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Syftet med denna studie är att undersöka professionellas sätt att 

tala om ungdomar med regelbunden cannabisanvändning, samt att 

undersöka hur professionella talar kring cannabis som inkörsport 

till andra illegala droger. Studien har en diskursanalytisk 

utgångspunkt och en socialkonstruktionistisk ansats. Under-

sökningsmetoden är kvalitativa intervjuer. Undersökningen bygger 

på semistrukturerade intervjuer med åtta professionella 

yrkesverksamma personer som dagligen i sitt arbete möter 

ungdomar med regelbunden cannabisanvändning. Resultatet visar 

att professionellas sätt att tala om dessa ungdomar och deras 

drogproblematik skiljer sig åt, både vad gäller ungdomarna, 

drogproblematikens orsaker och vad som påverkar drog-

användningen. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att 

man anser att cannabis är en farlig drog som fått allt större plats i 

samhället. Ungdomarna har en mindre negativ attityd till cannabis 

än tidigare. Slutsatsen är att resultatet visar på stora skillnader i 

sättet att tala om ungdomars drogproblematik och att det kan 

komma att påverka framtida professionellas uppfattningar om 

problemen och dess lösningar. 



 



Förord 

Först vill vi tacka våra intervjupersoner som delat med sig av sina erfarenheter 

och uppfattningar kring arbetet med ungdomar och deras drogproblematik, utan er 

hade inte vår studie varit genomförbar! Ert visade intresse och förståelse har 

verkligen underlättat vårt arbete.  

Sedan vill vi även rikta ett stort och varmt tack till vår handledare Maria Alm som 

har visat oss ett oerhört stöd under uppsatsskrivandet. Du har verkligen delat med 

dig av dina kunskaper och hjälpt oss under vägen. 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som fått klara sig en hel del utan oss 

under denna period.  

Växjö mars  2013 

Anette Bergström & Jenny Holm 
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INTRODUKTION 

Cannabis är den mest använda drogen, främst bland ungdomar och den skapar ofta en 

het debatt i samhället. Flera olika verksamheter i samhället kommer i kontakt med 

ungdomar som använder cannabis som till exempel skola, hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och polis. Professionella inom dessa olika verksamheter har kanske inte 

samma uppfattningar om vilka ungdomarna är som använder cannabis eller vad som 

påverkar att de började med drogen. Det finns troligtvis även olika uppfattningar kring 

hur man kommer tillrätta med drogproblematiken. På vilket sätt man uppfattar 

ungdomarna, kan ha betydelse för hur man ska komma närmare problemet samt hur de 

olika verksamheterna ser på samarbetet kring ungdomen. Vidare intresse ligger i att se 

hur professionella ser på cannabis som en eventuell inkörsport till andra illegala droger. 

Tidigare undersökningar visar att cannabis fungerar som en inkörsport till andra illegala 

droger även efter att man tagit bort andra kända riskfaktorer. Det man sett i flera 

vetenskapliga undersökningar är att ju tidigare debut desto högre risk att fastna i ett 

cannabisberoende och att övergå till andra ”tyngre” droger. Det finns ett flertal studier 

som visar på delvis starka samband mellan cannabisanvändning och ett missbruk av 

andra illegala droger och det stärker teorin om att cannabis är en inkörsport (Ramström 

2009). Det finns andra studier som däremot inte kan styrka cannabis som en inkörsport 

till andra illegala droger. Detta menar bland annat Van Gundy och Rebellon(2010) som 

bara sett vissa enstaka samband i denna teori och där man istället pekar på många olika 

faktorer som påverkan på cannabismissbruk och senare användning av ytterligare andra 

illegala droger, som till exempel psykosociala faktorer. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är ämnet intressant då den ger oss ökad 

kunskap om ungdomars drogvanor. Att närmare undersöka ungdomarnas användning av 

cannabis och en eventuell koppling till andra illegala droger är högst aktuellt, då man 

ser en mindre negativ attityd till droger i samhället.  Många talar även om en framtida 

legalisering och då krävs det vidare forskning för att kunna informera om hur cannabis 

påverkar ungdomen och för att vi som arbetar inom dessa yrkesområden ska kunna 

lägga våra behandlingsresurser åt rätt håll. Som behandlingspedagog kommer man att 

möta många unga och vuxna med ett drogmissbruk. Sannolikheten är också stor att en 

del av de klienter man träffar har cannabis som primärdrog men där andra droger också 

finns med i problembilden. Sättet att tala om ungdomar inom behandlingsvärlden 

påverkar inte bara behandlare och andra som kommer i kontakt med ungdomarna utan 

konstruerar även uppfattningen om de problem som finns. Hur man ser på ungdomar 

med drogmissbruk kan komma att påverka både professionens arbete med dessa grupper 

samt hur samhällets syn formas inom yrkesverksamheter som arbetar med missbruk i 

olika former. 

Bakgrund 

Detta avsnitt kommer att ta upp tidigare forskning kring vårt problemområde, detta för 

att öka läsarens förståelse. Bakgrunden har delats in i följande rubriker: Cannabis och 

dess användning, Cannabisanvändningen hos ungdomar, Synen på missbruk- historiskt 
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sett, Missbruk och samhällets påverkan, Ungdomsproblem- ett socialt problem, 

Beroende- ett sjukdomsbegrepp och Inkörsportshypotesen.  

Cannabis och dess användning 

Cannabis har använts och varit känd av människan under flera årtusenden. Cannabis har 

idag intagit en egen särställning bland alla illegala droger som produceras och används i 

världen. Enligt CAN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika (2010) är cannabis 

den mest använda missbrukssubstansen näst efter alkohol och nikotin i västvärlden och 

cannabisplantan odlas idag i cirka 172 länder världen över och den största producenten 

av cannabis är Marocko. Några av de länder som ligger högst när det gäller 

cannabiskonsumtion är USA, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Tjeckien, 

Spanien och Frankrike. Frank & Nylander (2011) beskriver också att under historiens 

gång har cannabis använts kontinuerligt i olika länder för medicinskt syfte. 

Enligt Franck & Nylander (2011) är cannabis den vanligaste förekommande drogen för 

de personer som använder narkotika experimentellt, tillfälligt eller regelbundet. 

Cannabis förekommer ofta tillsammans med andra droger. I en kartläggning av tungt 

missbruk i Sverige gjord 1998 visades att hela 60 % använt cannabis och flertalet i 

kombination med andra droger. Även inom polis och tull ser man att cannabis blir allt 

vanligare, år 2009 var det så mycket som 12000 beslag, vilket är det största hittills. 

Uppgifter om detta tillsammans med fallande priser på cannabis kan tyda på att 

tillgången på drogen har ökat.  

Cannabisanvändningen hos ungdomar 

Den huvudsakliga narkotikaanvändningen bland unga idag är cannabis. Enligt CAN 

(2011) etablerades användningen av narkotika i slutet av 60-talet, då studerades 

ungdomars cannabisanvändning i Sverige genom nationella besöksintervjuer där 

åldrarna 12-24 år fick svara och man fick fram att 5 % någon gång hade testat cannabis. 

År 1971 hade siffran ökat till 9 %. Därefter har ungdomars erfarenheter av 

cannabisanvändning pekat uppåt med något trendavbrott runt 80-talet då kurvan gick 

nedåt för att sedan återigen fortsätta uppåt. Den huvudsakliga narkotikaanvändningen 

bland unga idag är cannabis. Enligt Guttormsson (2007) har det beräknats att 10 % av 

Sveriges skolungdomar i årskurs nio använt cannabis och att den siffran kan jämföras 

med många andra europeiska länder där siffran ligger runt 40 %. Enligt Guttormsson 

(2007) finns det studier som visar på att ungdomar som någon gång provar narkotika i 

regel skiljer ut sig från andra ungdomar i samma ålder i form av svårigheter i hemmet, 

lägre social status eller i högre grad skolkar från skolan, än sina jämnåriga kamrater. 

Detta samband syns ännu tydligare vid ett mer regelbundet bruk av narkotika. 

Enligt Johansson & Wirbing (2005) är det en stor skillnad i ungdomarnas negativa 

konsekvenser kring sitt droganvändande beroende på om den bara tas vid enstaka 

tillfällen än om den används regelbundet. I Sverige ligger debutåldern för narkotika på 

17 år. Några av anledningarna som nämns då man valt att testa droger har varit en 

nyfikenhet inför drogen och upplevelsen kring ruset. Många av de ungdomar som fått 

frågan var de testade droger för första gången svarar utomlands. Det pekar på att ju mer 

tillgänglig drogen är desto större risk att personen tar drogen. En annan viktig faktor i 
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sammanhanget är att ungdomen då är utom föräldrarnas kontroll. Johansson & Wirbing 

(2005) menar vidare att det är en av fem av de som tidigt testat cannabis som också 

fortsätter med användningen i senare delen av tonåren. Många olika faktorer påverkar 

huruvida cannabisanvändningen senare går över i ett missbruk av drogen. Här talas om 

flera riskfaktorer som bland annat biologiskt medfödd sårbarhet eller svåra 

uppväxtförhållanden som barn. 

Synen på missbruk- historiskt sett 

Enligt Andersson, Björkman & Humlesjö (2005) såg man under sekelskiftet 1900 på 

narkotika respektive alkoholmissbruk på olika sätt. Alkoholister ansågs som 

misskötsamma och vanartiga medan narkotikamissbruk ansågs vara en sjukdom. 

Narkomaner eller ”narkotister” som de kallades då, ansågs däremot som lite finare, de 

tyckte man kom från en högre klass. Bilden av narkomaner var att de oftast var läkare 

eller bohemer som rörde sig i storstädernas subkulturer. Vissa talar om ett synsätt där 

man jämförde narkomaner med homosexuella, båda ansågs psykiskt störda och sjuka 

och kunde därför med fördel få vård på sjukhus men utan tvång. De skulle behandlas 

med respekt trots sina problem och inte blandas ihop med alkoholister, som man såg 

som obildade. Inte förrän på 70-talet fick samhället en annan syn på missbruksvården 

och då började man debattera om huruvida alkoholistvården såg ut och varför man 

egentligen valt att tvångsvårda utifrån klasstillhörighet, då även narkomaner numera 

ansågs hotfulla och farliga. Under slutet på 70- talet kom kritiken om tvångsvården 

skulle finnas kvar överhuvudtaget. Missbruksvårdens grundtankar skulle i första hand 

vara att vårda istället för att straffa. De nya narkomanerna var dessutom inte längre bara 

läkare eller bohemer utan unga utslagna människor med svåra amfetamin- och 

heroinmissbruk och som ansågs tillhöra samhällets bottenskikt (Andersson, Björkman 

& Humlesjö 2005).  

Under 1980- talet var tankarna kring drogmissbruk främst fokuserad kring att samhället 

behövde förändras genom att ge mer tydliga signaler i drogdebatten. Huvudfokus blev 

att ge de alltmer unga drogmissbrukarna en tydlig information i att hålla sig borta från 

skadliga droger och narkotikapolitiken växte (Törnqvist, 2009). 

Under 90- talet var det fortfarande i huvudsak yngre personer som använde droger och 

alltfler substanser introducerades i samhället bland annat genom ravekulturens 

uppkomst. Fokus låg nu kring att behålla den stränga narkotikapolitiken för att undvika 

kommande legalisering, då man oroade sig för en mer liberal syn bland befolkningen i 

samhället (Törnqvist, 2009).  

Under de senaste åren kan man se en viss förändring i synen på narkotika i Sverige. 

Undersökningar visar att alltfler ungdomar hamnar i ett missbruk med regelbunden 

användning av narkotiska preparat. Framförallt ses ökningen bland ungdomar i de 

socialt utsatta grupperna. Iakttagelser visar på en mindre negativ attityd till narkotika i 

stort bland Sveriges befolkning. Cannabis är fotfarande den drog som är allra vanligast 

(Johansson & Wirbing, 2005, Goldberg, 2011). Enligt Goldberg (2011) har Sverige 

länge haft en uppfattning att ett drogmissbruk uteslutande beror på faktorer som ett 

biologiskt arv och drogens biokemiska effekter. Denna uppfattning utesluter samhällets 

påverkan på individen.  Det är också utifrån dessa utgångspunkter som samhället har 
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byggt upp vår narkotikapolitik. Narkotikapolitiken står för olika politiska åtgärder som 

används för att lösa och undvika problemen kring konsumtionen av illegala substanser. 

Sveriges narkotikapolitik lyder i stort ” ett narkotikafritt samhälle”. Under senare år och 

i och med EU har diskussionen kring en ny narkotikapolitik vaknat. Men Sverige håller 

diskussionen kring legaliseringsfrågorna i det dolda. Många som talar om legalisering 

tänker kring ett helt fritt samhälle, där alla droger kan bli fria. Goldberg (2011) menar 

istället att narkotikapolitiken borde handla om att på bästa sätt ta hand om 

narkotikabruket i samhället, då det inte går att få bort. Vissa åtgärder har godkänts i 

Sverige fast de inte passar för vårt nuvarande drogperspektiv. Som till exempel 

substitutionsbehandling och sprutbyte bland tunga narkomaner i större svenska städer 

för att undvika HIV- spridning. En föränderlig drogdebatt har börjat växa i Sveriges 

samhälle. 

