerna rör individers upplevelse och erfarenhet av droger. Men för 

att droger ska normaliseras och integreras behöver de ackommoderas i kulturen genom media, 

mode och musik, vilka har stor betydelse i yngre generationer (Parker et al., 1998:157). 

Parker (2005:948) skriver att det är svårt att uppskatta drogers kulturella ackommodation, 

men menar att sättet att tala om droger är en viktig del av normaliseringen. När samtalet 

normaliseras och uttrycks på ett neutralt och positivt sätt influeras även politiker och 

vuxenvärlden, till exempel påverkas föräldrar av sina barn som är ”drugwise”. Vuxenvärlden 

omvärderar senare sin syn på droger och skapar en hierarki i allvar och fara för olika droger 

och använder då samma gradering av droganvändning som tidigare formulerats av yngre 

generationer som blivit ”drugwise” (Parker et al., 2002:208; Parker, 2005:949).  

 

Parker (2002:207) beskriver att ett avgörande mått avseende normaliseringen av rekreationell 

droganvändning är den sociala ackommodationen av fenomenet. Denna dimension rör 

attityder hos icke-användare eller före detta användare av droger, för att på så sätt utforska 

den samhälleliga acceptansen. Normaliseringsprocessen sker sannolikt i yngre generationer 

och när denna generation blir ”drugwise”, påverkas även äldre generationer i viss utsträckning 

(Parker, 2005:947). Liksom ökad kunskap och acceptans för fenomenet, genom egen eller 

omgivningens erfarenhet av droger, kan negativa erfarenheter även skapa negativa attityder 

till droger, vilka kan öka i takt med ökad förekomst och normaliseringen av droger.  

 

3.3 Kognitiv dissonans 

För att förklara förhållandet mellan attityd och beteende, och deras föränderliga natur, 

utvecklade Festinger år 1957 teorin om kognitiv dissonans. Människor exponeras för olika 

övertygande budskap, ibland med motstridigt innehåll, vilket skapar en kognitiv oro och 

osäkerhet (Visser & Cooper, 2003:219). Människors kognition, eller attityd, formuleras bland 
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annat av deras övertygelse och kunskap, och dessa attityder kan fungera sammanhängande 

eller självständigt. Om attityderna är beroende av varandra formar de system som kan 

överensstämma eller stå i strid med varandra. Vid motstridighet uppstår en dissonans, eller 

disharmoni, mellan attityderna och som ett naturligt led strävar systemet efter att uppnå en 

samstämmighet (Sampson, 1976:131-132).  

 

Dissonansen uppstår när en person tar del av ny information som strider mot den bekanta, och 

för att minimera det obehag som då uppstår behöver nya attityder formuleras, eller gamla 

omformuleras (Thorslund, 1978). För att kunna orientera sig mellan olika budskap och 

hantera de dissonanser som uppstår använder människor metoder som förenklar budskapen. 

Vad som även påverkar en människas attityd är beteendet (Visser & Cooper, 2003:218-219). 

Detta innebär att ett visst sätt att agera kan påverka en människas åsikter om en särskild 

företeelse. Omvänt, går det även att reglera människors beteende genom att påverka attityden 

till företeelsen. Människor strävar även efter att minska disharmonin gentemot andras 

attityder genom att informera, argumentera och ibland även överdriva (Thorslund, 1978).  

 

3.4 Stigma 

Goffman (2006:142) beskriver stigma som en social process som i första hand inte handlar 

om att individer ses som stigmatiserade eller normala, utan snarare att det handlar om två 

perspektiv, och att alla individer tar del av båda dessa på något sätt i vissa situationer. 

Goffman beskriver vidare att hur kategoriseringen av människor ska se ut bestäms av 

samhället. Samhället bestämmer också vad som är accepterat och normalt i de olika 

kategorierna. I mötet med en människa noterar vi vissa kvaliteter hos den vi möter och 

använder dessa för att kategorisera dem utifrån ett antal föreställningar kopplade till normer, 

utformade som krav. En person som tilldelas egenskaper genom den uppfattning omgivningen 

får av denne benämner Goffman (2006:12) virtuell social identitet. Denna skiljer sig åt från 

den faktiska sociala identiteten, som består av en individs egentliga tillhörighet och 

egenskaper. Att dessa krav ställs synliggörs inte alltid förrän det är märkbart huruvida de har 

infriats. Om det senare framkommer att denna människa inte passar in i den kategori denne 

först blev placerad i, utan har en egenskap som inte accepteras, blir denne en avvikare. Denna 

process benämner Goffman som stigma och består av en diskrepans mellan den virtuella 

identiteten och den faktiska. Stigma handlar alltså till stor del om skillnaderna som uppstår 

mellan de olika sociala identiteterna, vilket kan leda till att den sociala identiteten urvattnas 

och att individen ställs utanför samhället (2006:11-12, 28).  
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En person med ett stigma måste lära sig att hantera de sociala förväntningarna, och även att 

kontrollera den information som rör individen för att undvika att eventuell känslig 

information sprids, då detta kan leda till kränkande behandling från omgivningen (Goffman, 

2006:140). Vidare finns det en skillnad mellan att kategorisera andra genom att tillskriva dem 

vissa egenskaper och att inte identifiera sig själv med den kategori andra tillskriver en. 

Problemet med stigma uppstår dock inte förrän samhället ställer krav på att en särskild 

kategori av människor ska acceptera att de tillhör ett normsystem och samtidigt förstå att 

andra tillskriver dem vissa karaktärsdrag. Individer med ett stigma påverkas inte alltid 

negativt av det, utan upplever sig själva som normala och upplever snarare andra som 

onormala (Goffman, 2006:15-16).  

 

3.5 Beckers avvikelsebegrepp 

Becker (2006:17-18) använder i stället för stigma begreppet utanförstående och avvikelse och 

nämner att grupper i alla sociala sammanhang skapar olika regler för olika situationer, som 

ska passa in i dessa. Därmed betraktas vissa handlingar som korrekta och andra som icke 

korrekta. Dessa handlingar kan utgöras av till exempel lagar eller regler som härstammar från 

traditioner. När en person inte lever efter dessa regler ses denna som utanförstående. Den 

utanförstående kan dock ha en annan syn som inte överensstämmer med de regler som finns i 

den sociala gruppen, och betraktar inte de som skapat reglerna som kapabla att döma 

individen efter de befintliga reglerna. Den utanförstående ser därmed på de dömande 

personerna som utanförstående. Hur långt utanför normen regelbrytaren befinner sig är också 

av betydelse för hur hårt regelbrytaren döms. Becker (2006:22) förklarar vidare att en 

avvikelse i ett socialt sammanhang skapas av gruppen själv när den skapar reglerna för den 

specifika gruppen, och därmed bestämmer vilka som klassas som utanförstående. Avvikelse 

är därför, enligt Beckers (2006) resonemang, inte en del av en individs handling, utan snarare 

ett resultat av att omgivningen har satt upp vissa regler där vissa handlingar inte ingår.  

 

3.6 Den generaliserade andre  

Mead (1976:120-122) beskriver att det samhälle som en individ är en del av, och ger denne ett 

jag, som den generaliserade andre. Attityden hos den generaliserade andre representerar hela 

samhällets attityd. För att utveckla ett eget jag behöver individen förstå och acceptera 

omgivningens attityd. Vidare behöver individen även förstå och ta del av andras syn på sig 

själv och på individen för att sedan förstå omgivningens syn på det sociala sammanhang 

individen befinner sig i. Den generaliserade andre, eller samhället, påverkar därmed hur 
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individerna beter sig men också de tankar och åsikter en individ har. Trost och Levin 

(1999:64) nämner att den generaliserade andre består av bestämda normer som är en del av en 

social situation och inte de människor som befinner sig i omgivningen.  

 

3.7 Social identitet 

Stones (1962) beskrivning av begreppet identitet innefattar individens medvetenhet om att 

denne är tilldelad, av andra i omgivningen, en position som ett socialt objekt. Denna 

positionering får följden att en del människor blir en del av individens liv medan andra 

exkluderas, eftersom en viss identitet är sammankopplad med en viss situation. Identiteten är 

således inte en isolerad företeelse hos en individ, utan är snarare avhängig de personer som 

befinner sig i omgivningen. Detta leder till att identiteten är föränderlig beroende på den 

situation en person befinner sig i (Stone, 1962:84-93).  

 

Stone (1962) nämner fyra delar av en individs identitet. Dessa berör benämningar rörande 

ålder och kön, namn, titlar av olika slag samt relationer. Dessa olika delar är i sin tur kopplade 

till en given relation. Den första relateras till de mänskliga kontakter som uppstår och 

identiteten beskrivs med ord som förklarar könstillhörighet, ålder eller yrke. Med den andra 

delen används olika typer av namn, även smeknamn, för att identifiera en person. Den tredje 

används för att benämna yrke eller civilstånd, medan den fjärde delen används för att beskriva 

en persons relation till omgivningen i en viss social situation. En och samma individs identitet 

kan alltså bestå av flera olika delar, beroende på det sociala sammanhang personen befinner 

sig i. Identiteten är även beroende av vem som definierar personen (1962:94).  

 

4. Forskningsmetod 

I detta kapitel presenterar vi vårt val av metod och hur vi har gått tillväga för att genomföra 

datainsamlingen. Även urvalsprocessen och vårt val av analysmetod presenteras här. Vidare 

diskuterar vi studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska förhållningssätt 

och överväganden i detta avsnitt.  

 

4.1 Metodval  

Med ett fenomenologiskt perspektiv i förhållande till empirin finns det en möjlighet för 

forskaren att sätta intervjupersonernas utsaga och sätt att skapa mening i världen i första hand, 

för att på så sätt låta dem ta plats i stället för forskarens egna föreställningar (Bryman, 
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2008:32). I denna studie fokuserar vi på unga vuxna cannabisanvändares attityder till cannabis 

och en eventuell normalisering och diskrepans, genom att undersöka deras subjektiva 

upplevelser. Med detta fenomenologiska perspektiv kan vi belysa vårt syfte ur 

intervjupersonernas egna sätt att uppfatta sin omvärld, vilket gör en kvalitativ metod bäst 

lämpad. Med en kvalitativ metod kan vi ta del av informanternas perspektiv på världen och se 

information av betydelse i de erfarenheter de talar om (Kvale & Brinkmann, 2009:17), vilket 

stämmer väl överens med vårt syfte att undersöka unga vuxnas attityder till och upplevelser 

av cannabis. Däremot framkommer inte de individuella rösterna i kvantitativa 

undersökningar, vilket är målet med vår studie och anledningen till varför vi valt att göra 

kvalitativa intervjuer. 