Missbruk och samhällets påverkan 

Enligt Goldberg (2000) handlar jämlikhet i samhället om ett förhållande mellan 

individer och sociala grupper. En tanke kan vara att våra egna livsval och prioriteringar 

påverkas av våra individuella olikheter. Men snarare styrs våra livsval av 

resursfördelningen i det samhälle vi lever i. Individuella faktorer som påverkar våra val 

kan vara klasstillhörighet, kön, etnicitet och generation. 

Att individen hamnar i ett missbruk kan ha många orsaker och olika synsätt kring 

missbruk florerar i samhället. Enligt Goldberg (2000) är Sveriges vanligaste förklaring 

till missbruk att ”ett icke-medicinskt bruk av narkotika är missbruk”. Detta synsätt 

skulle möjligtvis fungera om den enda utgångspunkten samhället vill belysa är att 

narkotika i all sin form är oerhört skadlig och icke önskvärd och att det skulle vara en 

väg till att människor slutar missbruka narkotika. Men eftersom samhället snarare vill 

finna orsaken till varför människor missbrukar så att det kan sättas in rätt åtgärder, är 

inte detta synsätt särskilt effektivt. Enligt Goldberg (2000) kan man istället välja att se 

drogproblematiken utifrån en makro- och en mikronivå. På makronivå ser man 

människan som formad av det samhälle hon lever i, att olika samhällsprocesser styr och 

påverkar våra liv. På mikronivå formas individen genom sociala samspel och egna 

upplevda erfarenheter. Vidare kan man då beskriva vägen till ett missbruk utifrån vissa 

avvikelsemodeller. Goldberg (2000) menar att tidigare förklaringar till missbruket och 

det avvikande beteendet utgick från biologiska rubbningar men att en sådan enskild 

förklaring inte håller. 

Enligt Goldberg (2000) ser man på makronivå samhället som en yttre ram som har 

påverkan på individens beteende och olika livsval. En negativ samhällelig påverkan i 

form av arbetslöshet, högre krav i samhället och negativ påtryckning i massmedia där 

narkotika får en allt större roll med ”reklam” för sina positiva effekter både i film och 

på nätet. Även på mikronivå ser man processer som kan påverka individen negativt. 

Utifrån olika stämplingsteoretiska synsätt förklarar man den negativa avvikarkarriären. 

Goldberg (2000) förklarar utifrån sin mikroanalys hur individens negativa beteende 

uppkommer genom olika stämplingsprocesser. Med stämpling avses en process där 

individen i ett långvarigt förlopp omkonstruerar sin självbild utifrån samhällets syn och 

fastnar i en negativ spiral med sämre självbild och mer negativa reaktioner från 

omgivningen. Han beskriver en avvikarkarriär utifrån teorier om föräldrarnas stämpling, 



 

5 

samhällelig stämpling och sekundär avvikelse. Individen kan således börja sin 

avvikelsekarriär först genom föräldrarnas stämpling, där man tittar på föräldrarnas 

förutsättningar utifrån biokemiska, psykiska och samhälleliga förutsättningar. Vidare 

kan det förekomma genom en samhällelig stämpling, där beteendet ses som avvikande i 

samhällets normer och som gör att individen hamnar i ett utanförskap i olika meningar. 

Till sist kommer sekundär avvikelse då barnet oftast hunnit bli en ungdom och hon vet 

vad som är rätt och fel men handlingar och beteende styrs utifrån den negativa självbild 

som skapats genom denna negativa sociala process. Individen ser negativa handlingar 

som något som förväntas av henne och som lever upp till hennes egen självbild. Har 

man passerat detta stadie är steget till att fastna i ett drogmissbruk mycket större än för 

en person som inte genomgått en negativ stämpling (Goldberg, 2000.) Även Heilig 

(2004) förklarar att ett drogberoende kan vara en form av ett självdestruktivt beteende 

som uppkommer i ett led av en negativ självbild. 

Ungdomsproblem- ett socialt problem 

Ungdomars drogmissbruk är ett stort problem i vårt samhälle och drogkonsumtionen 

ökar. Ett sätt att uppfatta den ökande användningen av narkotika bland ungdomar är att 

beskriva det som ett ungdomsproblem som har samhälleliga orsaker. Ungdomars 

drogmissbruk är ett stort problem i vårt samhälle och drogkonsumtionen ökar. Enligt 

Ohlsson & Swärd (1994) kan man se ungdomsproblem som ett socialt problem. Med 

andra ord förhållande som går emot ett stort antal människors normer och värderingar. 

Ungdomsproblem ses som handlingar som strider mot samhällets normer. Ohlsson & 

Swärd (1994) refererar till Merton & Nisbet (1971), Sahlin (1992) kring en förklaring 

till hur ungdomars sociala problem uppstår. De menar att sociala problem kan urskiljas 

utifrån två olika perspektiv, antingen som konkret förekommande i samhället och då 

oberoende av uppmärksamhet eller inte, en objektivistisk syn, eller ett socialt problem 

skapat av sociala konstruktioner, en konstruktivistisk syn. 

Sociala problem i vårt samhälle kan definieras som ”orsaksrelaterade”, där man lägger 

ansvaret på antingen den enskilde, föräldrarna eller samhället. Alternativt som 

”åtgärdsrelaterat” där man fokuserar på vikten av ett bättre åtgärdssystem i samhället 

och på så sätt förhindra att problemen överhuvudtaget uppstår (Ohlsson & Swärd 1994, 

refererar genom Swedner 1983). 

Det finns många olika förklaringsmodeller kring ungdomars negativa handlingar som 

leder till olika sociala problem, bland annat drogmissbruk. Dessa perspektiv kring 

ungdomsproblem är identifierbara med vuxenvärldens sociala problem. Några 

förklaringar är: 

 ”Avvikelse som synd” – Ett perspektiv som menar att individen ser sig själv som 

avvikare på grund av en negativ självbild men har en önskan om att vara som 

alla andra. 

 ”Avvikelse som sjukdom”- Orsaken till problemet anses ligga bakom en psykisk 

eller fysisk sjukdom. 

 ”Avvikelse som fara” – Avvikelsen anses medveten. 



 

6 

 

Ytterligare förklaringar på olika ungdomsproblem under 1900-talet är enligt Ohlsson & 

Swärd (1994) 

 ”Ungdom i riskzon”- Ungdomen är inte avvikande men ligger i en riskzon på 

grund av negativ yttre påverkan i form av till exempel grupptryck. 

 ”Okynne”- Ungdomar som visat upp ett negativt beteende men endast under 

impulshandlingar. 

 ”Större och upprepade problem”- Upprepat negativt beteende. 

 ”De hopplösa fallen” – Ungdomar som inte anses ha någon chans till 

återanpassning i samhället. 

Vilka faktorer i vårt samhälle kan ha orsakat dagens ungdomsproblematik? Utifrån 

Ohlsson & Swärd (1994) som refererar till Jacques Donzelot (1979) talar man om 

ungdomsproblem i form av missbruk utifrån välfärdsstatens ständigt ökande krav på 

individen. Varje enskild individ är idag en mindre del av ett större socialt samhälle som 

har vuxit sig fram med en starkare kontroll över människor. Det som tidigare ansågs 

som privata problem inom familj, släkt och bland grannar, ses idag mer som ett 

samhälleligt problem. Sociala och samhällspolitiska processer styr individen och har 

skapat våra sociala problem. 

I en historisk tillbakablick kring samhällets syn på ungdomsproblem och drogmissbruk, 

ser man industrialismens framväxt som en faktor. Fler sociala problem uppstod i och 

med att människor flyttade från landet till städerna och gatugäng började bildas. Dessa 

gatugäng ställde till med kravaller och bråk och var under hela 1900- talet under en stor 

offentlig debatt. Man ansåg gatan som en orsak till missanpassning för ungdomen. 

Under 1930- och 40-talet kom den stora arbetslösheten till Sverige och då började 

”nöjesproblemen”. Ungdomarna började hänga på dansställen och biografer och det 

ansågs som ett socialt problem att det bildades större grupper av ungdomar. 

Arbetslösheten låg i fokus för kriminaliteten. Det mer moderna samhället ställde också 

större krav på ungdomarna och föräldrarnas roll försvårades (Ohlsson & Swärd, 1994). 

Enligt Ohlsson & Swärd (1994) kom drogerna in i Sverige under 1960- talet och då 

främst i form av hasch, amfetamin och morfinpreparat. Sedan dess har debatten kring 

ungdomars drogmissbruk varit ständigt närvarande i vårt samhälle. Man har lagt 

orsaken kring missbrukets framväxt på det postindustriella samhället som skapat svåra 

krav för individen, både i våra sociala processer och inom informationstillväxten och 

mediapåtryckning. Samhällets kulturella normer och värderingar har förändrats. Under 

hela 1900- talet har man sett på missbruk och andra ungdomsproblem utifrån olika 

perspektiv. Ett sådant perspektiv är enligt Ohlsson & Swärd (1994) att man ser 

ungdomen som ett offer för sitt negativa beteende utifrån yttre faktorer i samhället och 

uppväxtmiljö. Eller som en medveten handling, då individen vet att beteendet är fel. 

Andra återkommande perspektiv kring ungdomsproblem och missbruk belyser 

anledningar till vem som fastnar i dessa problem och varför. Begrepp som ”social 

smitta” nämns och förklarar det negativa beteendet med att individen smittats genom 

social inlärning av sitt umgänge och att detta synsätt härstammar från gatugängens 

problematik. Samtidigt har samhället sett att även ”vanliga” ungdomar med högre 
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klasstillhörighet också hamnat snett. Man har även sett media som en orsak till ökat 

våld, kriminalitet och missbruk. Miljön är en annan faktor som diskuteras kring 

negativa beteenden hos ungdomen. 

I motsats till dessa perspektiv ses arv eller medfödd defekt hos individen som orsak till 

ett missbruk eller andra livsproblem. Enligt Ohlsson & Swärd (1994) har man ofta 

ansett missbrukaren som en slav under sitt drogmissbruk och då näst intill oförmögen 

att ta sig ur missbruket och det är en anledning till att tvångsvården införts. 

Idag har samhället komplicerats ytterligare och det finns en osäkerhet i vilka normer 

som råder, vad som är rätt och vad som är fel. Ungdomen har idag en mycket större 

möjlighet att få tag i droger än tidigare. Vidare menas att de normbrytande och 

misskötsamma ungdomarna har fått sin tilldelade identitet utav de skötsamma 

ungdomarna, då man talar om en stämplingsteori. Ses man som en avvikare i samhället 

så blir man en avvikare. 

Beroende- ett sjukdomsbegrepp 

Synen på drogproblematiken har växlat under 1900- talets gång. Fram till 1950 såg man 

på drogberoende som ett medicinskt problem, för att senare istället ses som ett socialt 

problem. Idag ser man åter drogberoende ur ett medicinskt perspektiv men med inslag 

av sociala- och psykologiska faktorer (Heilig, 2004). Cannabis är en mycket vanlig drog 

idag och det finns omfattande studier som visar att ett cannabismissbruk kan leda till ett 

stort beroende för individen (Hartelius, 2010). Enligt Ramström (2009) är det centrala i 

beroendet hur riskfyllt personens cannabisbruk är och att det beror på hur regelbundet 

bruket av drogen är, det i sin tur visar hur bunden personen är till sin drog. Andelen 

cannabismissbrukare som blir beroende har varierat i olika studier men man ser ändå att 

siffran är hög. Av alla personer som någon gång rökt cannabis, utvecklar 10 % ett 

beroende till drogen. Även CAN (2011) menar att ett regelbundet intag av cannabis 

leder till ökad toleransnivå och att individen behöver större mängd av drogen för att nå 

samma ruseffekt, detta kan leda till ett beroende av drogen. Enligt Hartelius (2010) har 

cannabis under vissa årtionden setts som en relativt ofarlig drog, som till exempel under 

60- talet då man inte såg några samband mellan cannabis och en vidare 

beroendeutveckling. Idag ser man helt annorlunda på cannabis, då många resultat av 

klinisk forskning visar att drogen kan ge ett starkt beroende. Enligt Hartelius (2010) går 

beroendeutvecklingen vid cannabis inte alls lika snabbt som vid vissa andra droger, som 

till exempel heroin eller kokain. Men att bryta ett beroende av cannabis är ändå lika 

svårt som vid övrig narkotika. CAN (2011) menar att cannabis leder till ett beroende 

men att det fysiska beroendet inte blir lika uttalat som vid annan narkotika och att de 

kroppsliga abstinenssymptomen är relativt lätta. Däremot kan det psykiska beroendet bli 

värre, då drogen ofta upptar största delen av personens tankeverksamhet. Abstinensen 

ger hög ångest och risken för självmord ökar. 

Enligt Heilig (2004) är beroendebegreppet idag en medicinsk diagnos med tydlig 

avgränsning. Under decennier av studier kring detta begrepp har man nu utvecklat en 

diagnosmodell i form av DSM-IV som innefattar specifika kriterier för beroende. 

Begreppet beroende integrerar både psykologiska, fysiologiska och sociala funktioner. 

Fram till 1950-talet bestod synsättet i beroende enbart av en medicinsk förklaring kring 
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symtomen abstinens och tolerans. En sådan definition fungerade tillfredsställande då, 

eftersom de mest använda preparaten var opiater, hypnotika och alkohol och de som 

använde dem var främst begränsat till läkare, sjukhuspersonal och konstnärskretsar. 

Men detta medicin-fysiologiska synsätt kom att bli ifrågasatt då det började strömma in 

andra substanser, som till exempel centralstimulantia och då passade inte längre den 

dåvarande modellen. Ideologiska influenser började påverka samhället och det var inte 

längre lämpligt att definiera beroende och narkomani utifrån ett sjukdomsbegrepp. 