 

4.2 Genomförande  

Vi har genomfört sex intervjuer, varav en testintervju, med utgångspunkt i det Kvale och 

Brinkmann (2009:42-43) beskriver som halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Dessa liknar 

samtal som förs till vardags, men har ett syfte och är till viss del strukturerad utifrån en 

intervjuguide. Bryman (2008:415) kallar en liknande utformning för semistrukturerade 

intervjuer där frågor är formulerade utifrån olika teman.  

 

I samtal om uppsatsens tema i början av terminen erbjöd sig olika personer i vår omgivning 

att fråga personer som de kände och överensstämde med urvalskriterierna, om de kunde tänka 

sig att ställa upp på en intervju. På så sätt kom vi i kontakt med fyra av informanterna. Den 

ena av de återstående två informanterna kom vi i kontakt med via en så kallad snöbollsprocess 

och den sista var en ytlig bekant. Vi tog kontakt med informanterna via telefon och 

informerade dem kort om temat för intervjun och hur lång tid den förväntades ta. Att ge denna 

information till informanten i förväg är nödvändigt för att uppfylla de etiska kraven, samtidigt 

som det är av vikt att inte avslöja för mycket om studiens syfte då detta kan påverka hur 

intervjupersonerna framställer sig själva och sina tankar kring ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2009:87). Samma korta information gavs även de personer som erbjöd sig fråga personer i 

deras närhet om möjlighet att ställa upp på intervju. Vi erbjöd även informanterna att själva 

välja plats för intervjun, i syfte att de skulle känna sig så bekväma som möjligt att tala om 

ämnet. Samtliga informanter bad dock oss att välja plats för intervjun. De platser vi valde var 

hotellfoajéer och caféer i nära anslutning till informantens bostad, arbete eller där informanten 

befann sig för att underlätta förfarandet. Vi bjöd även på mat, fika eller valfri dryck för att 

skapa en så avslappnad stämning som möjligt. Även en arbetsplats valdes, som vid tillfället 
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för intervjun endast befolkades av informanten och oss. Vid intervjutillfället informerades 

informanterna muntligt och skriftligt om de etiska principerna (se bilaga 1). Vi lämnade även 

våra kontaktuppgifter till informanterna i de fall de önskade kontakta oss efter intervjun. 

Intervjuerna genomfördes alla i Stockholms län och varade mellan 45 och 75 minuter.  

 

För att operationalisera forskningsfrågorna och studiens syfte strukturerade vi intervjuguiden 

utefter olika teman, som utmynnade i specifika temafrågeställningar. Efter att testintervjun var 

utförd gjorde vi justeringar för att slutgiltigt formulera studiens syfte och frågeställningar. Vi 

valde då att lägga vikt vid hur informanterna upplevde normaliseringsprocesser och hur de 

reflekterade över sina egna och samhällets attityder till cannabis. Utöver detta ställde vi även 

frågor om informanternas ålder, bostadssituation, arbete, studier och livssituation i övrigt. För 

att få en egen bild av informanterna och deras resonemang kring cannabis, normalisering och 

diskrepans valde vi att båda närvara vid samtliga intervjuer. Ytterligare en anledning var för 

att underlätta analysprocessen, då vi upplevde det mer givande om båda närvarade vid 

intervjuerna och på så sätt kunna komplettera varandras uppfattning om informantens utsaga. 

 En av oss hade en bakgrundsroll och fokuserade på om de frågor och ämnen vi förberett i 

intervjuguiden besvarades, medan den andra följde samtalets rytm och de ämnen som 

uppkom. Vi informerade informanterna om att vi skulle vara två vid intervjuerna samt om 

våra olika roller i förväg. Vi började intervjuerna med att be informanterna berätta om första 

gången de rökte cannabis, eftersom detta anknöt till studiens centrala tema. Vi upplevde att 

denna ingång skapade trygghet och förutsebarhet för informanten i intervjusituationen. Efter 

detta styrdes samtalet in på informanternas förhållningssätt till cannabis under tonårstiden och 

idag. Därefter avrundades intervjuerna med informanternas tankar om cannabis och 

framtiden.  

 

Det antal intervjuer vi har genomfört uppfyller vad som kan ses som en nedre gräns för 

intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2009:130). Vi hade en förhoppning om att komma i 

kontakt med ytterligare några informanter, men efter en första sammanställning av resultatet 

ansåg vi att vi med hjälp av den insamlade empirin kunde se mönster i materialet och senare 

besvara våra forskningsfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) nämner angående detta att 

antalet personer nödvändiga i en kvalitativ undersökning är beroende av hur många man 

behöver fråga för att besvara sina forskningsfrågor (2009:129).  
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4.3 Urval  

Kriterierna för urvalsgruppen var att informanterna skulle vara cannabisanvändare med 

nuvarande eller tidigare daglig användning. För att undersöka gruppen unga vuxna bestämdes 

ålderskriteriet mellan 22 och 32 år. Vi sökte även personer som kunde tänkas ha en 

användning som var integrerad i deras vardag och representera en allmän attityd bland 

cannabisanvändare. Därför valde vi att inte annonsera och söka efter informanter på olika 

forum, eftersom det finns en risk att urvalsgruppen skulle bestå av personer med en egen 

politisk agenda vilket skulle kunna styra och prägla intervjun. Vi sökte även personer som 

enbart ägnade sig åt cannabis regelbundet, men inga övriga olagliga droger, eftersom vi 

specifikt undersöker olika aspekter med cannabis, och kombinationen med andra droger 

skulle kunna göra resultatet missvisande.  

 

För att finna informanter tog vi, genom tidigare vetskap och förslag från omgivningen, 

kontakt med personer som uppfyllde urvalskriterierna, för att med hjälp av dem få kontakt 

med ytterligare informanter. Urvalsprocessen har därför skett genom en kombination av 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Bryman, 2008:196,194). Denna process att finna 

informanter genom tillgänglighet och kedjeeffekt kan lämpa sig väl då våra informanter ägnar 

sig åt något av känslig karaktär och inte har möjlighet att vara helt öppna med sin 

cannabisanvändning i alla sammanhang. Urvalet består enbart av unga vuxna män. Vi hade 

ambitionen att även intervjua unga vuxna kvinnor för att på ett bättre sätt representera 

gruppen unga vuxna.  

 

4.4 Bearbetning och analys av empirin 

Inspelningen av intervjuerna gjordes med hjälp av inspelningsapparatur och snart därefter 

transkriberades de. Vi transkriberade materialet tillsammans på så sätt att båda lyssnade på 

intervjun medan en skrev och den andra skötte pausknappen. Transkriberingen gjordes 

ordagrant, men vi valde att inte ta med långa pauser och vi ändrade några grammatiska fel i 

språket. Vi tog även bort påbörjade meningar som inte ledde någonstans om de inte var 

viktiga för sammanhanget. Om någon sjöng eller imiterade någon annan markerades även 

detta i texten. Detta motiverades med att vi inte kommer att göra en språklig analys av 

materialet och för att öka läsbarheten både för oss i analysskedet, och även för informanterna 

som senare skulle läsa igenom intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009:197).  

 



22 

 

För att analysera empirin läste vi igenom utskrifterna av intervjuerna flera gånger, för att på så 

sätt få en tydlig bild av de delar informanternas uttalanden bestod av, och även för att få en 

helhetsbild av det insamlade materialet. Detta kan förstås som en hermeneutisk ansats i 

tolkningen (Kvale & Brinkmann, 2009:226). I nästa skede markerade vi återkommande teman 

och mönster i transkriberingarna och försåg varje tema med en färg. Tematiseringarna var 

kopplade till var och en av frågeställningarna och det övergripande syftet. Dessa teman var till 

en början många och något spretiga under rubrikerna normalisering, stigma, varför, attityd, 

positiva och negativa konsekvenser, diskrepans samt cannabis vs. alkohol. I detta skede 

omformulerade vi intervjupersonernas beskrivningar till kortare stycken med den ursprungliga 

kärnan som bas och försåg varje informant med en färg och förde in den personens uttalanden 

under passande tema. När detta var insorterat läste vi igenom materialet återigen och flyttade 

eventuella felplaceringar av stycken. Vid denna läsning upptäckte vi även huvudteman till de 

rubriker vi såg i det första skedet.  Efter att ha läst igenom texten ytterligare en gång valde vi 

ut talande citat. De tre teman vi slutligen identifierade var Normaliserat eller stigmatiserat?, 

Diskrepansen och Attityd till cannabis. Dessa valdes eftersom att de var ofta återkommande i 

de olika informanternas berättelser och för att de tydligt kunde kopplas till, och även besvara, 

studiens syfte och frågeställningar. I ett sista steg formulerade vi resultatet i en 

sammanhängande text. Detta förfarande är vad Kvale och Brinkmann (2009:221-222) kallar 

meningskoncentrering. Efter att vi kategoriserat empirin i olika teman valde vi vilka teorier vi 

skulle använda för att analysera det material vi samlat in. Detta sätt att förhålla sig till empiri 

och teori är enligt Bryman (2008:28) en induktiv strategi. Förutom att analysera materialet 

med hjälp av teorin har vi också kopplat empirin till den tidigare forskning vi presenterar i 

uppsatsen.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver sju stadier av en studies validitet. Dessa rör 

tematisering, hur väl studien planeras, intervjuernas kvalitet, transkriberingen, relevans i 

analysen, tillförlitligheten i bedömningar och hur studien senare presenteras. Vidare handlar 

validitet om att mäta det som avses att mätas (Kvale & Brinkmann, 2009:267, 264), vilket för 

oss innebär att undersöka unga vuxnas attityd till cannabis och upplevelse av normalisering 

och diskrepans. Det första steget för att uppfylla detta bestod av att gå igenom relevant 

litteratur och forskning och på så sätt få kunskap om och förståelse för de begrepp som är 

centrala i vår studie. Genom att sedan noggrant förbereda intervjuguidens teman formulerade 

utifrån syfte och frågeställningar, baserade på vår utvecklade kunskap, har validiteten i denna 
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studie ökat. Vidare skapade testintervjun underlag för modifieringen av intervjufrågorna för 

att säkerställa att de operationaliserades på ett sätt som speglade studiens forskningsfrågor, 

vilket ökar validiteten ytterligare. Att informanterna själva hade möjlighet att välja tid och 

plats för intervjun kan bidra med ökad bekvämlighet i intervjusituationen, vilket även kan 

tänkas öka validiteten. Under intervjuerna försökte vi använda ett neutralt kroppsspråk och 

förhållningssätt för att inte påverka informanterna. Det är dock svårt att föra ett samtal utan att 

parterna påverkar varandra, vilket alltså kan minska validiteten. Att vi var två personer som 

höll i intervjun, som berörde ett känsligt ämne och en olaglig aktivitet, kan också ha påverkat 

informanternas öppenhet och därför minskat validiteten. Det är även möjligt att vi som 

intervjuare kan ha hämmat varandra under intervjuns gång. Trots god ljudkvalitet på 

inspelningarna upptäckte vi tidigt att det fanns utrymme för missuppfattningar när 

informanterna använde slang eller talade fort. Därför bestämde vi oss för att vara två även vid 

transkriberingarna. Informanterna erbjöds läsa igenom transkriberingarna. Dessa sändes till 

informanterna via e-post. Ingen av dem återkom dock med synpunkter. Detta kan öka 

validiteten för utskrifterna, liksom validiteten för den analysprocess som löper parallellt med 

insamlingen av empirin.  