Senare utvecklades istället ett synsätt där man definierade beroende utifrån sociala 

perspektiv. De substanser som används utanför medicinsk rekommendation och som 

leder till negativa konsekvenser för personen och samhället, skulle klassas som 

beroende. Denna klassifikation fick sedan en beskrivning på varje enskild substans som 

kunde skapa ett beroende enligt definitionen. Vissa termer inom beroendebegreppet har 

influerats från det psykologiska synsättet, som ”craving” och förväntningarnas 

betydelse för beroendet. Inom den moderna beroendeforskningen integrerades de 

biopsyko-sociala och psykologiska synsätten och idag har vi diagnosinstrumentet DSM-

IV för beroende (Heilig, 2004). 

Även Johansson & Wirbing (2005) menar att beroendebegreppet inte är något nytt men 

det har blivit mer aktuellt under senare år och det till stor del på grund av att metoder 

som tolvstegsprogrammet fått fäste i Sverige. Tolvstegsprogrammet kommer 

ursprungligen från USA. Inom tolvstegsmodellen har man perspektivet att alkohol- och 

drogberoende är en sjukdom, vilket även gäller för WHO (Världshälsoorganisationen). 

Missbruk och beroende är två separata begrepp. Missbruksbegreppet definieras av ett 

bruk som kan variera i frekvens och kan finnas i enstaka perioder medan begreppet 

beroende är ett ständigt tillstånd och där individen måste avhållas helt från drogen. 

Begreppet beroende ger andra fokus på individens problem med alkohol eller droger, då 

man till skillnad från missbruksbegreppet istället lägger ansvaret på drogen och drogens 

beroendeskapande effekter och tar bort ansvaret från individen (Johansson & Wirbing, 

2005). 

Kritik mot begreppet beroende syns i viss forskning. Enligt Room (2003) är 

bereondebegreppet något som borde ifrågasättas, framförallt då det är högst aktuellt och 

används frekvent i dagens samhälle. Begreppet har en otydlig innebörd och att det är 

kulturellt format för att passa in i vår europeiska kultur. Beroende har blivit en samlad 

term för att beskriva föregående begrepp som alkoholism eller berusning. Room (2003) 

refererar till Harry Levine (1978) att begreppet beroende uppkom under 1900-talets 

början i USA samtidigt som nykterhetsrörelserna växte fram. Deras förhållningssätt till 

alkohol- och drogmissbruk tillsammans med att den nya amerikanska republiken 

uppstod, skapade nya sociala konstellationer i samhället där det mer och mer söktes 

efter självkontroll hos varje individ, speciellt vuxna män ansågs behöva en viss 

självkontroll för att kunna försörja sin familj och så vidare. Enligt Room (2003) 

används begreppet beroende som en modern förklaring till varför vissa människor har 

negativa beteenden. Att föra in begreppet beroende för alkohol och droger som enda 

förklaring till det negativa beteendet, ger en oerhörd styrka till begreppet i sin helhet. 

Definitionen och de kriterier som idag används för att diagnostisera beroende är högst 

kulturellt betingade och passar möjligen bara in i den amerikanska kulturen eller andra 

kulturer som liknar den.  
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Inkörsportshypotesen  

Enligt Mellberg, Jones & Bretteville-Jensen (2010) anses cannabis av vissa forskare 

som inkörsporten till tyngre droger som amfetamin, kokain eller heroin. Den empiriska 

grunden för hypotesen är den gemensamma bedömningen av att de flesta personer med 

ett tyngre missbruk har börjat med mindre farliga droger först och att det sedan skapat 

en ”trappa” från alkohol- och lösningsmedel via cannabis och tabletter av narkotika 

eller läkemedel, till att vidare missbruka amfetamin, kokain och heroin. Hypotesen har 

haft ett betydande inflytande på narkotika-politiken och lagstiftningen i många länder, 

vilket även Hall & Lynskey (2005) skriver om. Hypotesens trovärdighet har varit ett 

kraftfullt argument i debatter om huruvida cannabis ska legaliseras eller inte (Mellberg, 

Jones & Bretteville-Jensen, 2010). Franck & Nylander (2011) påtalar att de olika 

restriktioner som finns för cannabis i de flesta västländer har ifrågasatts från vissa håll, 

trots alla dokumenterade risker med ett cannabismissbruk. Det finns olika uppfattningar 

om på vilket sätt cannabis kan vara en inkörsport till ett tyngre missbruk. 

Mellberg, Jones & Bretteville-Jensen (2010) anser att det finns olika vägar som kan 

belysa orsak och samband kring inkörsporten i drogmissbruket. Han belyser tre olika 

exempel i sin studie, ett är att konsumenternas bruk av en lättare drog kan ge ett 

fysiologiskt eller psykologiskt behov av att få uppleva fler och starkare rus, vilket kan 

leda till att personen dras till ytterligare en drog för att uppnå den önskade känslan. Ett 

annat exempel är vägen genom det sociala samspelet inom den krets där drogerna 

cirkulerar och som gör att själva handlingen i att skaffa drogen leder till att man 

kommer i kontakt med tyngre missbrukare och leverantörer och då också tyngre droger. 

Ramström (2009) menar även han att en tidig cannabis debut ofta leder till en viss sorts 

umgängeskretsar där även andra tyngre droger finns och att den sociala miljön är högt 

bidragande till om man senare utvecklar ett beroende även till andra illegala droger. Det 

tredje exemplet till ett tyngre drogmissbruk är enligt Mellberg, Jones & Brettevill-

Jensen (2010) genom att information, trovärdighet och erfarenhet för användningen av 

lättare droger utan uppenbara skadeverkningar kan bli motsägelsefullt. Det kan leda till 

att man då undergräver den starkt negativa publicitet som är riktad mot användningen 

av olagliga och tyngre droger i allmänhetoch avrådan om tyngre narkotika blir mindre 

övertygande. Dessutom kan det finnas en justering av kostnadseffekt och med det 

menas att vissa som konsumerar lättare narkotika till sist passerar en psykologisk 

tröskel som gör det billigare att fortsätta till en annan fas av narkotikamissbruket, för att 

uppnå starkare ruseffekt (Mellberg, Jones & Bretteville-Jensen 2010). 

I en studie av Fergusson, Boden & Horwood (2006) undersöktes sambanden mellan hur 

frekvent personen använde cannabis, med ytterligare användning av andra illegala 

droger. Studien pågick under 25 år och resultatet visade ett samband mellan mer 

frekvent användning av cannabis och då även andra tyngre droger. Samtidigt såg man 

att åldern spelade en viktig roll i sambandet, ju äldre personerna i studien blev ju mindre 

samband fann man mellan regelbundet cannabisbruk och användning av andra tyngre 

droger. Även Van Gundy & Rebellon (2010) och Ramström (2009) pekar på att just en 

tidig debut, alltså en yngre ålder stärker inkörsportshypotesens trovärdighet. Enligt Hall 

& Lynskey (2005) har till och med inkörsportshypotesens förklaringar kring åldern och 

sambandet mellan cannabis och andra tyngre droger gjort att många läkare och andra 

professionellt sjukvårdskunniga vill inrikta drogpolitiken i USA på att just fördröja 

ungdomars debutålder för cannabis och för att minska användningen i stort. Däremot 
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menar också både Van Gundy & Rebellon (2010) och Ramström (2009) att deras 

studier visar på en ganska komplex process där så många olika faktorer påverkar 

trovärdigheten av inkörsportshypotesen, som till exempel olika psykosociala faktorer 

och att cannabis är svår att sätta som enda riskfaktor för ett vidare tyngre missbruk. 

Sammanfattningsvis visar genomgången på att det finns olika uppfattningar om 

missbrukets orsaker och likaså när det gäller uppfattningen om cannabis som en 

inkörsport till andra illegala droger. 

Teoretiska utgångspunkter 

Vår teoretiska utgångspunkt är diskursanalys, som bygger på ett social-

konstruktionistiskt synsätt. Socialkonstruktionismen är en naturlig följeslagare 

tillsammans med diskursanalysen. Vi har även hämtat inspiration från den kritiska 

diskursanalysen av Norman Fairclough. 

Diskursanalys 

I vår studie använder vi oss av en diskursanalytisk utgångspunkt. Enligt Winther 

Jörgensen & Phillips (2000) är diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

Sättet man talar om något visar hur vi i sociala relationer, genom vår identitet och 

handlande ser på vår verklighet och hur vi genom talet ständigt omskapas och förändras. 

Det diskursanalytiska perspektivet ses som en helhet, både som metod, teori och analys. 

Detta kallas för ett metodologiskt förhållningssätt och det är viktigt att denna 

gemensamma ”ram” följer hela studien. För att få en helhet av det diskursanalytiska 

angreppssättet berörs både ontologiska och epistemologiska, teoretiska och 

metodologiska direktiv.  

Socialkonstruktionism 

Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) är socialkostruktionismen en benämning 

som innefattar ett flertal nyare teorier om samhälle och kultur. Ahrne & Svensson 

(2011) beskriver socialkonstruktionism utifrån hur vi människor skaffar oss egen 

kunskap i interaktion med andra. Det gör att vår kunskap ständigt uppdateras då vi 

skaffar oss nya erfarenheter som sätts in i sitt sammanhang. Winther Jörgensen & 

Phillips (2000) hänvisar till Vivien Burr som menar att socialkonstruktionismen kan 

vara svår att förklara i sin helhet då den har flera invävda synsätt. Genom att dela in 

socialkonstruktionismen i olika delar kan angreppssättet lättare beskrivas. Burr 

använder sig av fyra olika premisser: 

 En kritisk inställning till självklar kunskap 

Vi kan inte se den kunskap vi har om världen som en direkt verklighet. Det är vi 

som kategoriserat och skapat den värld vi lever i. 

 Historisk och kulturell specificitet 

Hur vi ser på vår världsbild är historiskt och kulturellt präglat. Denna världsbild 

kunde ha sett helt annorlunda ut och den kan förändras. Diskursivt handlande 

förklaras som ett sätt att skapa sociala relationer och att bibehålla sociala 

mönster. 
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 Samband mellan kunskap och sociala processer 

Hur vi uppfattar vår värld formas genom sociala processer och genom social 

interaktion där vi tillsammans bygger upp sanningar. 

 Samband mellan kunskap och social handling 

Genom vår skapade världsbild uppfattas vissa handlingar som rätt och fel. Vår 

kunskap, våra sociala normer och egna sanningar, leder till konkreta sociala 

konsekvenser. 

                                                 Winther Jörgensen & Phillips (2000), sid 11-12 

Kritiker mot socialkonstruktionismen menar att denna utgångspunkt är oanvändbar 

vetenskapligt och politiskt, då den inte kan avgöra vad som är riktigt. De menar att varje 

resultat som man får fram bara är en sorts historia kring den upplevda verkligheten. De 

menar att resultatet skulle kunna se ut hur som helst, beroende på egna upplevelser och 

tolkningar. För att uppnå ett helt korrekt forskningsresultat skulle den som forskar 

behöva veta exakt hur verkligheten ser ut och vilka processer som råder. Dessutom hur 

resultatet av denna forskning skulle kunna användas i framtiden. Samtidigt skulle 

forskaren också behöva beskriva sin egen roll fullt ut under själva forskningsprocessen, 

för en så transperant process som möjligt. Denna kontroll av forskningsprocessen anses 

dock ställa sig emot socialkonstruktionismens grundvillkor. Politiskt sett anses den 

oanvändbar eftersom den inte kan ange vad som är bra eller dåligt. Det finns dock 

många argument för det motsatta. En socialkonstruktionistisk utgångspunkt och 

diskursanalys är lämpliga tillvägagångssätt för en kritisk samhällsforskning (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

Kritisk diskursanalys 

 

Kritisk diskursanalys är en metod som Norman Fairclough är grundare till. Genom 

kritisk diskursanalys gör man det möjligt att teoretiskt problematisera och empiriskt 

undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social kulturell utveckling i den 

sociala praktiken. Syftet med kritisk diskursanalys är att belysa den diskursiva 

dimensionen av kulturella och sociala fenomen och förändringsprocesser. I den kritiska 

diskursanalysen ser man diskursen som en form av social praktik som både konstituerar 

den sociala världen och som konstitueras av andra sociala praktiker. Kritisk 

diskursanalys belyser just det kritiska genom att klarlägga den diskursiva praktikerns 

roll i upprätthållandet av sociala relationer som innefattar ojämlika maktförhållanden. 

Det är ingen politisk neutral metod då den ställer sig på undertryckta samhällsgruppers 

sida. Resultatet av kritisk diskursanalys ska kunna användas i kampen för social 

förändring (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

Enligt Fairclough är varje fall av språkbruk en kommunikativ händelse med tre 

dimensioner: 

 

1. Den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det 

visuella) 

2. Den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion av texter 

3. Den är en social praktik. 

                                                            (Winther Jörgensen & Phillips s.74, 2000) 
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Winther Jörgenssen & Phillips (2000) beskriver begreppet genre som ett språkbruk som 

är ”förbundet med och konstituera en del av en bestämd social praktik”(s.73). Diskursen 

bidrar till att konstruera sociala relationer, sociala identiteter och ett slags kunskaps och 

betydelse system. Genre är ett språkbruk som bildar en ordning i diskursen, ordningen 

utgörs av de bestämda sätt man talar på inom en social institution eller annan social 

domän. I diskursordningen tolkas tal och skrift utifrån de berörda diskursiva 

praktikerna. Diskursen skapar våra identiteter och hjälper oss att förstå människor olika 

upplevelser om maktrelationer i samhället. 

 

Definitioner 

 

Missbruk: Ett skadligt bruk av psykoaktiva substanser som skadar individens hälsa, 

fysiskt eller psykiskt (Socialstyrelsen, 2009). 

Ungdomar: Med det samlade begreppet ungdomar menar vi i vår studie personer i 

åldern 12-29 år. 

Inkörsportshypotesen eller trappstegsteorin: Dessa två begrepp har samma betydelse i 

studien och de står för en trappstegsmodell som beskriver cannabis som en början till ett 

vidare missbruk av tyngre droger. 

Tyngre droger: Med definitionen tyngre droger menar vi i denna studie droger som har 

en större beroendeutveckling och en högre risk för dödlighet, som till exempel olika 

opiater som heroin eller kokain (Hartelius, 2010). 

Professionella: Yrkesverksam personal inom de verksamhetsområden som ska 

intervjuas, alltså personal inom ungdomsbehandling i öppenvård, polismyndighet samt 

socialtjänst. 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka professionellas sätt att tala om gruppen av 

ungdomar som regelbundet använder cannabis. Ett ytterligare syfte i studien är att 

undersöka hur professionella i verksamheter som kommer i kontakt med denna grupp av 

ungdomar, talar om cannabis som en inkörsport till andra illegala droger.  

Våra frågeställningar: 

 Hur talar professionella inom olika yrkesverksamheter om gruppen av ungdomar 

som regelbundet använder cannabis? 

  Hur talar professionella om cannabis som inkörsport till andra illegala droger? 
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METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Här beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter. Först beskrivs vårt teoretiska 

metodval i form av den Diskursanalytiska utgångspunkten, därefter den ontologiska 

utgångspunkten med Socialkonstruktionism. Efter det förklaras kortfattat Kvalitativ 

metod. Sist i avsnittet beskrivs de kvalitetskriterier som använts i form av 

Tillförlitlighet. 

 Diskursanalytisk utgångspunkt 

Enligt Hyldgaard (2008) är den diskursiva analysen kortfattat tal/samtal och 

diskursteorins syfte är därför att belysa den språkliga bredden i samtal utifrån individens 

upplevelser. Diskursanalysen används för att analysera vårt språk, tal och hur vi yttrar 

oss mellan varandra i samtal. Hyldgaard (2008) förklarar diskursanalysen genom att 

beskriva hur olika diskurser i vårt språk skapar bilder av ”verkligheten”. Diskurser 

påverkar hur vi ser och tolkar oss själva, varandra och samhället.  

Vår studie undersöker hur professionella inom olika verksamheter i sitt arbete med 

ungdomar med regelbunden användning av cannabis talar om olika förhållningssätt och 

samband utifrån våra frågeställningar, därför valdes ett diskursanalytiskt perspektiv då 

vi ville belysa professionellas språkanvändning. Diskursanalysen kommer att användas 

genom att analysera uttryck som nämns under samtalen och för att analysera specifika 

språkbegrepp inom de olika verksamheterna kring frågeställningarna. Avsikten är också 

att använda oss av ett diskursivt perspektiv under intervjun, detta innebär att vi som 

intervjuare strävar efter en känslighet inför hur personen uttrycker sig i språk och 

begrepp, vi vill inte bara veta vad de säger utan också hur det sagts. I en diskursiv 

intervju ses personen som intervjuas mer som en gemensam deltagare (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi använder oss av diskursanalysen på ett lite mer mångfaldigt sätt 

och vill inte bara se den som ett sätt att avläsa intervjupersonernas sätt ”att tala” om 

ungdomarna, utan att också hur de gemensamt ser på cannabis som inkörsport till andra 

illegala droger. Då syftet är att studera hur olika professionella talar om samma 

frågeställningar är diskursanalysen en lämplig utgångspunkt i vår studie. Vår studie har 

även inspirerats av den kritiska diskursanalysen, utvecklad av Norman Fairclough.  Vi 

anser att i relationen mellan klient och behandlare finns det alltid ett ojämlikt 

maktförhållande. Winther Jörgensen & Phillips (2000) menar att den kritiska 

diskursanalysen belyser det kritiska utifrån ojämlika maktförhållanden i våra sociala 

relationer och mellan de diskurser som råder. Enligt Ahrne & Svensson (2011) ser man i 

den kritiska diskursanalysen de omgivande diskurser runt oss som språkliga praktiker. 

Genom vårt tal och skrift påverkar vi varandra och samhället i stort. Dessa diskurser 

påverkar hur vi ser på verkligheten, vår identitet, vårt samhälle och alla våra relationer 

mellan varandra. 
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Socialkonstruktionism  

Socialkonstruktionism grundar sig enligt Bryman (2008) på att människors 

uppfattningar och handlingar ständigt förändras i det sociala samspelet. Denna 

utgångspunkt utgår ifrån att forskaren aldrig kan visa ett slutgiltigt resultat i sina 

tolkningar av verkligheten utan att de bara är en bild utifrån hans version av den. 

Socialkonstruktionism menar att de olika kategorier vi använder oss av för att förstå vår 

verklighet, både den naturliga och den sociala verkligheten, grundas på sociala 

produkter till exempel kvinnligt eller manligt och att dessa kategorier skapas i och med 

det sociala samspelet. Denna inriktning har därför också ett stort intresse för språket 

som beskriver kategorierna på specifika sätt, de skapas av oss i sociala samspel med 

varandra och är inget som finns ”färdigkonstruerat” i det yttre, denna grundtanke är 

också ett väldigt viktigt inslag i diskursanalysen som tidigare beskrevs här ovan.  

Kvalitativ metod 

Det huvudsakliga syftet med vår studie är att undersöka hur professionella talar om 

ungdomar som regelbundet använder cannabis och hur man ser på cannabis i relation till 

andra droger. Vi vill undersöka professionellas sätt att tala om dessa ungdomar och 

deras syn kring sin egna upplevda verklighet. Studiens huvudfokus ligger på att 

undersöka språkliga uttryck och begrepp som kommer fram under vårt samtal. Enligt 

Bryman (2008) har den kvalitativa forskningsmetoden en tolkningsinriktning där fokus 

ligger på en förståelse av människors sociala verklighet. Den kvalitativa utgångspunkten 

vilar på förståelsen av att människors sociala egenskaper endast kan finnas till i mötet 

mellan varandra, i det sociala samspelet. Detta är också en utgångspunkt i den sociala 

konstruktionismen. Till vår studie valdes därför kvalitativa intervjuer som under-

sökningsmetod. En kvantitativ undersökningsmetod hade inte varit möjlig då man inte 

kan mäta människors upplevelser eller erfarenheter (Bryman 2008). 

Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2008) refererar till Lincoln & Cuba utifrån begreppen tillförlitlighet och 

äkthet. För att mäta studiens tillförlitlighet har vi använt oss av begreppen: 

Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och Möjlighet att styrka och Konfirmera som 

används för att bedöma och värdera den kvalitativa forskningen. Dessa fyra begrepp står 

för en sorts motsvarighet till kriterierna reliabilitet och validitet som används i 

kvantitativ forskning. 

Trovärdighet: För att mäta tillförlitligheten i kvalitativ forskning krävs en trovärdighet 

av den som forskar i problemet, att forskaren använder sig av de mest lämpliga 

tillvägagångssätten och att det som den får som sitt resultat också ska rapporteras till de 

som studerats för att bekräfta att han uppfattat deras verklighet rätt. Vi valde att 

undersöka vår studie utifrån diskursanalys och den genomfördes med kvalitativa 

intervjuer för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Vår studies trovärdighet har 

också stärkts genom att vi noggrant följt de valda tillvägagångssätten, både vad gäller 

analys och tolkning. Vi har även noga redovisat alla steg under forskningsprocessen. Vi 

har också informerat våra intervjupersoner om att de kan ta del av det färdiga resultatet i 

DiVA (digitala vetenskapliga arkivet). 
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Överförbarheten: Att forskaren ska använda sig av ”täta beskrivningar av de detaljer 

som ingår i en kultur” s.355 (Bryman, 2008). Detta är en viktig del för att öka 

pålitligheten i resultatet. Vi analyserade det insamlade materialet noggrant genom 

diskursanalys och där skapades en balans mellan relativt stora citatstycken och egna 

tolkningar. Citatstyckena kan på så vis stärka resultatets pålitlighet. 

Pålitlighet: Forskaren ska ha ett granskande synsätt i sin forskning, där hela 

undersökningen har en komplett redogörelse av alla delar i processen, som val av 

problemformulering, urval, intervjumaterial och vidare hur alla beslut kring analys och 

hur insamling av data sett ut (Bryman, 2008). Vi har i vår studie tydligt redogjort för 

våra beslut av dessa olika delar under processens gång. 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Här handlar det om att den som forskar inte låter 

egna värderingar och synsätt påverka undersökningen eller det resultat man får fram 

Bryman (2008). Vi har varit väl medvetna om att under analysens gång försöka att inte 

låta påverkas eller styras av egna värderingar och vår förförståelse. Dessutom förklaras 

och diskuteras sådana aspekter och svårigheter längre fram i metoddiskussionen. 

Utöver dessa fyra kriterier för att mäta studiens tillförlitlighet används också vissa 

kriterier för äkthet. De används för att kunna klargöra autenticiteten i studien.  

- Rättvis bild: Visar studien en rättvis bild av det som undersökts? 

 

- Ontologisk autenticitet: Kan studien hjälpa de personer som deltagit i 

undersökningen till att bättre förstå sin sociala verklighet? 

 

- Pedagogisk autenticitet: Kan studien hjälpa de personer som deltagit i 

undersökningen till att få en bättre bild av andras upplevelser i samma miljö? 

 

- Katalytisk autenticitet: Kan studien leda till att de personer som deltagit kan 

ändra sin situation? 

 

- Taktisk autenticitet: Har studien gjort att de som deltagit får bättre potential att 

förändra det som behövs? 

  

Enligt Bryman (2008) kan vissa kriterier för äkthet vara svåra att bedöma i en mindre 

studie, vilket vi tagit i beaktning inför vår egen studie. Vår studie ger en rättvis bild 

utifrån intervjupersonernas och vår egna upplevda verklighet. Diskursanalysen kan dock 

aldrig ge en fullständig sanning av resultatet, då den tolkas utifrån varje enskild person. 

Vår förhoppning är också att studien ska kunna ge intervjupersonerna en möjlighet att 

bättre förstå sin sociala verklighet. 
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Planering och genomförande 

I följande avsnitt beskrivs de delar som använts vid studiens planering och genom-

förande. De delar som förklaras är: Urval, Förberedelser, Insamling, Förförståelse och 

analys. 

Urval 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma i fem utvalda 

verksamheter. För att nå ett bredare perspektiv i vår studie valde vi att undersöka olika 

verksamheter som alla arbetar med ungdomar. Valet av intervjupersoner gjordes utifrån 

vårt intresseområde. De verksamheter som valdes, arbetar dagligen med ungdomar som 

har en drogproblematik. I intervjuerna deltog åtta stycken yrkesverksamma personer 

utifrån ungdomsbehandling i öppenvård, polismyndighet samt socialtjänst i två mindre 

kommuner i södra Sverige. Urvalet var från början planerat att innefatta fem 

yrkesverksamma personer, en från varje vald verksamhet. I tre av fem intervjuer var 

dock två personer med under intervjutillfället, vilket gjorde att vårt urval blev större än 

vi först tänkt. Urvalet gjordes på grund av vår tidsbegränsning samt att kommunerna 

geografiskt sett låg bra till hands. Urvalet av våra valda intervjupersoner gjordes för att 

kunna studera hur dessa olika professionella ser på våra frågeställningar, finns det en 

gemensam syn. Tanken med urvalet var att vi valt verksamheter som arbetar inom 

samma fält och som möter denna grupp ungdomar dagligen i sitt arbete.  

Instrument 

Vi valde att först skriva ner våra frågeställningar som utgick från syftet med studien, för 

att därefter hitta ett antal underfrågor som vi ansåg vara relevanta för 

problemformuleringen. Vi använde oss av en semistrukturerad intervju. Vår 

intervjuguide hade frågor som ramade in vårt intresseområde och vi var öppna för 

ytterligare frågeställningar under intervjuns gång. Enligt Bryman (2008) får 

intervjufrågorna ändras under intervjuns gång så länge de berör det aktuella syftet och 

samtidigt knyter an till något som intervjupersonen nämnt.  

Insamling 

Kontakten med intervjupersonerna gjordes via telefonsamtal och senare skickades även 

informationsbrev ut. Med några verksamheter hade vi även kontakt per mail. Vi 

genomförde kvalitativa intervjuer med en diskursanalytisk utgångspunkt och under 

intervjutillfällena användes bandinspelning med iphones verktyg röstmemo. Under 

processens gång analyserade och dokumenterade vi tankar och reflektioner som dykt 

upp kring det insamlade materialet i form av löpande anteckningar i en dagbok, för att 

komma ihåg viktig information både under och efter samtalen, samt för att få nya ideèr 

om hur vi skulle gå vidare och på det viset få ett mer levande förhållande till materialet 

under studiens gång. Patel & Davidsson (2003) menar att dagboksanteckningar kan vara 

ett bra tips för att komma ihåg viktiga detaljer från varje intervjutillfälle. 