 

En välbeskriven forskningsmetod med ett objektivt förhållningssätt kan öka reliabiliteten 

eftersom detta möjliggör studiens replikerbarhet. Detta innebär att andra forskare kan finna 

samma resultat vid en annan tidpunkt. Samtidigt kan objektiviteten påverka kreativiteten 

negativt om alltför stor vikt läggs vid detta (Kvale & Brinkmann, 2009:263-264). Detta har vi 

förhållit oss till under processens gång genom att presentera tillvägagångssättet på ett 

detaljerat och transparent sätt. Replikerbarheten, tillsammans med en minskad risk för 

slumpmässiga fel genom att göra en testintervju, menar Bryman (2008:49) ökar studiens 

reliabilitet. Då intervjupersoners subjektiva upplevelser kring särskilda fenomen studeras kan 

forskarens subjektivitet inte uteslutas då denne driver samtalet och ställer frågor utifrån ett 

syfte. Eftersom forskaren därför påverkar materialet kommer detta begränsa studiens 

replikerbarhet (Bryman, 2008:368), vilket också är en konsekvens i vår studie då vi samtalat 

med informanterna med ett specifikt syfte. Vår förförståelse kring cannabis som fenomen 

bestod av att det dels kunde finnas viss stigmatisering av användarna, och dels av att det 

förekommer i en relativt stor utsträckning. Tillsammans med det syfte vi formulerat och 

ställde frågor utefter kan vi som intervjuare därför ha påverkat informanternas svar. Samtidigt 

som den halvstrukturerade intervjuformen möjliggör att frågor ställs i flexibel ordning 

påverkar detta möjligheten till replikering av andra personer, vilket då minskar studiens 
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reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009:263). Båda närvarade vid intervjuerna och 

transkriberingarna för att ytterligare minska slumpmässiga fel och missförstånd. På så sätt 

hade vi möjlighet att validera informanternas svar vid intervjutillfället genom att ställa 

eventuella uppföljningsfrågor, vilket ökar reliabiliteten. Informanternas stadigvarande 

användning av cannabis kan indikera att deras inställning till cannabis inte är särskilt 

föränderlig. Detta talar för att reliabiliteten, och även validiteten, kan öka då det är troligt att 

de framför samma åsikter vid ett annat tillfälle samt att de är trovärdiga och väletablerade.  

 

4.6  Generaliserbarhet 

Vad gäller generaliserbarhet kan den kvalitativa forskningens resultat vara svåra att överföra 

på andra än den kontext den genomfördes i. Snöbolls- och bekvämlighetsurval består av 

informanter som ligger forskaren nära till hands och representerar sannolikt inte en 

population, vilket innebär att resultaten därför inte blir generaliserbara på en 

cannabisanvändande population (Bryman 2008:194). Då det inte finns en sammanställning av 

vilka som röker cannabis i samhället har vi inte haft möjlighet att göra ett slumpmässigt urval 

och kan därför inte heller göra en statistisk generalisering av våra resultat. Bryman (2008:372) 

nämner att i stället för att generalisera resultat på en avsedd population syftar kvalitativ 

forskning till att förstå fenomen och idéer i undersökningens specifika kontext. På ett liknande 

sätt beskriver Kvale och Brinkmann (2009:282) analytisk generalisering, i vilken forskaren 

begriper bakgrunden till en viss attityd och får kunskap som kan appliceras på andra 

situationer. För att kunna göra en analytisk generalisering kommer vi att relatera våra resultat 

till tidigare forskning och de presenterade teorierna. På så sätt kan vi förstå vårt resultat i ett 

större sammanhang.  

 

4.7 Etiska aspekter 

Genom noga förberedelser ville vi i insamlingen av materialet skapa ett gott underlag för 

analys, utan onödiga intrång i personers integritet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra 

grundläggande etiska principer gällande forskning, utformade som krav och rör information, 

samtycke, konfidentialitet, och rätten att nyttja materialet. Liknande beskriver Bryman 

(2008:131) om de forskningsetiska förutsättningarna för undersökningar med människor. För 

att ta hänsyn till informationskravet informerades samtliga informanter om studiens syfte och 

om förutsättningarna för intervjun, både muntligt och skriftligt (se bilaga 1), samt vad 

informationen används till, vilka som kommer att ta del av studien och hur den presenteras. 

De informerades även om frivilligheten att delta i studien och att de när som helst under 
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studiens gång kunde välja att avbryta sin medverkan. Informanterna samtyckte till att delta i 

studien. Informanterna meddelades vidare om att inspelningarna av intervjuerna kommer att 

raderas efter att uppsatsen examinerats samt att endast vi som uppsatsförfattare och vår 

handledare skulle komma att ha tillgång till det obearbetade materialet. På så sätt har vi tagit 

nyttjandekravet i beaktning.   

 

Studiens centrala tema berör en olaglig aktivitet, vilket gör anonymiteten särskilt viktig. För 

att säkra anonymiteten, och på så sätt uppfylla konfidentialitetskravet, men samtidigt behålla 

transparensen, har vi valt att redogöra informanternas åldrar, användningsfrekvens och 

bostadsort översiktligt för att inte kunna härleda denna information till ett visst alias. Vi har 

även valt att inte beskriva personlig fakta som skulle göra det möjligt att identifiera personen. 

Bryman (2008:139) nämner kvalitet på forskningen som ytterligare ett viktigt etiskt kriterium. 

Samtidigt som vi var noga med att inte inkräkta för mycket på informanternas integritet var vi 

noga med att samla in ett analyserbart material för att senare kunna dra relevanta slutsatser. Vi 

var också noga med att informera informanterna om vår objektiva ställning till deras 

cannabisanvändning för att inte skapa en oro för att i uppsatsen framställas på ett 

stigmatiserande och avvikande sätt.  

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet i vår undersökning samt analysen av dessa 

resultat. Kapitlet är indelat i olika teman; Normaliserat eller stigmatiserat?, Diskrepansen och 

Attityd till cannabis. Under varje rubrik finns underrubriker för att förtydliga innehållet. Vi 

börjar med en presentation av informanterna.  

 

5.1 Presentation av informanterna 

Informanterna är mellan 23 och 32 år gamla och alla definierar sig som män. Alla informanter 

provade cannabis första gången när de var tonåringar. En del av dem röker idag dagligen. 

Övriga använder cannabis sporadiskt men har under perioder rökt dagligen. Samtliga 

informanter är socialt integrerade och har arbete och bostad. Samtliga är bosatta i Stockholms 

län. Endast en av informanterna definierar sig själv som cannabismissbrukare, medan de 

övriga ser sig själva som cannabisbrukare. Informanterna har själv fått välja sina alias; 

Rambo, Ignacio Montoya, Victoria, Benson och Hamilton.  
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5.2 Normaliserat eller stigmatiserat? 

Samtliga informanter ansåg att cannabis har blivit vanligare i samhället. Om cannabis har 

blivit den nya folkölen berättade en informant:  

 

Det finns inte en enda efterfest nu för tiden som folk går på där någon inte röker 

braj. - Ignacio 

 

Hamilton ville hellre jämföra cannabis med att dricka rött vin på 1990-talet, som han anser då 

var en ovanlig företeelse men idag är helt normaliserat. Andra informanter sade att det var 

svårt att veta, men att de hoppades att cannabis var den nya folkölen, eftersom folköl smakar 

illa och alkohol är farligare än cannabis. 

  

Ignacio berättade att han har sett en tydlig förändring de senaste tio åren och att tillgången, 

liksom kvaliteten, på cannabis har ökat. Ignacio tillade även att det mesta av den cannabis han 

köper är odlad i Sverige. Han förklarade att detta beror på att det är lagligt och enkelt att köpa 

frön på internet. Även Hamilton beskrev att han har sett en skillnad, framförallt de senaste två 

åren, eftersom han idag ser människor röka cannabis på platser de inte skulle rökt på för ett 

par år sen. Han berättade även att det bland hans vänner är det mer regel än undantag att röka 

cannabis och att det i området där Hamilton växte upp var lättare att få tag på cannabis än 

alkohol.  

 

Informanterna beskrev även att de upplever en ökad acceptans för cannabis i samhället och att 

det är mindre laddat att tala om än för några år sedan. Rambo berättade om en situation på 

arbetet där en anställd talade om cannabis och förutsatte att Rambo, hans chef, inte skulle bry 

sig.  

 

Nästan alla jag möter i min ålder, det känns nästan som man inte behöver säga 

det, alla bara förstår att det är klart att man är okej med att röka gräs. - Rambo    

 

Flera informanter trodde att normaliseringen av cannabis är mer utbredd i yngre generationer. 

Samtliga informanter ansåg att det finns en cannabiskultur i deras generation. De beskrev 

dock olika inställning till denna. Ignacio tyckte att cannabiskulturen, främst influerad av 

reggae och hiphop, är tydlig och det bästa som finns. Rambo menade istället att 

cannabiskulturen är löjlig och inget han tar del av. En del av informanterna trodde även att 
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deras uppfattning om normalisering kunde bero på deras likriktade vänskapskrets då de till 

stor del umgås med andra cannabisanvändare. Flera informanter upplevde även att många i 

andra generationer på senare tid har fått en mer accepterande attityd till cannabis, och Ignacio 

berättade om en kamrat som har rökt cannabis med sina föräldrar. Trots att samtliga 

informanter beskrev en ökad social acceptans för cannabis berättade flera att de är varsamma 

med vem de talar om sin cannabisanvändning med. De upplevde att cannabis fortfarande är 

associerat med tabu och stigma och känner att de måste förklara och försvara sig och sin 

användning för personer som de uppfattar som skeptiska. Samtidigt sade både Rambo och 

Hamilton att de inte skäms över sin cannabisanvändning och beskrev sig som verbala 

personer som gärna delar med sig av sina åsikter. Även andra informanter talade om skam. 

 

Jag orkar inte skämmas. Det är inte konstigare än att man gör det. Jag är ju inte 

mindre människa för det, för att jag har gjort annorlunda val än dom andra 8 

miljonerna i Sverige. - Ignacio 

 

Victoria sade att stigmatiseringen är ett av de största problemen med cannabis och beskrev ett 

känslosamt samtal med sin mamma då han berättade för henne att han använde cannabis och 

att han upplevde att hon innan detta inte kände honom. Även Benson menade att det 

fortfarande finns mycket stigma kring cannabis och berättade att det finns en klassisk bild av 

en flummig hippie eller kriminell som han inte känner igen sig i.  

 

Man är en skurk som gör allt möjligt hemskt, man tar säkert crack och heroin 

också och så rånar man folk eller nånting. Det finns nån sorts gangsterbild av det, 

och det är ju illegalt, men om folk faktiskt bara skulle se vad vi är för några så 

skulle dom se att det är ju ingenting. Så om vi bara kunde få visa oss, så här är vi, 

vi är helt vanliga människor, som sköter våra liv och våra jobb och förhållanden 

så tror jag att det skulle bli mycket bättre. - Benson 

 

5.2.1 Analys  

Flera informanter nämnde att tillgången på cannabis har ökat, vilket kan kopplas till det 

Parker et al. (1998) skriver om att just tillgången är en förutsättning för normaliseringen av 

droger, eftersom personers möjlighet att testa eller köpa droger då ökar. Informanterna 

beskrev även att cannabis har blivit vanligare, och att det idag är ett naturligt inslag i flera 

sociala sammanhang. Förekomsten av droganvändning är en ytterligare aspekt av Parkers 
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normaliseringsteori som handlar om den frekvens personer använder droger, både testar och 

använder regelbundet, vilket i sig förutsätts av en ökad tillgång. Informanterna berättade att de 

upplevde att acceptansen för cannabis har ökat i samhället och att det har blivit mindre laddat 

att tala om, vilket kan indikera en social ackommodation av fenomenet. Parker et al. (1998) 

beskriver att den sociala ackommodationen, och därmed neutraliserade attityder, som en 

avgörande dimension i normaliseringsprocessen. Även Skårner och Månsson (2008) använder 

sig av Parkers normaliseringsteori i sin studie och resultatet visar en ökad acceptans för 

cannabis i samhället. Vi tolkar informanternas beskrivningar av hur de upplever cannabis 

position i samhället idag, kopplade till de nämnda dimensionerna som rör tillgången, 

förekomsten och social ackommodation, som att det finns spår av normaliseringstendenser i 

delar av samhället.  

 

Informanterna ansåg att det finns en cannabiskultur men att de deltar i den i olika 

utsträckning. De nämnde att den kommuniceras genom musik, humor och film. Parker et al. 

(1998) menar att kulturen spelar stor roll bland unga och att cannabis integreras i det 

kulturella samtalet har en avgörande effekt i normaliseringsprocessen. Flera informanter 

upplevde också att cannabis är mer normaliserat i yngre generationer. Parker et al. (1998) 

skriver att normaliseringsprocessen oftast är mer utvecklad bland yngre där dimensionen som 

rör kulturell ackommodation är mer utbredd, för att därefter spridas till äldre generationer, 

exempelvis genom relationer mellan barn och föräldrar. Spridningen av acceptansen i övriga 

generationer, som en del av den kulturella ackommodationen, kan även utläsas i vårt resultat, 

vilket vi ytterligare tolkar som en indikation på att det finns en pågående 

normaliseringsprocess i Sverige. 

 

Även Hammersly et al. (2001) beskriver normaliseringen av cannabis som situationsbestämd 

och att cannabisanvändarna pendlar mellan att vara stigmatiserade och normala, beroende på 

sammanhang. Angående stigma framkommer det också i resultatet att cannabis fortfarande är 

associerat med stigma och att det finns en traditionell bild av cannabisrökare som 

informanterna inte känner igen sig i. Denna bild kan jämföras med Goffmans (2006) 

beskrivning av en virtuell social identitet, eftersom cannabisrökaren tillskrivs vissa 

egenskaper till följd av en särskilt aktivitet, vilket i vårt resultat exemplifieras som ”flummig 

hippie” eller ”kriminell”. Då informanterna inte känner igen sig i den virtuella identiteten, 

eftersom den skiljer sig från deras faktiska sociala identitet, passar de inte in i sin tilldelade 

kategori och kommer därför att bli avvikande. Det kan alltså ses som att 
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kategoriseringsprocessen ansvarar för stigmatiseringen, och inte aktiviteten att röka cannabis i 

sig. Då informanterna beskrev omgivningens oförstående inställning till deras val av att 

använda cannabis använder de sig av ord som ”samhället” och ”folk”, vilka de måste försvara 

sig emot. Dessa ord, som kan tänkas representera samhällets norm, kan jämföras med vad 

Mead (1976) kallar den generaliserade andre. För att utveckla sitt eget jag måste 

informanterna ta del av samhällets, eller den generaliserade andres, attityd och syn på dem 

och denna kan variera i olika situationer. Detta kan jämföras med att informanterna är 

varsamma med vem de talar om cannabis med och att det i vissa lägen är helt normalt. Ur 

resultatet går det att utläsa att cannabisanvändning fortfarande associeras med utanförskap och 

stigmatisering, vilket vi tolkar som att normaliseringsprocessen är utbredd inom vissa 

sammanhang, exempelvis inom vissa grupper i yngre generationer.  

 

5.3 Diskrepansen 

Under denna rubrik har vi delat in resultatet i två underrubriker; Internet och skolan och 

Narkotikapolitiken.  

 

Internet och skolan 

Rambo och Hamilton beskrev hur tillgången till information om cannabis har ökat och blivit 

mer tillgänglig i och med internets framfart, till skillnad från för till exempel tjugo år sedan då 

all information om cannabis och andra droger enbart kom från skolan och andra vuxna. 

Eftersom denna information idag finns tillgänglig menade Rambo och Hamilton att alla kan 

lära sig om vad cannabis egentligen innebär och att det inte är en så kallad dödsdrog.  

 

Man har så mycket tillgång till information och jag tror på att man ska fan 

informera. Det är bättre om man hade informerat oss i skolan när vi var små om 

vad det faktiskt gör när man röker cannabis och vad det är exakt, även om man 

inte vill att ungdomar ska göra det. - Rambo 

 

Både Rambo och Hamilton beskrev att de har känt att skolan och övriga samhället har ljugit 

för dem gällande cannabis sedan de själva tagit reda på information via internet om vad 

cannabis är och dess effekter, men också efter att de själva provat cannabis utan att få 

haschpsykoser eller upplevt andra negativa effekter. Hamilton, som även berättade att han 

tagit del av information som visade att cannabis var cancerförebyggande och andra positiva 
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hälsoeffekter, uttryckte också att han trodde att känslan av att skolan och samhället ljugit om 

cannabis skadeeffekter är en anledning till att fler använder tyngre narkotika idag.  

  

Man känner sig sviken av informationen man fått. Cannabis var ju inte så farligt. 

Har dom ljugit om amfetaminet också? - Hamilton  

 

Även Victoria berättade om att han omvärderade sin syn på cannabis efter den gången han 

hade rökt cannabis i vuxen ålder, eftersom den positiva upplevelsen inte stämde överens med 

bilden skolan hade gett honom. Hamilton upplevde att hans föräldrar reagerade som om han 

hade använt heroin i flera år när de fick reda på att han rökte cannabis under gymnasiet. Han 

berättade att detta synsätt var honom främmande, och att han då märkte att deras syn på 

cannabis skiljde sig mycket från hans egen. Hamilton tillade att han upplever att föräldrarna 

nu är bättre informerade om cannabis efter att han delat med sig av sina kunskaper till dem. 

 

Narkotikapolitiken 

Victoria berättade att han upplever att narkotikapolitiken i Sverige är onyanserad och 

skräckinjagande. Han beskrev vidare att det är svårt att ta reda på information gällande 

cannabis som inte är vinklad och att detta är en konsekvens av den restriktiva 

narkotikapolitiken, vilket han tycker blir ett problem när samtal om cannabis ska föras.  

 

Antingen är det cannabispropaganda eller drognolltolerans, det är som att det 

inte finns något däremellan. Men det är jävligt konstigt att applicera 

drogpolitiken på cannabis, då kan man applicera det på potatis när man ändå 

håller på. - Victoria 

 

Rambo talade även om hur han upplever att politiker och vuxenvärlden inte vill lära sig om 

droger och de faktiska effekterna, och att de sätter sig på tvären så fort diskussionen om 

droger uppkommer. Victoria tror däremot att den restriktiva narkotikapolitiken är ett bra sätt 

att kontrollera och hantera konsumtionen av tyngre droger.  

 

Hamilton, Rambo och Ignacio jämförde Portugals narkotikapolitik med den svenska och 

pekade bland annat på de färre dödsfallen av användningen av tung narkotika som en följd av 

en mindre restriktiv narkotikapolitik. Rambo, Victoria och Hamilton talade även om att det 

faktum att cannabis är olagligt som något problematiskt för ungdomar som använder cannabis 
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eftersom de jämställs med heroin- och kokainmissbrukare när de åker fast hos polisen, vilket 

leder till problem för unga cannabisanvändare i framtiden. Hamilton och Ignacio berättade 

även att problematiken med att införskaffa cannabis innebär att de tvingas vända sig till 

försäljare som både tillhandahåller och erbjuder dem tyngre droger, vilket Hamilton ser som 

den viktigaste inkörsporten till tyngre droger, snarare än cannabis i sig.  

 

Och han ba: jag har inte det där schyssta brajet, men jag har det här. Då kunde 

det gå från att jag tänkte köpa gräs men fick tag på femton ecstasy. - Ignacio 

 

Flera informanter berättade om hur de upplever den juridiska kontext cannabis befinner sig i. 

Ett exempel är Hamilton som tycker att det är hemskt att staten klassificerar alla som har tagit 

ett bloss cannabis som missbrukare i stället för brukare. Inte heller Victoria eller Benson såg 

sitt cannabisbruk som missbruk i enlighet med lagen. Vidare såg Rambo lagen som 

verkningslös. 

 

Jag tycker att det är helt idiotiskt. Det hjälper ingen att det är olagligt, alla röker 

i alla fall. - Rambo 

 

Rambo menade också att om cannabis hade varit lagligt skulle det vara lättare att prova 

cannabis för att sedan kunna avgöra själv huruvida man vill fortsätta använda det. Benson 

kritiserade lagen och tar avstånd från den eftersom han anser att den inte är kopplad till 

verkligheten.  

 

Jag håller inte med lagen, det är därför jag har valt att strunta i den. Jag vill se 

en ändring där eftersom den är baserad på fel information som inte är 

uppdaterad. - Benson 

 

Flera informanter beskrev olagligheten som den största nackdelen med cannabis. Dock sade 

Ignacio att det olagliga skapar en del av spänningen.  