Vi använde oss under intervjuerna av bandinspelning för att verkligen få med allt som 

sagts under intervjuns gång och för att helt kunna fokusera på samtalet. Enligt Patel & 
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Davidsson (2003) är det också viktigt att tänka på att intervjufrågorna har bra innehåll, 

är lätta att framföra och inte kan missuppfattas av intervjupersonen. Frågorna gick vi 

igenom noggrant innan intervjutillfället.  

Förförståelse 

Enligt Bryman (2011) kan vår förförståelse i form av tidigare erfarenheter och kunskap 

påverka forskningsprocessen. Därför anser vi att det är viktigt att redogöra för detta i 

studien. Delvis finns kunskap om intresseområdet från tidigare studier. Vi har även fått 

delar av vår förförståelse kring tidigare arbetslivserfarenhet. Vår tanke är att i möjligaste 

mån försöka att inte låta denna förförståelse påverka vår studie men vi är medvetna om 

att den existerar. Andra viktiga aspekter som vi tänkte på innan vi gick ut var att fundera 

kring våra egna tankar och värderingar inom undersökningsområdet, för att undvika att 

vår förförståelse påverkar studiens resultat, vilket Bryman (2008) också har poängterat 

som viktigt. Olsson & Sörensen (2007) beskriver också hur forskarens erfarenheter och 

förförståelse är speciellt viktiga att redogöra för i den kvalitativa forskningen. Den 

förförståelse som finns i början av studien kan ändras under studiens gång. Genom att 

redogöra för detta har vi en bra utgångspunkt när det gäller vidare tolkning.  

Analys 

Vi analyserade vårt material utifrån en diskursanalys där vi lagt fokus på språket som 

använts under intervjusamtalen. Diskursanalysen fokuserar på språkliga strukturer och 

språkliga betydelser under samtalet (Kvale och Brinkman, 2009). Bandinspelningarna 

från intervjuerna sammanställdes i texter som sedan analyserades löpande under 

arbetets gång. Vi använde oss av programmet Itunes under transkriberingen. Enligt 

Patel & Davidsson (2003) får man räkna med att lägga mycket tid på att sammanställa 

vad som sagts under samtalen och det var därför viktigt att anpassa antal intervjuer efter 

den tid vi hade att disponera. De sammanställda texterna läste vi sedan igenom 

grundligt inför slutbearbetningen, för att sedan sammanställa text med citat och egna 

kommentarer. Patel & Davidsson (2003) förespråkar en balans mellan dessa citat och 

egna tolkningar, så att uppsatsen helhet uppfylls. 

Som intervjupersoner lyssnade vi med en extra känslighet på vad och hur saker sagts 

under intervjun för att vi sedan skulle kunna analysera materialet rätt. Vi tolkade till viss 

del även under själva samtalen. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är den diskursiva 

analysen en postmodern inriktning som ser på språket som en del av vår sociala kontext. 

Analysen av vårt intervjumaterial genomfördes genom att vi sökte efter specifika 

diskurser som till exempel gemensamma begrepp eller uttryck som blev framträdande i 

texterna och som vi sedan kunde sammanställa. Första steget i vår analys av texten var 

att plocka ut huvudteman och därefter identifierades våra diskurser. Vi analyserade vår 

text enligt meningskoncentrering av Kvale & Brinkman (2009). Meningskoncentrering 

innefattar oftast fem olika steg: första steget handlar om att läsa igenom hela den 

utskrivna intervjun för att få en korrekt överblick över materialet. Andra steget 

innefattar att hitta olika teman som sedan blir grunden för analysen, detta för att lättare 

kunna kategorisera texten. Sedan namnger man de olika teman som hittats och letar 

därefter passande uttalanden från intervjupersonerna. Därefter analyseras texten 

noggrant och frågor ställs utifrån de valda teman, för att sedan hitta de uttalande som 
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täcker in det specifika syftet. Sista steget innefattar att man knyter ihop sin text med de 

centrala teman för att få en så beskrivande text som möjligt. 

Forskningsetiska överväganden 

Forsman (1997) menar att det är viktigt att informera om frivilligheten i att delta i 

undersökningen. Eventuella etiska och moraliska dilemman kring vår studies syfte är 

något som vi haft med oss under arbetets gång och som vi varit mycket noggranna med 

genom att tala om för intervjupersonerna precis vad som skulle undersökas och hur vi 

går tillväga. Allt för att försöka minska sådana eventuella fallgropar. Det fanns så klart i 

vårt största intresse att studien skulle få ett trovärdigt resultat och att det genomförts 

utan att några inblandade farit illa. Vi informerade våra intervjupersoner om att de hade 

möjlighet att när som helst under intervjun avbryta om så önskades. Vår tanke var att 

vid intervjutillfällena spela in samtalen och eftersom detta kan kännas obehagligt för 

vissa gjorde vi så att vi gav dem denna information i samband med att vi skickade ut 

frågorna som rörde undersökningen. Enligt Forsman (1997) kan man dock inte ur en 

etisk synvinkel tvinga någon att bli inspelad under intervjun. Dock ansåg vi att det fanns 

en vikt i att spela in för att inte viktigt material skulle gå förlorat. Vi har under hela 

processen vägt nytta och etik mot varandra, för att säkerställa att vi arbetat på ett etiskt 

och människovärdigt sätt. Vi har också försökt att inte ha ett ovanifrån perspektiv 

genom att undvika att använda oss av alltför komplicerade ord och akademiska begrepp, 

vilket kan uppfattas som förvirrande och icke relevant. Forsman (1997) betonar också 

betydelsen av anonymitet och konfidentialitet, för att detta ska upprätthållas har vi inte 

redovisat några namn. Vi meddelade även våra intervjupersoner om att allt material som 

samlats in är fullständigt anonymt och att ingen får veta varifrån eller vem materialet 

kommer ifrån. Det som publicerats kommer att användas i vår C-uppsats samt 

publiceras i arkivet DiVA (digitala vetenskapliga arkivet). Enligt Bryman (2008) finns 

det vissa viktiga aspekter att tänka på under sin forskning och det är de fyra etiska 

principerna som gäller i svensk forskning nämligen:  

-Informationskravet, som står för att intervjupersonerna alltid deltar frivilligt, att syftet 

är väl framfört och att de har rätt att avsäga sig medverkan. Detta tydliggjorde vi i vårt 

informationsbrev som vi sände till våra intervjupersoner. 

-Samtyckeskravet, alla som är delaktiga i undersökningen har rätt att välja om de vill 

delta i studien. Vi kontaktade de utvalda verksamheterna i god tid för att se att studien 

blev godkänd och genomförbar. 

-Konfidentialitetskravet,står för att skydda medverkandes identitet och hindra att 

konfidentiell information läcker ut. För att skydda våra intervjupersoner förklarades 

grundligt att vi endast använder vårt insamlade material i tänkt syfte och även att vår 

undersökningsmetod med den diskursiva analysen inte kommer att lägga fokus på vem 

som sagt vad under intervjuerna, då det inte är relevant för vår problemformulering. 

-Nyttjandekravet, all insamlad information får bara nyttjas i forskningssyfte. Det tog vi 

hänsyn till genom att bara använda den insamlade informationen till vår C- uppsats, 

samt en publicering i arkivet DiVA. Vi har även under hela forskningsprocessen varit 

noggranna med intervjupersonernas anonymitet.  
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RESULTAT 

 

Våra intervjupersoner arbetar alla kontinuerligt med ungdomar.  Många av de ungdomar 

som de möter i sitt arbete har ett pågående drogmissbruk och cannabis är en av de 

droger som ofta förekommer. De valda intervjupersonerna är professionella inom 

ungdomsbehandling i öppenvård samt polis inom ungdomsverksamhet. Vi har valt att 

inte beskriva verksamheterna tydligare än så med tanke på deras anonymitet. Vi har 

också valt att inte redovisa intervjupersonerna i citaten då de diskurser vi funnit finns i 

samhället. Utifrån vårt syfte är det inte heller intressant vad var och en säger.  

I denna del av arbetet beskrivs vårt resultat genom en redovisning av intervju-

personernas uttalanden kring våra frågeställningar. Efter resultatet redovisas ett avsnitt 

med den teoretiska problematiseringen där empirin tolkas utifrån vår teoretiska 

utgångspunkt och knyts samman med delar av den tidigare forskningen. Resultatet 

redovisas i form av olika teman.  

Ett samhällsproblem 

Hur talar professionella om ungdomars cannabisanvändning och samhällets påverkan? 

Samhällets struktur har förändrats och professionella ser i sitt arbete att samhället inte 

reagerar så starkt på cannabisanvändning som de önskar. Just bland ungdomarna ser de 

flesta en förändrad attityd kring cannabis. Ungdomarna ser mindre negativt på cannabis 

och jämför det ofta med alkohol.” Cannabis är väl inte värre än alkohol”. Flera av de 

intervjuade talar också om en ökad användning av cannabis. Några anser dock att det 

mest är snack och påtryck av media som ger denna felaktiga bild. 

Samhällets reaktioner 

De allra flesta intervjupersoner utrycker en önskan om större krafttag vad gäller 

cannabis i samhället. De delar också synen om att cannabis är en allvarlig drog och att 

straffskalan är allt för låg. Vad ger det för intryck till ungdomarna? Samhället har fått en 

mer normaliserad syn kring cannabis och intervjupersonerna talar om en önskan om 

högre straff och högre böter så att ungdomarna ska se konsekvenser av sitt drogbruk. 

Att samhället inte längre reagerar så kraftfullt försvårar deras arbete. 

 Kanske inte just bland ungdomarna tror jag inte förändringen blivit så 

stor men däremot så upplever jag det bland vuxna och föräldrarna. Jag 

tänker som när jag var ung då såg man det som väldigt, väldigt 

allvarligt om man rökt en gång. Nu får man mer att känslan är att det är 

något som man testar och är inte nåt sådär som man gör så stort, ja 

samhället reagerar inte så kraftfullt nu som man reagerade tidigare. Det 

är min upplevelse i alla fall... 

Jag har ju alltid sett det som allvarligt att röka och den synen har jag 

väl fortfarande kvar, däremot stämmer den väl inte riktigt överens med 

samhällets bild i övrigt. De här rättsfallen, det kommer nån ny lag här 
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nu vid nyår där man sänker straffskalan för innehav och bruk och såna 

här saker också... 

Det föreligger en rädsla bland de professionella i att cannabiskonsumtionen kommer bli 

allt vanligare och att ungdomar inte längre ser så allvarligt på cannabis. Känslan som 

finns är att samhället är på väg mot en normalisering. 

Samhället har inte gått in med riktigt krafttag vad gäller cannabisen. 

Jag tror att risken blir så småningom, det är också bara min känsla att 

kanske så småningom så...ah..det är inte så farligt att röka på nån gång 

ibland. 

Förändrad attityd  

Vissa av de intervjuade anser att ungdomar i Sverige har en liberalare syn kring 

narkotika idag än tidigare. Man tror att andra länders legalisering och mer liberala syn 

kring narkotika påverkar även Sverige. Flera intervjupersoner talar om hur ungdomarna 

själva redan legaliserat cannabis och att de har svårt att se några tidiga negativa effekter 

av drogen. De menar också att ungdomarna ofta nämner att de inte får så mycket 

”baksmälla” dagen efter av cannabis som av alkohol. Argumenten kring cannabis 

handlar ofta om hur positiv drogen är och man nämner också att ungdomar talar om sin 

drog som en nyförälskelse. Vid eventuell diskussion om legalisering finns rädslan för ett 

nästa steg, kan vilka droger som helst bli fria och hur kommer då samhället att bli? 

Jag tycker det har hänt jättemycket om man jämför sen jag började 

jobba. Det är mycket mer liberalt kring cannabis kring droger 

överhuvudtaget är min känsla.... 

Medan andra anser att förändringen inte är så stor och att majoriteten av ungdomarna tar 

avstånd från illegala droger. Man kan delvis iaktta en liberalare syn men detta har inte 

påverkat ungdomarnas användning av cannabis.                                                                              

Det är ju fortfarande så att den största majoriteten tar definitivt avstånd 

från det. Även om man haft en svängning mot en liberalare syn både vad 

det gäller ungdomar och vuxna. Så är det ju... 

Jag tror inte att jag kan säga att man blivit mer liberalare.... 

 En del av ungdomars vardag 

De allra flesta av de intervjuade anser att cannabisanvändningen har ökat och att man 

lätt får tag i drogen. Det är mer vanligt än ovanligt att ha testat cannabis som ungdom 

idag. Droger finns allt mer i ungdomars sociala sammanhang. De skillnader som 

tidigare funnits mellan tjejer och killar har delvis slätats ut. Idag tror man att tjejer testar 

droger i lika stor utsträckning som killar. Här talar man även om könsskillnader när det 

gäller tjejer och killar i deras droganvändning. Tjejer blir inte upptäckta lika lätt av 

samhället och får tag i cannabis på ett annat sätt än killar, de blir ofta bjudna eller i 

värsta fall säljer sig själva för att få drogen. Medan killarna oftare ägnar sig åt 

kriminalitet för att kunna betala för sin drog. 
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Men nu är det mer vedertaget. Nu säger de att man kan knappt gå på en 

fest utan att det är droger.... 