 

Är du med i leken så får du leken tåla. Alla säger att det är så dumt med polisen. 

Men jag har inga problem med att dom håller på och trålar efter oss. Vi vet ju att 

vi gör någonting som inte är okej. - Ignacio  
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Hamilton och Ignacio berättade om hur de, liksom flera av deras vänner, mer eller mindre har 

tvingats söka hjälp för sin cannabisanvändning, och de menar att detta beror på att samhället 

ser cannabis som en olaglig drog som leder till ett missbruk. Varken Hamilton eller Ignacio 

har dock känt motivation att sluta använda cannabis eftersom de inte ser något fel med det.  

 

Flera informanter talade för en legalisering av cannabis. Ignacio var den enda som inte ställde 

sig positiv till en legalisering eftersom han tror att många unga personer skulle börja. Han var 

dock för en avkriminalisering. Som argument för legalisering eller avkriminalisering uppgav 

informanterna att vuxna människor själva kan fatta beslut om sina kroppar och sin 

cannabisanvändning, att det skulle bli enklare och mer praktiskt att anskaffa cannabis samt att 

en legalisering skulle öppna möjlighet för beskattning och därmed samhälleliga vinster. Flera 

talade samtidigt om eventuella negativa konsekvenser till följd av en legalisering och nämnde 

då Amsterdam och Christiania i Köpenhamn, som beskrevs som obehagliga och äckliga 

ställen, eftersom unga personer på platser där cannabis är tillåtet kan vara mycket påverkade 

utan att någon griper in.  

 

Bensons ord om de olika synerna och attityderna till cannabis sammanfattar väl 

informanternas upplevelse av diskrepansen.  

 

Bilden av hur samhället ser på cannabis och dom som använder det, den 

stämmer inte med hur en stor del av samhället ser på det. Det finns en skillnad.  

- Benson 

 

5.3.1 Analys  

Det framkommer i resultatet att informanterna känner sig lurade av samhällets beskrivning av 

cannabisanvändningens konsekvenser. När informanterna tagit del av den kunskap de 

förvärvat sig genom internet, och jämför denna med samhällets information, upptäcker de att 

dessa två perspektiv står i kontrast till varandra. Vi tolkar detta som att det i denna situation 

uppstår en kognitiv dissonans hos informanterna om hur de ska hantera och förstå de skilda 

budskapen, då det ena budskapet består av information som framhäver positiva aspekter och 

det andra budskapet belyser de negativa aspekterna. Resultatet i vår studie gällande denna 

skillnad syns även i Skårner och Månssons (2008) resultat, där författarna lyfter samhällets 

restriktiva hållning gentemot narkotika som en anledning till att unga vuxna skapar sig en 

alternativ bild av droger. Detta belyste informanterna i vår studie när de talade om de olika 
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bilderna de skapat sig om cannabis jämfört med den de fått i skolan. För att reducera denna 

dissonans, eller kognitiva osäkerhet, enligt Sampson (1976) och Visser och Coopers (2003) 

beskrivning, börjar informanterna ifrågasätta även andra delar av den droginformation de tagit 

del av genom samhället. Denna dissonans förstärks även när informanterna själva provar att 

använda cannabis och inte märker av de negativa konsekvenser de upplever att samhället 

propagerat för. Den kognitiva dissonansen kan också kopplas till informanternas resonemang 

om lagens definition av cannabisanvändare som missbrukare, när de neutraliserar det 

uppstådda obehaget genom att kritisera och ifrågasätta hur verkningsfull lagen egentligen är. 

En annan effekt av dissonansen kan tänka visa sig i informanternas argument gällande 

cannabis ofarlighet och till och med cancerförebyggande effekter. Detta kan tolkas i enlighet 

med Thorslunds (1978) beskrivning av dissonansreducerande strategier, i vilken argument 

gällande den egna inställningen innefattas, och som av andra kan uppfattas som överdrifter. 

Vidare tolkar vi detta som att informanterna använder strategin för att övertyga andra om att 

deras cannabisanvändning är legitim. Av resultatet framkommer det att det uppstår en 

diskrepans mellan unga vuxnas verklighet och samhällets syn på cannabis. Vår tolkning är att 

detta har sin grund i att tillgången på alternativ information om cannabis är stor bland unga 

vuxna cannabisanvändare och att denna information inte är en betydande del i hur samhället 

har valt att hantera cannabis. Vi tolkar därmed att de olika synsätt informanterna beskriver 

visar på en diskrepans mellan samhällets och unga vuxnas attityd till cannabis, och att 

informanterna i processen att reducera den dissonans som uppstår framhäver sin positiva 

attityd till cannabis.  

 

Informanternas ambivalenta hållning till en legalisering av cannabis i Sverige skulle kunna 

ses som ett alternativt sätt att minska den kognitiva dissonansen. Detta då de å ena sidan 

önskar ett bekvämt och säkert införskaffande av cannabis, samtidigt som de inte önskar de 

konsekvenser av en legalisering de upplevt i exempelvis Amsterdam. Ambivalensen uttrycks 

samtidigt när informanterna inte är fullt beredda att ta del av de negativa konsekvenser de 

förutspår av en legalisering. Ett ytterligare sätt att tolka informanternas hållning till lagen är 

med hjälp av Beckers (2006) begrepp utanförstående, där informanterna upplever sig som 

utanförstående av samhället till följd av att de använder cannabis. Informanterna håller inte 

med om detta, och anser att kategoriseringen är felaktig. Informanterna dömer då de som i 

första hand dömt dem, genom att belysa hur lite de förstår om cannabis och att de inte är 

kapabla att lagstifta om fenomenet på grund av otillräckliga kunskaper. Att informanterna 

jämför den svenska narkotikapolitiken med en mer liberal hållning, och beskriver denna som 
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mer human, tolkar vi som att de uppfattar de svenska lagstiftarna som inkompetenta och 

oförstående inför deras livsval. Detta går att koppla till Becker (2006) som beskriver att den 

utanförstående, cannabisrökaren, betraktar regelförfattaren, samhället, som inkapabel att 

bestämma regler som rör cannabisrökaren och ser därför regelförfattarna som utanförstående.  

 

Informanterna graderar olika typer av lagliga och olagliga droger, och cannabis likställs eller 

beskrivs som mildare och mindre farligt än alkohol. Liknande neutraliserade attityder finner 

Järvinen och Demant (2011) i resultatet från sin studie, och att dessa attityder märks hos både 

användare och icke-användare. Gradering av droger härleder Parker et al. (1998) till 

begreppet ”drugwise”, och att en normaliseringsprocess även påverkar allmänhetens 

kategorisering av droger och sätt att bruka efter en hierarki i allvar. Detta kan tyda på att 

droger genomgår en moralisk ackommodation, eftersom kategorin droger har utvecklats från 

att vara en samlad kategori förknippad med fara och utanförskap, till att i stället bedömas och, 

i och med detta, graderas utefter dess effekter och hur drogen används. Detta synliggörs i 

resultatet då informanterna exempelvis beskriver att cannabis är mildare än alkohol och att 

kokain är en ”dödsdrog”. Parkers et al. (1998) begrepp ”drugwise” går även att finna i 

informanternas beskrivning av internets påverkan på allmänhetens ökade kunskap om 

cannabis och även deras egen ökade förståelse och kunskap om hur effekterna av cannabis 

påverkar dem. Vi tolkar detta som att informanterna blivit ”drugwise” och att deras 

ifrågasättande av den svenska restriktiva narkotikapolitiken är en följd av globaliseringen av 

kunskap. Att personer i informanternas närhet som inte använder cannabis också får mer 

information i ämnet, mer eller mindre medvetet, är också en del i begreppet ”drugwise”, vilket 

återfinns i Hamiltons beskrivning av hans föräldrars ökade kunskap. Detta kan tyda på att det 

finns en moralisk ackommodation, vilket i sin tur är en del i en normaliseringsprocess.  

 

Informanterna beskriver hur ett resultat av den restriktiva narkotikapolitiken är att de vid 

införskaffandet av cannabis blir erbjudna även tyngre droger, särskilt när säljaren inte har 

cannabis på lager, vilket även är ett resultat i Boys et al. (1999) studie av samma fenomen. Vi 

tolkar detta som att informanterna upplever att cannabis i sig som drog inte leder till tyngre 

drogbruk, utan att det är det restriktiva förhållningssättet till cannabis som skapar en alternativ 

inkörsport. Däremot upplever informanterna att den samhälleliga bilden av cannabis urholkar 

det som de upplever stämmer om drogers farlighet, och att restriktiviteten, som uttrycks 

genom skolans preventionsprogram, därför kan trigga en fortsatt drogkarriär.  
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5.4 Attityd till cannabis 

I detta avsnitt presenterar vi det resultat som har framkommit i två underrubrikerna Varför 

röka cannabis? och Identitet, relationer och cannabis. 

 

Varför röka cannabis?  

Informanterna beskrev olika anledningar till varför de provade cannabis första gången. 

Rambo berättade att anledningen till att han började röka cannabis var en kombination av att 

han var nyfiken på cannabis och dess effekter samt att han upplevde tristess i vardagen. 

Rambo upplevde att grupptryck påverkade honom att testa och fortsätta använda cannabis. 

Ytterligare en anledning till att han till en början rökte cannabis var för att vara cool. Även 

Ignacio och Hamilton beskrev en nyfikenhet gentemot cannabis, och att det var spännande att 

prova första gången. Hamilton berättade också att han under en lång tid hade velat prova 

cannabis innan han blev erbjuden. Victoria, till skillnad från Rambo, upplevde inte att han 

provade att röka cannabis första gången på grund av grupptryck, utan att han under en tid som 

tonåring började umgås med en grupp där en av personerna hade tillgång till hasch, och att 

han provade då. Benson beskrev en liknande situation där han umgicks med en kompis som 

introducerade honom för cannabis.   

 

Rambo berättade att han idag röker cannabis för att berusa sig, vilket även Ignacio och 

Hamilton uppgav som anledning till varför de idag röker cannabis.  

 

Det är ju fruktansvärt kul, annars hade folk inte gjort det. Så är det ju. Om folk 

verkligen hade mått dåligt av det hade ingen gjort det. - Ignacio 

 

Victoria berättade att han under en lång tid inte ville röka cannabis eftersom han såg stora 

faror med effekterna av att röka på, men att han för några år sedan ville utmana denna rädsla. 

Han märkte då att effekterna snarare var positiva än negativa, eftersom cannabis gjorde 

honom lugn på ett sätt han inte upplevt tidigare. Victoria berättade vidare att han då blev 

tvungen att omvärdera sin syn på cannabis och beskrev det som mycket konfliktfyllt. Rambo 

talade om de positiva effekterna, som till exempel att det är mysigt att röka cannabis. Även 

Victoria nämnde de positiva effekterna, bland annat att han upplever att husdjuren blir mjuka 

och mysiga att klappa. Om de positiva effekterna berättade informanterna att cannabis dämpar 

rastlöshet, att det är mysigt och främjar kreativitet. Ignacio var den som beskrev flest negativa 
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personliga, ekonomiska och sociala konsekvenser till följd av sin cannabisanvändning. Övriga 

informanter berättade att cannabis kan orsaka passivitet, vimsighet och dåligt närminne.   

 

Flera informanter nämnde att de efter att ha rökt cannabis blir fredliga och lugna, till skillnad 

från alkoholruset som för många leder till ett aggressivt beteende, vilket gör att de kan hamna 

i slagsmål eller konfliktfyllda situationer. Detta trots att de i nyktert tillstånd inte ser på sig 

själva som aggressiva personer. Cannabis rogivande effekt ser alla som en positiv 

konsekvens. Flera informanter beskrev också att de därför föredrar cannabis framför alkohol.  

 

Det värsta som händer när man röker gräs är att man förvirrar varandra och 

missförstår något litegrann och så får man ta det några varv eller tills polletten 

trillar ner. Det har aldrig hänt att jag har sopat på någon efter att jag har rökt en 

spliff. - Victoria 

 

Victoria uttryckte att en anledning till att han idag röker cannabis är att han förut drack 

alkohol ett flertal gånger per vecka, vilket gjorde honom sänkt. Han beskrev också att hans 

alkoholkonsumtion har minskat mycket sedan han började röka cannabis regelbundet. Vidare 

berättade Victoria att cannabis, till skillnad från alkohol, gör honom social och kreativ. 

Victoria berättade också att han egentligen skulle vilja slippa berusa sig, men att han är i 

behov av det och att cannabis då är att föredra framför alkohol.  

 

Det bästa skulle givetvis vara om man kunde slippa röka, men nu är det inte så. 

Vad fan ska jag göra i stället? Jag tänker ju inte dricka alkohol i stället för att 

röka, då kommer jag ju att bli alkoholist. - Victoria 

 

Benson nämnde även att de effekter han upplever av att röka cannabis är förutsägbara och 

hanterbara, vilket för honom är positivt. Benson uttryckte även att han upplever att han då han 

kan kontrollera ruset, vilket han inte kan på samma sätt med alkohol. 

 

Victoria berättade att han idag använder cannabis i rekreationssyfte men också för de 

medicinska effekterna. Även Benson nämnde rekreation som den främsta anledningen till 

varför han idag röker cannabis. Han berättade också att cannabis hjälper honom att fokusera 

sig på sitt arbete, framförallt under stressiga perioder, eftersom cannabis hjälper honom att 

slappna av efter arbetsdagens slut. 
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Identitet, relationer och cannabis 

Informanterna beskrev sin relation till cannabis, och vilken betydelse cannabis har för deras 

identitet, på olika sätt. Ignacio var den enda som upplevde att cannabis var en stor del av hans 

identitet och att cannabis är som en kamrat. Rambo berättade däremot att han har en neutral 

inställning till cannabis, även fast han medgav att han tyckte att det var häftigt när han var 

yngre. Flera informanter berättade att de tror att deras goda inställning till cannabis har gjort 

att cannabis oundvikligen skapat sig en plats i deras identitet. 

 

Eftersom jag har så pass positiva erfarenheter av cannabis, har det nog bara 

smält in och råkat bli en del av min identitet. Även om det kanske inte är vad jag 

skulle vilja riktigt. Tråkigt att associeras med en drog hela dagarna liksom. Det 

blir en så platt bild av ens personlighet. - Victoria 

 

Victoria berättade att han har lärt sig hur han ska hantera cannabis, vad det är bra eller dåligt 

för och när han ska eller inte ska röka, och menar att det är viktigt att vara självreflekterande 

och ständigt ifrågasätta sin användning för att undvika att hamna i ett missbruk. Victorias 

resonemang står i kontrast till Ignacios. Ignacio var den enda av informanterna som sade att 

cannabis är beroendeframkallande, och att det som börjar som självmedicinering senare slutar 

i missbruk utan att det märks.  

 

Rambo berättade att han idag inte röker cannabis regelbundet, eftersom han märkte att det 

gjorde honom blyg i sociala sammanhang och långsam i huvudet. Hamilton och Benson 

berättade att de föredrar cannabis i sociala situationer medan Victoria framförallt röker ensam.  

 

Det ska vara ett syfte med att röka, att man ska göra nånting eller att vara kreativ 

eller nånting, jag vill inte bara sitta i ett hörn. - Victoria 

 

Även Ignacio har sett en märkbar skillnad i det sociala livet och beskrev att han i vissa 

situationer väljer att inte umgås med personer som ifrågasätter hans cannabisanvändning. 

Även Victoria, Benson och Hamilton beskrev att de väljer bort personer i sin omgivning som 

är kritiska till deras livsstil och val att använda cannabis. När det handlar om kärleksrelationer 

upplevde flera informanter att de måste berätta om sin användning, eftersom de inte ser att det 

är en hemlighet de kan gå med. De beskrev också hur de aktivt väljer att umgås med personer 
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som har liknande inställning till cannabis, då det blir ett intresse och de känner samhörighet 

till varandra inom gruppen.  

 

Jag har ju min klick som röker och dom beter sig på ett sätt. Sen har jag en annan 

klick som beter sig på ett annat sätt. Det är lite som en cigarrklubb dit man 

kommer för att röka goda cigarrer. Och vi kommer för att röka, vi träffas för att 

röka bra gräs, testar lite olika, smakar på olika sorter. - Hamilton 

 

Ignacio och Hamilton nämnde en ansträngd familjerelation till följd av sin 

cannabisanvändning. Victoria menade att han dolde en sida av sig själv för sin mamma innan 

han berättade att han rökte cannabis. Hamilton upplevde relationen till sin familj som 

problematisk eftersom han tappade deras förtroende då det framkom att han hade hemlighållit 

sin cannabisanvändning. Ignacio berättade att han ofta ställer in middagar hos familjen som 

en följd av att han är påverkad av cannabis, och att han upplever att hans föräldrar är besvikna 

på honom på grund av att han använder cannabis. Victoria berättade däremot att personer i 

hans omgivning ibland uppmanar honom att åka hem och röka cannabis när de märker att han 

är stressad, för att sedan komma tillbaka och utföra sina arbetsuppgifter.  

 

5.4.1 Analys  

Ett flertal studier (jmf Kandel, 1985; Hyshka, 2013; Coggans & McKellar 1994) avfärdar 

grupptryck som anledning till att unga använder cannabis, vilket också samtliga informanter i 

vår studie, förutom en, uttrycker. De faktorer som Boys et al. (1999) nämner går även att 

identifiera i vårt resultat i form av informanternas beskrivning av orsakerna till deras 

cannabisanvändning som främst handlade om förväntningarna på de positiva effekterna. En 

social faktor Boys et al. (1999) beskrev berörde tillgången till droger, vilket också 

informanterna lyfter som en orsak till varför de röker och anledningen till varför de började. 

Tillgången till droger är även vad Parker et al. (1998) kallar en förutsättning för att 

användningen ska genomgå en normaliseringsprocess. Detta bidrar även till att personer blir 

”drugwise”, eftersom informanterna inom sina sociala sammanhang delar med sig av 

information och erfarenhet. Detta medverkar ytterligare till en normalisering.  Förutom 

omständigheter i den sociala sfären verkar informanterna i vår studie ha individuella 

förklaringar till varför de väljer att använda cannabis. De negativa effekterna av 

cannabisanvändning, som Holm et al. (2013) beskrev, går också att identifiera i vårt resultat 

då informanterna beskrev dessa som passivitet och problem med minnet som gav 
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konsekvenser i det sociala livet. Även resultatet i Silins et al. (2013) studie, där författarna 

beskrev personliga karaktärsdrag som anledningar till att använda cannabis, går att finna i vårt 

resultat. Vi tolkar informanternas beskrivningar, med stöd i resultaten av den forskning vi 

tagit del av, som att anledningarna till att initialt prova och sedan fortsätta använda cannabis 

beror på ett flertal faktorer som grundar sig i framförallt personliga egenskaper och intressen, 

och det går därför inte att bestämma att vissa egenskaper eller attityder är associerade till en 

specifik cannabisanvändarmentalitet. 

 

De skillnader av effekterna mellan alkohol och cannabis som informanterna upplever är också 

något som kan ses som en anledning till varför de väljer att använda cannabis. Månssons 

(2014) och Månsson och Ekendahls (2012) resultat, att effekterna av alkoholkonsumtion 

anses leda till våldsamma situationer och att de därför föredrar cannabis framför alkohol, går 

även att utläsa ur våra informanters beskrivningar. Även resonemanget i dessa studier om 

frustrationen över alkoholens självklara plats i samhället går att återfinna i vår studie. 

Informanterna jämför cannabis med alkohol och menar att effekterna av ruset är skilda, där 

alkoholen bidrar till ett utåtagerande beteende och cannabis snarare till motsatsen. Flera 

informanter beskriver konsumtionen av cannabis och berusning som ett självklart inslag i 

deras lediga tid. I jämförelsen berättar informanter om att en liknande konsumtion av alkohol 

skulle leda till ett alkoholberoende. Vi tolkar detta som att flera informanter därför anser att 

om alkohol är lagligt borde cannabis också vara det, och att denna inställning kan tyda på att 

de ser samhället, likt den generaliserade andre (Mead, 1976), som en normerande kraft. Detta 

skapar sedan en ilska mot den generaliserade andre, eftersom den accepterar alkohol och 

konsekvenserna av konsumtionen, vilka informanterna ser som allvarligare än cannabis.  

 

Informanterna beskrev hur cannabis har blivit en del av deras identitet, och att det skett 

omedvetet eller oönskat. Den cannabisidentitet de beskriver kan tänkas spegla den bild som 

de uppfattar att samhället, eller den generaliserade andre, tillskriver dem vilket de tycker blir 

för ensidig eftersom den skapar en virtuell identitet som inte stämmer överens med deras 

faktiska sociala identitet. Flera informanter berättade att de väljer att inte umgås med personer 

som kritiserar deras livsstil och cannabisanvändning, vilket vi tolkar som att det även i denna 

situation har uppstått en kognitiv dissonans mellan informanten och omgivningen. Vårt 

resultat visar att vissa personer utesluts för att på så sätt minska disharmonin i umgänget. 