 Nästan alla ungdomar har ju testat cannabis och det har blivit 

mer...Förut tyckte jag att flickorna använde alkohol mer och killarna 

cannabis, så var det för några år sen eller nåt år sen. Nu tycker jag att 

det är ungefär samma, det har slätat ut lite där... 

Andra anser att cannabisanvändningen inte har ökat något märkbart. De menar istället 

att ungdomar diskuterar mycket mer kring ämnet och att massmedia har en stor roll. Det 

finns risker med att media och olika yrkesgrupper framhåller en ökad 

cannabisanvändning, då det i slutändan kan få en negativ effekt och större förfrågan. 

Här talas också om att cannabisanvändningen går upp upp och ner under olika perioder. 

Den totala konsumtionen tror man inte är större än tidigare. 

Utifrån vad vi ser kan jag inte säga att man kan se någon förändring det 

kan jag inte göra, det kommer liksom olika skov. Man hittar nån grupp 

och helt plötsligt får man in ganska många och sen kan det vara lugnt, 

sen är det nån kommun som har mycket och sen blir det mindre men det 

kan jag egentligen inte säga att man hittar så det..Det är inte någon 

enormt stor skillnad...så det kan jag nog inte säga. Det vill ju gärna 

massmedia förmedla och jag vet inte alltid om det finns belägg för det... 

Medias roll 

Media nämns ofta genom våra intervjupersoner som en påverkande faktor kring 

cannabiskonsumtionen i samhället. Tillgängligheten ökar i och med internet, tv och 

mobiltelefoner och ungdomar har ett helt annat nätverk runt sig. Dagligen kan 

ungdomar söka åsikter och information om droger. Dessutom växer 

”lobbyverksamheten” kring cannabis och vissa grupper skapar en egen religion kring 

drogen med många anhängare.  

Kanske inte förr som det finns i dag. Tillgängligheten till allting och så 

det där med internet, mobiltelefoner… men allting är mycket lättare, ja 

snabbare.... 

Jo och sen kommer ju…nätdrogerna in med som liknar cannabis.... 

 Ja det har blivit..det är helt okej i ungdomens ögon, så är det. Det kan 

ha mycket att göra med social media, det är mer tillåtet att läsa andras 

åsikter om cannabis. Så det är ganska många som tycker det är helt okej 

och dom skriver fritt om det... 

Ett individuellt problem 

Hur talar professionella om ungdomars drogproblematik? Det finns många 

gemensamma uttalanden mellan de olika intervjupersonerna kring denna grupp av 

ungdomar men skillnader i olika sätt att se problemet, dess orsaker och vad som 

påverkar ungdomars droganvändning. Gemensamt för intervjupersonerna är dock att de 
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talar om ungdomarnas problematik utifrån olika individinriktade aspekter. Här förklaras 

detta genom att dela in de övergripande perspektiven i Drogberoende, Den egna viljan, 

Beteendeproblem och Hopplösa fall.  

Drogberoende 

Vissa intervjupersoner talar om ungdomens drogproblematik utifrån en sjukdomssyn.  

Samsjuklighet finns ofta med i bilden och man talar ofta om cannabis som en sorts 

självmedicinering. Man talar om att värna om ungdomen under behandling och att 

drogen är svår att sluta med. Intervjupersonerna nämner att de följer ungdomen och 

försöker motivera under hela behandlingen men att det många gånger är svårt, då 

drogen påverkar hjärnan kraftigt. Abstinensbesvären är svåra och påverkar individen så 

pass mycket att de har svårt att fatta egna självständiga beslut. Ungdomen ses som ett 

offer under sin drog. 

Det är en jättejobbig bit för klienten och där är ju cannabis det allra 

värsta, det är jättesvårt att sluta, att bryta det... 

Dom mår ju dåligt, dom kommer inte hit för att de mår bra, alltså det 

gör dom inte. Dom kommer hit av en orsak och skulle dom inte må så 

dåligt, då kommer dom inte hit. Då skulle dom inte få ut någoting av det 

och då sticker dom… 

Den egna viljan 

Flera av våra intervjupersoner ser att det i huvudsak är individens ansvar att ta tag i sitt 

problem. Både för att vara mottaglig för de behandlingsformer som erbjuds och för att 

själv få en insikt i sin problematiska livssituation. Här nämns också motivation som en 

viktig del, det är svårt att förändra någon utan att den egna viljan finns där. Genom 

några intervjupersoners uttalande uttrycks att ungdomens drogproblematik är något som 

ska ställas utanför samhällets ansvar och istället läggas på ungdom och familj som 

själva ska lösa situationen. 

Vi måste försöka ändra detta från ett samhällsproblem till ett problem 

och lägga tillbaka det på individen och familjen för att försöka lösa 

individens problem… 

Det är ungdomen själv som måste förstå att problemet finns och som skaffar sig 

motivationen för att ta sig tillbaka. Man menar också att det är en insikt som kan 

komma snabbt för en ungdom och ta många år för andra. Även här ser man att 

personens sociala kontext runtomkring påverkar möjligheten till motivation. Här talas 

det även om att ungdomen ska se konsekvensen av sitt missbruk och vilja göra 

någonting åt sin situation.  Detta är en avgörande del i om behandlingen kommer 

lyckas.  

Ja, det absolut grundläggande är ju att man matchar in och har en 

motivation att förändra sin livssituation, det är ju det som är a-o sen 

skulle jag väl vilja säga…Haschprogrammet är ju helt värdelöst om du 
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inte har gjort grundjobbet och hittat nån slags motivation för att göra 

det… 

 Men du måste nästan hamna där, där du fattar att det här är ett 

problem i sig själv som jag vill göra någonting åt. Inte bara för att bli 

kvitt polisen eller soc eller vad det nu är för att du ska komma vidare 

med det… 

Beteendeproblem 

Ytterligare syn på ungdomsproblemen är att ungdomarna anses ha ett negativt 

beteende som inte passar in med samhällets normer. Ungdomarna beskrivs som 

struliga och som att de ofta befinner sig i ett sorts utanförskap ifrån resten av 

samhället. Här talas också om specifika områden som ungdomarna håller till i.  

Det är ingen stor skillnad, samma bus, samma problem… 

Vi är ute i problemområden… 

Vi vill att dom slutar med det här beteendet… 

Andra intervjupersoner nämner att ungdomar med ett cannabismissbruk ofta 

strular med skola, inbokade tider och har svårt att få en struktur på sitt liv. Man 

anser också att föräldrarna till viss del brister i sin omsorg och struktur. 

Samtidigt som man säger att alltför mycket av ungdomens problem läggs på 

föräldrarna. 

Strulig skola..eh..strulig skola, ostrukturerat hemifrån, inte alltid 

kanske...inte alltid och jag tycker man skyller alldeles för mycket på 

föräldrarna… 

Hopplösa fall 

Flera intervjupersoner nämner ungdomar som använt cannabis i stora mängder och 

under lång tid och som hamnat i sin egen bubbla. Här talar man om ungdomar som rökt 

bort sin självinsikt, som har svårigheter att överhuvudtaget fatta egna beslut. Man 

uttrycker svårigheter för att uppnå en lyckad behandling. Detta flyter ihop med 

amotivationssyndromet som ungdomen hamnar i efter lång tids cannabisanvändning. 

Ungdomen blir då apatisk, omotiverad, oengagerad och tar inte för sig något. 

Intervjupersonerna nämner hopplösa fall, där inget verkar går att förändra. 

Nån kille som har hållit på sen han var fjorton i princip och nu är nitton, 

tjugo, det är ju lönlöst att man tror att man kan förändra honom. Han 

har ju rökt bort en del av sitt förstånd…                               

Dom hamnar nästan lite i sin egna lilla värld, bubbla. Det är verkligen 

det där man pratar om den där ostkupan som har liksom hört 

om..aah..det är ju nästan så att man ser det ibland men det krävs ju 

också att man har rökt rätt rejält för att liksom hamna där, så...         
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Vissa ungdomar har hamnat långt ner i en negativ stämpling av samhället och har 

destruktivt levnadssätt. Återkommande ägnar de sig åt droganvändning och annan 

kriminalitet. Intervjupersoner talar om ungdomen som ställer sig helt utanför samhällets 

normer och inte vill få hjälp. 

Det finns dom som det spelar nog ingen roll, ja dom släpps ut och gör 

samma sak igen. Dom hatar polisen, dom hatar alla… 

 

Drogens roll i utvecklingen av missbruk 

Under våra intervjuer kring cannabis i relation till andra illegala droger har vi fått 

delade meningar från våra intervjupersoner. Flera av intervjupersonerna säger att det 

finns en viss koppling mellan cannabis och annan illegal narkotika samtidigt är det bara 

ett par av de intervjuade som uttrycker klart att ett sådant samband finns. Vissa nämner 

att de inte ser något samband. Någon nämner att den är en väg in till ett missbruk av 

andra droger. Cannabis uttrycks även som en drog i mängden, där flera droger används. 

Andra intervjupersoner ser att cannabis är den drog man håller sig till och som är den 

primära drogen. Medan vissa menar att oavsett vilken drog man använder regelbundet 

beror på vad man fastnar för och att det inte går att förklara på annat sätt än utifrån 

individuella skillnader.  

En inkörsport till andra droger 

Flera av intervjupersonerna belyser ett samband mellan cannabisanvändning och andra 

droger. Andra ser inte klart ett sådant samband. Ett par av intervjupersonerna talar om 

cannabis, delvis som en relativt ofarlig drog som man lättare kan dölja för samhället 

men också en starkt beroendeframkallande drog som öppnar upp för annat missbruk. De 

menar att ungdomen söker den euforiska känslan i ruset och när den upphör söker man 

sig till något nytt. Intervjupersonerna anser på det viset att cannabis välkomnar in till 

andra droger. Det var svårt att få raka svar på hur intervjupersonerna ställer sig till 

cannabis som inkörsport till andra illegala droger och en av anledningarna kan vara att 

inkörsportshypotesen är en aning luddig. 

..alltså cannabis det säger man ju alltid att det är en inkörsport till 

tyngre droger och det ser ju vi att det verkligen är… 

Medan andra inte ser något direkt samband mellan cannabis som en övergång till andra 

illegala droger. Flera intervjupersoner talar dock om att cannabis är en ungdomsdrog 

som nästan alltid finns med i ”kulisserna” av missbruket. Något som ofta uttrycks är att 

cannabis är en farlig drog oavsett övergång till andra droger eller inte.  

Att börja med cannabis innebär inte att man ska gå till tyngre 

narkotika…men..ja det är en in i den världen… 

Alltså cannabis är kanske en introduktionsdrog, det är en ungdomsdrog. 

Det är inte helt givet att det leder vidare in i ett annat missbruk det är 
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det ju inte. Det kan vara illa nog om du sitter fast i ett cannabismissbruk, 

det sabbar upp livet totalt sett förmodligen ändå... 

 

En bland andra droger 

Flera av intervjupersonerna talar om cannabis som en drog bland andra droger. Man ser 

även en koppling både kring alkohol och vidare användning av cannabis samt cannabis 

med andra ”tyngre” droger. Man talar om cannabis som en introduktionsdrog och där 

andra droger finns med i problembilden. Personer som har missbruk av andra doger har 

ofta ett dolt cannabisberoende som inte alltid nämns. Det är svårt för intervjupersonerna 

att förklara vad cannabis har för roll i ungdomens missbruksproblematik, man vill 

varken lägga den som en lätt eller tung drog i sammanhanget med andra droger. Alla 

nämner dock att cannabis är en farlig drog som ger ett beroende som är svårt att bryta 

för individen. 

 Det jag tänker, det är ingen lätt drog. Jag tycker inte att man kan lägga 

det på lättare eller tyngre droger liksom, utan det är den drog som 

tyvärr är inkörsport till mycket annat, som man ändå ska se allvarligt 

på. Och ska man titta på det de flesta provar på när de är berusade 

också liksom så det har en koppling mellan alkohol och röka också...    

Nu så har det ju varit väldigt mycket cannabis men lika mycket av annat 

sen. Det kanske har börjat med att man rökt cannabis… 

En av intervjupersonerna beskriver hur en klient arbetat med sitt tunga heroinmissbruk 

och blivit fri från det men ändå inte lyckats hitta tillbaka till sin vardag. Det som senare 

kom fram var att det fanns en regelbunden användning av cannabis kvar under ytan på 

det andra drogberoendet. Intervjupersonen uttrycker att cannabis är den drog som är 

svårast att bli av med och att den ställer till med mycket olika problem för individen. 

Intervjupersonen talar om hur ett tyngre missbruk av till exempel heroin eller 

amfetamin lätt döljer detta regelbundna bruk av cannabis. Man beskriver att klienten 

inte ser cannabis som det stora problemet. 

Många som pratar om att dom har ett amfetaminmissbruk till exempel 

eller så…Sen när man börjar skrapa lite på det så röker dom cannabis 

också hela tiden… 

Som huvuddrog 

Vissa av de intervjuade nämner cannabis som en av de droger man ofta går tillbaka till 

och behåller, även om man testat andra droger under vägen. Cannabis är den primära 

drogen i flera fall. En intervjuperson anser att cannabis har ökat och används oftare som 

huvuddrog.  