Informanterna uppgav även att de väljer vänner med liknande intresse, vilket också kan tyda 

på att de aktivt försöker minimera risken för dissonans i relationer. Liknande resultat 
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presenterar Kandel (1985), som betonar att individer aktivt väljer sina vänner efter beteende 

och attityd för att vänkretsen ska likriktas, och menar att detta är särskilt framträdande när det 

handlar om cannabis. Att informanterna aktivt väljer sina vänner går även att koppla till 

Stones (1962) resonemang om att en viss identitet innebär att vissa personer exkluderas, då 

identiteten är avhängig omgivningen. En informant sade att det fanns personer i hans 

omgivning som uppmanade honom att röka cannabis då de ansåg att det var nödvändigt och 

att uppmaningen fick positiva effekter på honom, vilket indikerar att det kan råda harmoni 

bland attityder i umgänget. Av de ovan beskrivna utsagorna om hur cannabis påverkar sociala 

relationer tolkar vi att det inte är cannabis i sig, utan snarare den oenighet i attityder som 

uppstår kring cannabis, som påverkar.  

 

En annorlunda situation beskriver informanterna i förhållande till familjerelationerna, vilket 

kan bero på att de i mindre utsträckning är valbara och att dissonansen därför blir tydligare 

inom familjen. Då det handlade om nära relationer sade informanterna att de kände sig 

tvungna att berätta om sin cannabisanvändning, vilket kan jämföras med Goffmans virtuella 

och faktiska identitetsbegrepp. Detta kan tyda på att informanterna inte vill ses som icke-

användare eftersom kategorin inte överensstämmer med deras faktiska sociala identitet, 

samtidigt som de behöver förklara och motivera sin cannabisanvändning eftersom de inte 

känner igen sig i kategorin ”cannabisanvändare” och dess associerade virtuella sociala 

identitet. Informanternas olika respons i olika typer av relationer, till exempel bland familj 

eller vänner, kan relateras till Stones (1962) beskrivning av identiteten som dels tilldelad av 

andra, vilket beror på befintligt sammanhang, och dels föränderlig mellan de olika 

sammanhangen. Vi tolkar detta som att informanterna har situationsrelaterade identiteter som 

beror på graden av acceptans för cannabis i ett givet sammanhang och att det är sannolikt att 

det är lättare att anpassa och välja vänskapsrelationer utefter eget intresse.  

 

Informanterna beskrev individuella och specifika syften och sammanhang då de väljer att 

använda cannabis. Samtidigt talade de om andra situationer där de väljer att inte använda 

cannabis. Detta kan förstås som att cannabis är associerat med olika identiteter och kan 

jämföras med Stones (1962) teori om identiteten som föränderlig och beroende av situation. 

Vi tolkar detta som att informanterna identifierar sig som cannabisanvändare i den grupp de 

tillhör när de använder cannabis, och att informanten samtidigt definieras som 

cannabisanvändare av gruppen. Omvänt gäller då informanten identifierar sig i grupper som 

inte använder cannabis. Sandberg (2012) menar att cannabis har en viktig symbolisk och 
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social betydelse i vissa sammanhang, vilket i vårt resultat kan kopplas till att de flesta 

informanter har ett särskilt syfte med cannabisanvändningen, till exempel för att öka 

kreativiteten eller att cannabis är förknippat med ett särskilt sammanhang, så som 

beskrivningen av cigarrklubben.  

 

5.5 Sammanfattande slutsatser 

Med utgångspunkt i Parkers normaliseringsteori går det att se att tillgången har ökat, 

cannabisanvändningen är vanligt förkommande, mer socialt accepterat och integrerat i 

kulturen. Därmed tyder resultatet på att det finns tendenser till att cannabis befinner sig i en 

normaliseringsprocess i Sverige. Trots dessa normaliseringstendenser visar resultatet också att 

unga vuxna cannabisanvändare formulerar en bild av den generaliserade andre, i form av 

samhällets negativa cannabisnorm, och upplever sig därmed stigmatiserade i vissa 

sammanhang.  

 

Vidare kan normaliseringsprocessen kopplas till informationsspridning och unga vuxna 

cannabisanvändares ökade kunskaper om cannabis som de tillägnar sig via internet, vilket i 

sig skapar en diskrepans mellan de olika perspektiven på cannabis. Unga vuxna 

cannabisanvändare väljer då att bryta mot samhällets cannabisnorm. Diskrepansen tycks leda 

till ett personligt obehag som informanterna reducerar med hjälp av att informera om den 

alternativa kunskap de tillägnat sig och argumenterar för denna inställning. Unga vuxna 

cannabisanvändare upplever, som en följd av diskrepansen, ett utanförskap och i detta skapar 

de en motsatt syn på samhället som oförmöget att skapa relevanta normer och regler för 

cannabis. Vi drar slutsatsen att den ökade tillgången på kunskap, kopplat till begreppet 

”drugwise”, tillsammans med den rådande restriktiva narkotikapolitiken i Sverige, förklarar 

hur en diskrepans har uppstått medan den kognitiva dissonansen förklarar hur unga vuxna 

cannabisanvändare upplever diskrepansen, eftersom de genom den alternativa informationen 

och beteendet, att använda cannabis, behöver ompröva den tidigare kunskapen de har fått i 

skolan. Denna omprövning kan skapa oro och en konflikt hos individen som ytterligare ger 

kraft åt argumenten som skiljer sig från cannabisnormen.  

 

Av resultatet framgår vidare att anledningarna till att prova, och senare stadigvarande 

använda, cannabis framförallt är individuella, vilket även associationer till olika sammanhang 

förknippade med cannabis är.  Informanterna väljer umgänge som reducerar dissonansen, 
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vilket kan tyda på att de strävar efter homogenitet i den mindre gruppen. Sammanhanget som 

cannabisanvändaren befinner sig i påverkar dessutom hur denne kan identifiera sig och vilka 

egenskaper denne tillskrivs. Strävan efter en likasinnad grupp kan även medverka till 

upplevelsen av att cannabis är normaliserat, trots att normaliseringen egentligen är begränsad 

till vissa sammanhang. Vidare formuleras inställningen till cannabis i en jämförelse med 

alkohol, där cannabis betraktas ge färre negativa konsekvenser. Utifrån dessa resonemang går 

det att dra slutsatsen att informanterna upplever ett behov av att berusa sig, vilket de 

tillmötesgår genom att välja en, i deras jämförelse, mildare variant. Ytterligare en slutsats vi 

drar är att informanterna är subjekt som aktivt väljer att utföra vissa handlingar och befinna 

sig i vissa sammanhang.  

 

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att presentera diskussionen av resultatet samt en metoddiskussion. 

Vi har disponerat uppsatsens kapitel utefter syftets huvudsakliga teman. Dessa teman 

förutsätter varandra och i detta avsnitt kommer vi därför att diskutera hur de hör samman.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

För att ta reda på om unga vuxna cannabisanvändare upplever en normalisering av cannabis i 

samhället har vi valt att använda Parkers normaliseringsteori. Med stöd i resultatet går det att 

konstatera att cannabis har blivit mer normaliserat i samhället utifrån de dimensioner Parker 

(1998) presenterar. Detta styrks av CAN:s (2014) redovisning av tillgången på cannabis och 

det avsevärt ökade beslagtagandet av cannabis i Sverige. Resultatet är även liktydigt med 

Skårner och Månssons (2008) som visar på en indikation av normalisering i Sverige. Å andra 

sidan visar annan tidigare forskning (jmf Sznitman, 2008) att droger inte är på väg att 

normaliseras i Sverige. Att denna forskning inte stödjer idén om en normaliseringsprocess av 

cannabis kan dock bero på att det finns en moralisk ackommodation av cannabis i Sverige, 

eftersom forskningen visar olika resultat då droger generellt, eller cannabis specifikt, studeras. 

Detta understryks i vår studie eftersom informanterna särskiljer cannabis och dess effekter 

från andra droger, vilket också är en del av den moraliska ackommodationen. Vi kommer 

även fram till att informanterna är handlande subjekt som gör aktiva val gällande sin 

cannabisanvändning. De har aktivt tagit del av information om cannabis som står i kontrast till 

den officiella drogpolicyn, eftersom sådan information idag är lättillgänglig och utvecklad. 

Resultatet visar alltså att informanterna, och i förlängningen deras omgivning, har blivit 
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”drugwise” (jmf Parker et al., 1998; Skårner & Månsson, 2008), vilket kan tänkas vara ett 

resultat av att cannabis idag är mer normaliserat, framförallt i vissa grupper. 

 

Trots tydliga tecken på en normalisering av cannabis beskriver informanterna också 

upplevelsen av ett utanförskap och en oförstående inställning till deras cannabisanvändning 

från samhället. Detta signalerar att det fortfarande finns ett stigma associerat med 

cannabisanvändning. Resultatet visar därmed att informanterna upplever en normalisering 

samtidigt som de känner sig stigmatiserade till följd av att de använder cannabis och att det i 

detta uppstår en diskrepans mellan olika syner på cannabis, både i budskapen från samhället 

men även i vänskaps- och familjerelationer. Resultat från tidigare forskning visar dock att en 

fullskalig acceptans och normalisering inte är trolig så länge cannabis är olagligt, vilket gör att 

stigmatiseringen inte kan ignoreras (jmf Hammersly et al., 2001; Parker, 2005; Hathaway et 

al., 2011).  

 

Ett annat syfte med denna uppsats var att undersöka hur informanterna beskriver samhällets 

inställning till cannabis i förhållande till sin egen. Resultatet visar att informanterna beskriver 

samhällets bild som föråldrad, onyanserad och grundad på felaktig information. Denna 

diskrepans visar sig i att informanterna förkastar narkotikapolitiken, vilket tar sig i uttryck i 

bland annat ifrågasättandet av den.  Att diskrepansen uppstår har sin grund i ökade 

möjligheter för allmänheten att via det ocensurerade internet förkovra sig och ta del av 

alternativ information och kunskap. Dessa är de mest framstående slutsatserna gällande 

diskrepansen och är återkommande i andra svenska kvalitativa studier om attityder till 

cannabis (jmf Skårner & Månsson, 2008; Månsson, 2014; Månsson & Ekendahl, 2012).  

 

Att informanterna upplever den svenska narkotikapolitiken som omodern och felaktig kan 

vidare ses som en följd av en pågående normaliseringsprocess av fenomenet i vissa grupper. 

De upplever också att det i diskrepansen uppstår ett utrymme för tvivel gentemot 

samhällsinformationen gällande tyngre droger. Informanterna beskriver även att det i 

kölvattnet av den restriktiva narkotikapolitiken skapas en alternativ inkörsport till tyngre 

droger, eftersom de i kontakt med försäljaren erbjuds andra droger och även då samhällets 

information om cannabis inte upplevs stämma, ifrågasätts även informationen om övriga 

droger. Av resultatet framkommer också att informanterna generellt har en positiv inställning 

till cannabis.  Samtidigt upplever de en viss ambivalens i förhållande till frågan om 

legalisering av cannabis, eftersom de uttrycker praktiska individuella fördelar men också 
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negativa samhälleliga konsekvenser till följd av en legalisering i Sverige. Denna ambivalens 

kan möjligtvis grunda sig i att informanterna har tagit till sig delar av den restriktiva 

narkotikapolitiken, då de är uppväxta med den och det kan vara svårt att totalt avskärma sig 

från den.  

 

För att belysa informanternas attityder till cannabis presenteras anledningarna till varför de 

väljer att röka cannabis, samt hur deras identitet och relationer förhåller sig till cannabis. Av 

resultatet framgår att anledningarna till cannabisanvändning främst är individuella och 

situationsberoende och kopplade till rusets positiva effekter snarare än grundade i grupptryck, 

vilket också konstaterats i den forskning vi tagit del av (jmf Kandel, 1985; Hyshka, 2013; 

Coggans & McKellar 1994; Holm et al., 2013). Samtidigt visar resultatet att informanterna 

upplever vissa negativa effekter av användningen, men att dessa inte är tillräckliga för att de 

ska vilja sluta. Av informanternas beskrivningar utkristalliseras även upplevelsen av att 

cannabisanvändningen har betydelse för deras sociala tillvaro, framförallt valet av vänner, 

vilket också bekräftas av tidigare forskning (Liebregts et al., 2013, Kandel, 1985, Coggans & 

McKellar, 1994). Å ena sidan beskriver informanterna positiva aspekter med en likasinnad 

vänkrets, samtidigt som de berättade om en varsamhet gentemot personer av en annan 

uppfattning. Detta kan bero på att normaliseringen av cannabis är mer utbredd i vissa grupper.  

 

En annan viktig del i resultatet som belyser varför informanterna använder cannabis berör 

relationen mellan alkohol och cannabis. Deras upplevelser av effekterna av alkohol jämfört 

med cannabis betonar betydligt fler negativa effekter, både på en individuell nivå men också i 

ett samhällsperspektiv. Detta, tillsammans med informanternas egenhändiga införskaffande av 

alternativ information, förstärker den diskrepans de upplever mellan den egna och samhällets 

syn på cannabis. Denna diskrepans mellan de två perspektiven på cannabis leder till att unga 

vuxna cannabisanvändare gör aktiva val av vänner, då de inte känner att de kan visa sina rätta 

jag i alla sammanhang. Detta påverkar i sin tur deras identitet och relationer till omgivningen, 

eftersom informanterna beskriver att cannabis oundvikligen har blivit en del av deras identitet 

och att de vill vara öppna om detta i nära relationer och att när detta inte går upplever de att de 

inte kan vara sig själva i alla sammanhang. Det finns alltså olika attityder kring cannabis, 

vilket påverkar hur informanterna förhåller sig till omgivningen. Ett exempel på detta är att 

informanterna väljer sitt umgänge för att reducera den dissonans som uppstår när den närmsta 

omgivningen inte accepterar informanternas cannabisanvändning.  
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Att skapa förståelse för de förklaringsmodeller som representerar olika perspektiv på cannabis 

kan gynna samtalet mellan olika grupper. I praktiken kan detta innebära ett icke-

moraliserande professionellt förhållningssätt, vilket kan vara av värde för att senare förstå 

unga vuxnas cannabisanvändares attityd till cannabis. För att skapa en trovärdig 

preventionsmetod grundad i en dialog med målgruppen och med respekt för deras kunskap 

kan en viktig del för det svenska samhället bestå av att verka för att minska diskrepansen 

mellan de två perspektiven. För att förstå diskrepansen är det av vikt att även förstå 

normaliseringsprocessen och hur den utvecklas i samhället. Trots att vi i denna studie har 

värnat om objektiviteten och våra informanters integritet kan det tänkas att studien i sig, och 

det faktum att vi identifierar dem som en målgrupp främst utefter deras cannabisanvändning, 

bidrar till att skapa ett stigma kring aktiviteten, vilket inte underlättar dialogen om cannabis 

mellan användarna och de delar av samhället som upprättar den restriktiva cannabisnormen. 

Samtidigt ser vi att det är av vikt att unga vuxna cannabisanvändare kommer till tals och delar 

med sig av sin upplevelse och kunskap för en utvecklad dialog i samhället om cannabis och 

dess effekter som den studerade målgruppen känner igen sig i.  

 

Är då cannabis den nya folkölen? Det framkommer i vårt resultat att diskrepansen är ett 

resultat av olikheter i attityder gentemot cannabis. Detta resulterar i att unga vuxna 

cannabisanvändare utvecklar olika gruppidentiteter som är avhängiga det sammanhang de 

befinner sig i, och att cannabis i vissa av dessa sammanhang är fullskaligt normaliserat, vilket 

i sin tur kan bidra till normaliseringen av cannabis. Detta kan alltså tyda på att cannabis kan 

ses som ett allt vanligare berusningsmedel som i vissa grupper och sammanhang har ersatt 

folköl.   

 

6.2 Metoddiskussion  

Vi har i denna studie valt att använda en kvalitativ metod, då syftet har varit att belysa unga 

vuxna cannabisanvändares egen attityd och uppfattning om olika delar av fenomenet. Hade vi 

valt en annan metod, till exempel en kvantitativ, hade vi kunnat generalisera resultatet i större 

grad, detta på bekostnad av djuplodande information om de enskilda informanternas syn. Med 

en diskursanalytisk metod av till exempel internetforum skulle vi däremot få kunskap om en 

diskurs om cannabis i en ocensurerad kontext (Winther Jørgensen & Philips, 2000), snarare än 

utvalda personers subjektiva attityder till cannabis. Detta kan vara en fördel när ämnet för 

studien är känsligt på grund av lagliga eller moraliska aspekter. En annan möjlig metod hade 

varit att göra fokusgruppintervjuer med de medverkande informanterna, för att på så sätt få en 
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bild av hur unga vuxna cannabisanvändare tillsammans resonerar kring cannabis och 

samhället. Kvalitativa intervjuer kan dock tänkas ge ärligare, mer eftertänksamma och 

reflekterande svar, vilket ger ett brett underlag för tolkningen och analysen av materialet, och 

var därför passande i vår studie. Med resultatet från denna studie har vi fått en djupare inblick 

i unga vuxna cannabisanvändares attityder till cannabis, och hur användningen påverkar deras 

liv, och även deras uppfattning om normaliseringsprocessen, och hur den påverkar dem, vilket 

inte hade varit möjligt med en annan metod.  

 

Vi valde att vara två vid samtliga intervjuer, främst för att underlätta analysprocessen, vilket 

samtliga informanter informerades om i förväg. Detta kan dock ha påverkat informanterna 

negativt, eftersom de var själva vid intervjutillfället. Vi var medvetna om detta, och bestämde 

därför att en av oss hade en mer tillbakadragen roll. Vi upplevde inte att informanterna var 

hämmade, eftersom samtliga informanter gav detaljrika och utvecklade beskrivningar av de 

ämnen vi bad dem berätta om. Att ställa upp i denna studie, för att bli intervjuad om en 

olaglig aktivitet, kan också tänkas ha begränsat informanterna i deras utsagor. Därför har det 

under processens gång varit viktigt för oss att värna om informanternas anonymitet, vilket är 

en anledning till att vi valt att inte presentera informanterna separat. Med en annan metod, till 

exempel den tidigare nämnda diskursanalysen på ett anonymt internetforum, hade 

anonymitetsaspekten kunnat bidra till att skapa ett större material med fler röster och därmed 

ett mer mångsidigt resultat.   

 

Hade vi intervjuat fler är det troligt att vi i resultatet hade fått fler infallsvinklar i förhållande 

till uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Vi tror att uppsatsens känsliga ämne bidrog till en 

viss svårighet att få kontakt med passande informanter. Under analysarbetets gång märkte vi 

dock att den insamlade empirin gav svar på våra frågor, detta tack vare informanternas 

välutvecklade resonemang och intresse att dela med sig av sina tankar kring ämnet.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

För att ytterligare förstå utbredningen av normaliseringen av cannabis skulle det vara 

intressant att undersöka icke-användares inställning till fenomenet. Det skulle också vara av 

intresse att jämföra effekterna av den svenska skolans preventiva arbete med cannabisfrågan 

med normaliseringsprocessens utveckling, eftersom de informanter vi i denna studie har 

intervjuat beskrev just skolans preventionsarbete i frågan i negativa ordalag. Detta skulle 

möjligtvis gynna dialogen om cannabis och det preventiva arbetet.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej!  

Tack för att du medverkar i denna studie vars syfte är att undersöka unga vuxnas attityder till cannabis 

och deras inställning till sin egen cannabisanvändning (tidigare eller pågående). Vi som intervjuar dig 

läser socionomprogrammet på Socialhögskolan i Stockholm och skriver denna termin vår 

kandidatuppsats. Resultatet av intervjun kommer att vara en del av denna uppsats.  

 

Innan vi börjar vill vi att du ska veta att: 

1. Du kommer att vara anonym, specifika platser och namn kommer att avkodas så att informationen 

inte kan spåras till dig.  

2. Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

3. Vi kommer att spela in intervjun med hjälp av våra mobiltelefoner och sedan transkribera den. Du 

kommer att ha möjlighet att ta del av den utskrivna intervjun och ändra eventuella missförstånd. Efter 

att uppsatsen har färdigställts kommer vi att radera det inspelade och det utskrivna materialet.  

4. Informationen kommer endast användas för denna studies syfte.   

 

Om det är något du undrar över efter intervjun får du gärna kontakta oss. 

 

Trevligt att få träffa dig! 

 

Molly Tally 076-XXX XXXX eller xxx@hotmail.com  

Mari Jansson 070-XXX XXXX eller xxx@gmail.com  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Information om studien, inspelning av intervjun, anonymitet. Informerat samtycke, möjlighet att 

avbryta när som helst under intervjuns gång.  

 

Hårddata 

- Ålder  

- Livssituation idag: 

 Arbete? Studier? Om inte något av detta, hur försörjer du dig? 

 Bostad? Hemma eller egen bostad?  

 

Teman att bygga samtalet kring 

 

Cannabis 

- Berätta om hur det var när du började röka cannabis  

- Berätta om hur din omgivning, inklusive din upplevelse av hur samhället, ser på cannabis  

(normalisering) 

- Berätta om hur du ser på din cannabisanvändning idag (cannabis i förhållande till alkohol) 

 

- Hur upplever du effekterna, positiva och negativa, av cannabis? Skillnad från nu och då?  

- Identitet 

- Grupptryck  

- Kultur 

 

Relationer 

- Vänner 

- Familj 

- Partner 

- Barn 
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