 Nästan alla tycker jag använder cannabis mer eller mindre, en del har 

kanske använt...men cannabis är mångas huvuddrog faktiskt, så det. Jag 

tycker det har blivit mer nu… 
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De flesta patienter som vi kartlägger de har ju provat de flesta droger, 

de har ju provat alla droger när man tittar listor så har de ju provat 

mycket av dem. De går tillbaks till cannabis för det är det som hjälper 

dem. Det är ändå den drogen som de fortsätter med… 

Beroende på individ  

Här talar man om hur olika droger och främst cannabis kan ge olika effekt beroende på 

individ, att man ”kickar” igång på olika droger. När någon fastnar för alkohol så kanske 

nästa fastnar för cannabis. Någon intervjuperson menar också att det individuella styr 

vilken drog man fastnar för och om man sedan går vidare till andra illegala droger. 

Andra menar att vissa ungdomar kan röka cannabis ganska många gånger, utan att det är 

något större bekymmer för individen. 

Man känner ju att det kan vara så där klassiskt att man är mottaglig för 

nån form av drog. Den effekten som du får första gången du röker den 

liksom gillar du och då blir det liksom att du fortsätter med det här…Det 

är ju något som passar dom bättre än annat och det är det de är ute 

efter. Och de som fastnar för cannabis är svårt att säga specifikt vad de 

är för ungdomar. På något sätt får de ut något av det att röka och det 

passar deras personlighet på nåt vis… 

Så jag tror det finns..eh.. man brukar ju säga att ingångsporten brukar 

man ju säga, är ju alkohol och sen röker man cannabis och sen går man 

på tyngre och tyngre droger. Jag tror att man kan vara väldigt..eh..att 

man får göra skillnad på person till person... 

Varför fastnar vissa ungdomar i ett cannabisberoende och vissa inte? Alla ungdomar 

oavsett samhällsklass löper en risk att experimentera eller mer frekvent använda 

cannabis, då det är en allt vanligare drog i ungdomens miljö. Intervjupersoner menar att 

det som kan skilja ungdomarna åt är vägen tillbaks från ett cannabisberoende. Att ta sig 

tillbaks från sitt beroende är mycket värre för en ungdom där det saknas en social 

kontext. Även andra faktorer kan vara en negativ umgängeskrets, att inte ha tagit sig 

igenom gymnasiet och att inte ha en sorts normalitet att återvända till.  Ungdomar med 

dessa riskfaktorer anses löpa större risk att fastna i sitt missbruk.  

Dom som har social belastning bakom sig, löper ju en oerhört mycket 

större risk att fortsätta om de har en social problematik...så är det ju... 

Generellt kan man säga så här, vad är den farligaste drogen? Och den 

är ju helt omöjlig att svara på… Det kan man ju egentligen inte säga för 

det är ju den drogen man fastnar för. För någon person så är det kanske 

alkohol som är den största grejen eller är den som man liksom kickar 

igång på eller drar vidare och kör på hela livet. En del kanske kan röka 

cannabis ganska många gånger utan att det är något större bekymmer… 
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Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar på en förändrad attityd i samhället. Flera intervjupersoner anser att 

cannabis är en uttalad ungdomsdrog och att konsumtionen har ökat samt att fler har en 

liberalare syn på cannabis idag. Intervjupersonerna nämner också att ungdomarna har en 

mindre negativ syn kring cannabisanvändning och att de positiva argumenten för drogen 

ökar. Intervjupersonerna talar om en önskan att samhället borde reagera mer kraftfullt 

bland annat genom högre straff och tydligare konsekvenser för ungdomens 

drogkonsumtion. Media nämns ofta som en påverkande faktor kring 

cannabiskonsumtionen i samhället. Det finns många gemensamma uttalanden mellan de 

olika intervjupersonerna kring gruppen av ungdomar med regelbunden 

cannabisanvändning. Dock finns skillnader i sättet att se problemet, dess orsaker och 

vad som påverkar ungdomars droganvändning. De övergripande perspektiv som 

framkommer är att man talar om ungdomen utifrån antingen ett drogberoende, att 

individen själv har ett ansvar kring sin droganvändning, som ett beteendeproblem eller 

hopplösa fall, där inget går att förändra. Resultatet visar på skilda meningar när det 

gäller cannabis som inkörsport till andra illegala droger. Vissa talar för ett samband och 

andra emot. Gemensamt är att intervjupersonerna nämner cannabis som en drog som 

alltid finns med, om så i bakgrunden. De menar att cannabis är en farlig drog oavsett 

övergång till andra illegala droger eller inte. Intervjupersonerna påpekar också att 

individuella egenskaper styr och där olika personlighetsdrag och biologiska faktorer kan 

avgöra vilken drog man fastnar för. 

Teoretisk problematisering 

Genom diskursanalysen fokuserar man på den språkliga bredden. Sättet att tala visar hur 

vi ser vår verklighet som skapats i våra sociala relationer, genom vår identitet och vårt 

handlande (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Utifrån vår insamlade empiri 

identifierades olika diskurser. Det gemensamma med de identifierade diskurserna var att 

de alla belyser sättet att tala om ungdomar med regelbunden cannabisanvändning. De 

diskurser som kommit fram i resultatet visar på en delad syn kring detta ämne. 

Resultatet visar hur intervjupersonerna inom de olika verksamheterna talar på olika sätt 

och har olika syn på ungdomars drogproblematik. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt ser man att människan blir påverkad av samhället och sina sociala strukturer. 

Enligt Winther Jörgensen & Phillips (2000) förklaras socialkonstruktionismen med att 

den verklighet vi lever i och som vi uppfattar den, har vi själva skapat och kategoriserat. 

Den kan inte ses som en fullständig sanning. Vårt resultat är också en tolkning utifrån 

vår verklighet och våra intervjupersoners upplevda verklighet.  

Utifrån vår empiri identifierades tre olika diskurser om synen på ungdomar med 

regelbunden cannabisanvändning. Dessa diskurser var: Ett samhällsproblem, Ett 

individuellt problem samt Drogens roll i utvecklingen av missbruk. Den sistnämnda av 

dessa diskurser var förutbestämd, då tanken var att undersöka synen på cannabis som en 

inkörsport till andra droger. Att tala om cannabis som inkörsport till andra illegala 

droger är redan en färdig diskurs som fanns med tidigt i studien. Här var meningen att 

undersöka intervjupersonernas syn kring denna omtalade teori. Denna diskurs kommer 

att beskrivas utifrån vad de intervjuade sagt kring ämnet.  
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Intervjupersonerna anser att samhället har en påverkan på ungdomars 

cannabisanvändning och detta visar sig genom uttalanden kring en förändrad attityd, 

liberalare syn, rädsla för legalisering, media påtryckning och en önskan om större 

krafttag i samhället. Diskursen Ett samhällsproblem visar på en mindre negativ attityd i 

samhället till cannabis bland ungdomar. Detta resonemang förstärks också genom 

tidigare forskning, bland annat av Johansson & Wirbing (2005) och Goldberg (2011) 

som menar att man under senare år kan se en mindre negativ attityd till narkotika i stort 

bland befolkningen i Sverige. Enligt Törnqvist (2009) låg fokus under 90- talet på att 

behålla den stränga narkotikapolitiken och då uttrycktes särskilt en oro för en liberalare 

syn framåt i tiden. Intervjupersonerna nämner en rädsla för att en legalisering skulle 

innebära att allt fler droger släpps fria i vårt samhälle och det stärks också av tidigare 

forskning som genom (Goldberg, 2011). Det finns en önskan om större krafttag i 

samhället, både i form av högre straff och tydligare konsekvenser vid ungdomens 

drogkonsumtion. Goldberg(2011) menar i sin tur att dagens stränga narkotikapolitik mer 

borde handla om att ta hand om sociala problem som uppstår runt drogkonsumtionen, 

då drogerna inte går att få bort helt från samhället. Ohlsson & Swärd(1994), refererar 

genom Swedner(1983) som anser att sociala problem likt drogproblematik kan fokusera 

på att problemet kan definieras som ”åtgärdsrelaterat”där man lägger vikten på ett 

bättre åtgärdssystem i samhället och förhindrar att problemen uppstår. Något som också 

kommer fram i resultatet är att cannabisanvändningen ökar och det även enligt Ohlsson 

& Swärd (1994).  

I diskursen Ett individuellt problem talar intervjupersonerna på ett eller annat sätt om 

individuella orsaker kring ungdomarnas cannabisanvändning. Ett sätt att tala om 

ungdomen är att drogen används i självmedicinerande syfte och där en samsjuklighet 

ofta finns med i bilden. Ungdomen ses som ett offer under sin drog. Ohlsson & Swärd 

(1994) beskriver olika förklaringsmodeller kring ungdomars drogmissbruk och där en 

av de förklaringar som nämns är ”avvikelse som sjukdom”- där orsaken till problemet 

anses ligga bakom en psykisk eller fysisk sjukdom. Begreppet beroende definieras idag 

som en medicinsk diagnos och används ofta inom missbruksvården (Heilig, 2004). 

Beroendebegreppet ger andra fokus på individens problem med alkohol eller droger och 

lägger ansvaret på drogen och drogens beroendeskapande effekter och tar bort ansvaret 

från individen (Johansson & Wirbing, 2005). Goldberg (2000) ställer sig emot detta 

synsätt och menar istället att man kan se drogproblematiken kring en makro- och 

mikronivå. På mikronivå ses individen som formad genom sociala samspel och egna 

upplevda erfarenheter. På makronivå ses samhället som en yttre ram som har påverkan 

på individens beteende och olika livsval.  

Många intervjupersoner talar om individens eget ansvar när det gäller att ta tag i sitt 

drogproblem och att den egna insikten måste finnas där för en lyckad behandling. Den 

egna viljan och den sociala kontexten runt omkring ungdomen påverkar möjligheten till 

insikt och motivation. Flera intervjupersoner ser att huvudansvaret ligger på individens 

egen förmåga att själv finna denna motivation och ta sig ur problemet, vilket innefattar 

delar av det socialkonstruktionistiska synsättet som tydliggörs i den tidigare 

forskningen.  

Utifrån diskursen Ett individuellt problem, talar även de professionella om ungdomar 

som har beteendeproblem. Detta leder oss vidare till Ohlsson & Swärd (1994) som 
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också förklarar ungdomsproblem som ett beteendeproblem. Ungdomsproblemen ses 

som handlingar som strider mot samhällets normer och värderingar. Andra 

intervjupersoner talar om ungdomens drogproblematik som ett negativt beteende som 

inte passar in i samhällets normer. Här ses ungdomarna som struliga och som att de 

befinner sig i ett utanförskap ifrån resten av samhället och håller till i särskilda 

”problemområden”, ungdomarna anses som ett socialt problem utav samhället. Man ser 

de sociala problemen som skapade av sociala konstruktioner, en socialkonstruktionistisk 

syn. Diskursen visar delvis likt tidigare forskning på ett orsaksrelaterat problem, där 

man lägger ansvaret på antingen den enskilde, föräldrarna eller samhället. Ytterligare 

perspektiv är att ungdomarna är ett offer för sitt negativa beteende utifrån yttre faktorer 

i samhället och av sin uppväxtmiljö. Eller som en medveten handling, då individen vet 

att beteendet är fel.  

Vidare menar Ohlsson & Swärd (1994) att man under 1900-talet sett vissa ungdomar 

med till exempel drogproblematik som ”hopplösa fall”, ungdomar som inte anses ha 

någon chans till återanpassning i samhället. Här talar vissa intervjupersoner även de om 

”hopplösa fall”, ett fåtal ungdomar som efter lång tids cannabiskonsumtion tappat sin 

förmåga till självinsikt och chans till förändring. Andra talar om ungdomar som helt 

ställt sig utanför samhällets normer och ägnar sig åt till exempel kriminalitet och inte 

vill få någon hjälp av samhället. Goldberg (2000) förklarar stämplings-processer som en 

del av individens avvikelsekarriär. Har man kommit tillräckligt långt ner i den negativa 

spiralen så blir det negativa beteendet något som förväntas av individen, detta försvårar 

också vägen ut ur drogmissbruket.  

Cannabis är den allra vanligaste ungdomsdrogen och den har under många år 

diskuterats som en eventuell inkörsport till andra illegala droger. Utifrån diskursen 

Drogens roll i utvecklingen av missbruk undersöker vi intervjupersonernas syn kring 

hypotesen, ser man några samband eller inte. Hypotesen visade sig inte stämma men det 

fanns däremot en diskurs som handlade om ”drogen i sig själv”, det vill säga att 

personalen också talade om att cannabis passade mer eller mindre bra för olika 

individer. För några var den en inkörsport, eller en bland andra droger. Denna diskurs 

skulle kunna kallas för den ”Cannabisfokuserade diskursen”. Några intervjupersoner 

talar alltså om att en viss koppling finns, men det är endast ett fåtal som uttrycker klart 

att ett sådant samband existerar. Man talar även om alkoholkonsumtion som ett steg 

närmre cannabis och att det också skulle kunna vara en väg vidare. Medan andra 

intervjupersoner inte ser några samband. De allra flesta uttrycker dock att cannabis är en 

farlig drog oavsett övergång till andra droger eller inte. Detta samband har visat sig vara 

svårt att få ett tydligt svar på även från tidigare forskning. Vissa forskare anser att det 

finns ett samband med olika vägar in till en inkörsport och den gemensamma grunden 

för hypotesen vilar då på att personen går från alkohol, cannabis och vidare till tyngre 

droger som amfetamin, kokain och heroin (Melleberg, Jones & Bretteville-Jensen 

(2010).  Enligt Ramström (2009) och Van Gundy & Rebellon (2010) kan man se vissa 

samband men kan inte utesluta enskilda riskfaktorer, som bland annat åldersmässiga 

och psykosociala faktorer.  Psykosociala faktorer anses viktiga i huruvida ungdomen 

går vidare till andra illegala droger eller inte och detta ger oss ett tydligt samband kring 

det socialkonstruktionistiska synsättet. Det råder alltså delade åsikter kring cannabis 

som en inkörsport till andra illegala droger.  
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DISKUSSION 

I detta avsnitt reflekteras och diskuteras kring de metodologiska utgångspunkterna och 

vårt resultat. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter 

och med våra egna reflektioner. Avsnittet avslutas med ett litet stycke om våra slutsatser 

kring studien. 

Metoddiskussion 

Vår studies syfte var att undersöka hur professionella inom olika verksamheter talar om 

gruppen ungdomar som regelbundet använder cannabis samt att undersöka hur man ser 

på cannabis som inkörsport till andra illegala droger. Vi anser att syftet med studien är 

uppfyllt.  

Under första delen av litteratursökandet hade vi svårigheter med att söka rätt litteratur, 

som var passande för studiens syfte. Vårt teoretiska metodval med diskursanalysen har 

gett oss en riktig utmaning och mycket ny kunskap i form av ett helt nytt tankesätt. 

Svårigheter med diskursanalysen har varit att sätta sig in i en helt ny metod. Det har 

tagit mycket tid att greppa metoden och det är något vi har fått lära oss under resans 

gång. Metoden kan kännas en aning ”luddig” och den innefattar inte heller något helt 

rätt eller fel. Diskursanalysen som teori har dock gett oss många nya infallsvinklar och 

förstärkt våra egna tankar kring detta ämne. Vår tanke var att använda oss av 

diskursanalysen på ett mer mångfaldigt sätt och inte bara se till hur professionella talar 

om ungdomar som regelbundet använder cannabis, utan också se till hur de ser på 

cannabis som inkörsport till andra illegala droger. Vi tyckte i början av studien att det 

var intressant att även ha med frågeställningarna kring inkörsporten och att den på något 

sätt kändes som en naturlig del tillsammans med hur professionella ser på ungdomar 

med cannabisanvändning. Frågorna kring inkörsportshypotesens har alltså diskuterats. 

Kanske var den delvis opassande för studiens teoretiska ram, eftersom det var en färdig 

hypotes och var svår att knyta till diskursanalysen. Frågorna kring inkörsporten har 

dock i sig fungerat som en inkörsport till att närma oss hur man talar om ungdomar som 

använder cannabis.  

Vår ontologiska utgångspunkt med det socialkonstruktionistiska synsättet har varit 

passande för vår studie. Denna utgångspunkt har också gett oss en vidare förståelse 

kring tolkningen av resultatet. Socialkonstruktionismen har varit en nödvändig 

utgångspunkt i studien, då den tillsammans med diskursanalysen och den kvalitativa 

metoden har gett oss ett verktyg som hjälp för att tolka den språkliga bredden och 

intervjupersonernas upplevda verklighet under studien. Med vår uppfattning kring 

verkligheten och delvis också vår förförståelse tolkades resultatet. 

Den kvalitativa metoden var ett självklart val redan tidigt i studien då våra 

frågeställningar utifrån diskursanalysen annars inte kunde vara genomförbara. 

Diskursanalysen undersöker uppfattningar om människors sociala verklighet och 

passade därför vår studie. Antalet intervjupersoner blev fler än vad vi tänkt från början, 

detta på grund av att det i ett antal intervjuer kom med två intervjupersoner istället för 

en. Detta gjorde vår analys lite mer komplicerad men gav oss också extra värdefullt 

material. I efterhand har vi sett att vissa frågor kunde varit annorlunda i intervjuguiden, 
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för att få ett mer djup på studien. Det blev lite för många sakliga frågor och lite 

onyanserade svar som var lite mindre intressanta ur synpunkt för syftet. Det gjorde 

också att en del svar föll bort.  

Som analysmetod användes delvis diskursanalysen, då vi analyserade hur de ”talat om” 

och mestadels genom meningskoncentrering av Kvale & Brinkmann (2009) där vår text 

delades ner till det mest väsentliga för studien. Vi kunde genom vårt material plocka ut 

våra huvudteman och därefter underrubriker. Därefter identifierades våra diskurser. 

Från början hade alldeles för många diskurser och det var svårt att bryta ner dem till de 

mest centrala. Meningskoncentreringen hjälpte oss i analysarbetet genom att dela upp 

allt insamlat material i mindre bitar. Vårt resultat har varvats med löpande text och 

lagom mängd citat för att få en bra balans. 

Enligt Bryman (2008) som refererar till Lincoln & Cuba ska studiens tillförlitlighet och 

äkthet mätas med ett antal kriterier. Dessa kriterier som använts är: Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att styrka och konfirmera samt studiens Äkthet. 

Trovärdigheten med studien anser vi uppfylld, då vi använt oss av de tillvägagångssätt 

vi ansett som mest lämpliga. Studiens överförbarhet har stärkt resultatet genom att vi 

skapat en balans mellan löpande text och citat. Pålitligheten har vi uppfyllt då vi noga 

redovisat processens gång och har en komplett redogörelse av vår studie. Studiens 

Möjlighet att styrka och konfirmera har vi stärkt genom att vara medvetna om vår 

förförståelse och att diskutera och redogöra för sådana aspekter i studien. En äkthet i 

studien har eftersträvats genom hela vår studie. Och vi anser att även denna del är 

uppfylld i möjligaste mån, då vår studie har en relativt liten omfattning.  

 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat har tillsammans med den teoretiska utgångspunkten gett oss svar på 

studiens syfte och våra frågeställningar. Resultatet har gett oss en intressant 

infallsvinkel på hur professionella ser på ungdomar som regelbundet använder cannabis 

och deras tankar kring inkörsporten. Vårt resultat tillsammans med den teoretiska 

problematiseringen har efter hand knutit ihop en helhetsbild som gjort undersökningen 

väldigt intressant och som har gett oss en vidare förståelse att ta med oss i framtiden 

som behandlingspedagoger. 

I diskursen Ett samhällsproblem ser vi gemensamma uttalanden från alla våra 

intervjupersoner där man uttrycker en förändrad attityd i form av en liberalare syn i 

samhället på cannabis och andra droger. Dock råder delade åsikter om detta 

överhuvudtaget påverkar drogkonsumtionen hos ungdomar. Vissa anser att denna 

förändrade syn egentligen är en illusion av media och vissa yrkesgrupper som kanske 

omedvetet styr mot en sådan förklaring. Goldberg (2011) anser att det växer en mindre 

negativ attityd bland Sveriges befolkning kring narkotika och att man anar en förändrad 

narkotikapolitik. Allt fler ungdomar hamnar i regelbunden användning av narkotiska 

preparat och denna ökning ses främst i de socialt utsatta grupperna. Enligt Guttormsson 

(2007) finns det flera studier som visar att ungdomar med regelbunden narkotika-

användning skiljer sig från andra ungdomar i samma ålder genom svårigheter i hemmet, 
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skolk från skolan och lägre social status. Detta ger stöd för vad vårt resultat visar. 

Cannabisanvändningen bland ungdomar tycks öka och både tidigare forskning och 

resultat antyder att samhället inte längre reagerar så kraftfullt som de kanske borde mot 

cannabisanvändningen hos ungdomar. Intervjupersonerna uttalar också en mer jämlik 

situation för killar och tjejer, där tjejer nu använder cannabis i lika stor utsträckning som 

killar. Däremot syns skillnader i hur ungdomarna får tillgång till drogen. Tjejer uttrycks 

oftare bli bjudna på drogen och säljer i värsta fall sig själv för att kunna betala för sin 

drog medan killarna oftare ägnar sig åt kriminalitet för att kunna konsumera cannabis. 

Intervjupersonerna talar om cannabis som en väldigt vanlig ungdomsdrog som orsakar 

mycket skada. Man ser att drogen ökar och det i alla samhällsklasser. Detta visas också i 

tidigare forskning av bland annat Franck & Nylander (2011).  

Några reflektioner kring diskursen Ett samhällsproblem är framförallt alla uttalanden 

kring cannabis och en eventuell framtida legalisering och tankar kring hur viktigt det är 

att cannabis inte blir legaliserat i Sverige. Vi anser det skrämmande att flera 

intervjupersoner talar om en allt mer liberalare syn kring cannabis och då samtidigt ett 

växande ungdomsproblem. Diskursen visar att samhället talar om cannabis på ett mer 

liberalt sätt, och en konsekvens skulle kunna bli att cannabis till slut normaliseras, både 

bland ungdomar och i samhället. Detta kan leda till att drogen normaliseras även för de 

ungdomar som aldrig tidigare testat cannabis, vilket kan göra att fler riskerar att hamna i 

ett missbruk. Här tror vi precis som intervjupersonerna att media spelar en stor roll i 

normaliseringsprocessen. Intervjupersonerna nämner att samhället borde reagera mer 

kraftfullt mot ungdomars cannabisanvändning och det upplever vi som viktigt för att 

minska konsumtionen. 

Vårt resultat visar att professionella talar på olika sätt kring ungdomar med regelbunden 

cannabisanvändning. Det nämns olika synsätt kring ungdomens drogproblematik. Från 

intervjupersonernas uttalanden kring denna grupp av ungdomar identifierades diskursen 

Ett Individuellt problem, som visar på olika sätt att tala om individuella orsaker till 

ungdomarnas cannabisanvändning. 

 I diskursen talas bland annat om ungdomarna utifrån en sjukdomssyn, som ett offer 

under drogen eller under en sjukdom. Detta synsätt har funnits sedan tidigare enligt 

Ohlsson & Swärd (1994) som beskriver en förklaringsmodell av sjukdomssynen runt 

ungdomens drogmissbruk. Även idag används delvis denna syn genom begreppet 

beroende, som tar bort ansvaret från individen och lägger ansvaret på drogen och dess 

beroendeskapande effekter (Heilig, 2004). I diskursen läggs också ansvaret på individen 

själv eller på familjen. Här talar man om att ungdomens drogproblematik ska ställas 

utanför samhällets ansvar och läggas på individ och familj. Den egna motivationen ses 

som en drivkraft till ett mindre negativt beteende.  

Många intervjupersoner talar även om ungdomar som har ett beteendeproblem och som 

befinner sig i ett utanförskap. Diskursen beskriver ungdomen som upplevs som ett 

problem av samhället. Många menar att föräldrarna brister i sin struktur och omsorg 

runt ungdomen och att det leder till ungdomens negativa beteende, samtidigt menas att 

det läggs för stort ansvar på föräldrarna. Ohlsson & Swärd (1994) menar att ungdomens 

negativa beteende strider emot samhällets normer och värderingar. Vidare menar man 

att problemet är socialt konstruerat, vilket leder till det socialkonstruktionistiska 

synsättet.  
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Ytterligare någon benämner ungdomar som struliga och som hopplösa fall. Utifrån 

diskursen Ett individuellt problem beskrivs vidare ungdomar som hamnat långt ner i en 

negativ spiral och som anses svåra att nå för en lyckad behandling. Intervjupersonerna 

talar om detta utifrån två synvinklar, en där ungdomen efter lång tids 

cannabisanvändning har rökt bort sin självinsikt, likt amotivationssyndromet. En annan 

där synen på ungdomen är att de ställt sig utanför samhället på grund av sitt negativa 

beteende och inte vill få någon hjälp. Goldberg (2000) förklarar individens negativa 

beteende genom negativa stämplingsprocesser, i form av en avvikelsekarriär. Även 

Ohlsson & Swärd (1994) förklarar att det tidigare funnits en syn på vissa ungdomar som 

ett hopplöst fall. 

Våra reflektioner kring dessa olika diskurser får oss att tänka på utgångspunkten för 

behandling. Klienten befinner sig ofta i ett underläge i förhållande till samhällets 

representanter och vilka uppfattningar som finns bland professionella, kan få 

konsekvenser för hur ungdomarna blir bemötta och vilka åtgärder som föreslås. Detta i 

sin tur kan också påverka relationen mellan klient och behandlare. Detta för oss också 

vidare till den kritiska diskursanalysen som talar om ojämlika maktförhållanden som 

ofta omedvetet råder i relationen mellan klient och behandlare. 

Cannabis har varit mycket omtalad som en inkörsport till andra illegala droger. Denna 

hypotes stämde inte, däremot så pratade man om ”drogen i sig själv” som en förklaring 

till att ungdomar använder cannabis. Sättet att tala om hypotesen skulle i sig kunnat bli 

en egen diskurs. I diskursen Drogens roll i utveckling av missbruk anser vissa 

intervjupersoner att ett sådant samband finns och andra inte. Enligt flera forskare ses ett 

samband mellan cannabis och andra illegala droger. Mellberg, Jones & Breteville-

Jensen (2010) påvisar en sådan koppling och menar att vägen vidare till tyngre 

narkotika kan ha olika grund. Medan andra inte ser detta samband kring cannabis som 

inkörsport, då det finns för många andra faktorer som påverkar utfallet Van Gundy & 

Rebellon (2010), Ramström (2009). Tidigare forskning stärker våra delade resultat 

kring inkörsportshypotesen, då vår studie visar på samma slutsats, alltså delade 

meningar kring frågan. Intressanta reflektioner som gjorts utifrån resultatet är bland 

annat att cannabis ses som en väldigt farlig drog oavsett samband med annan illegal 

narkotika eller inte. Cannabis verkar alltid finnas med där i bakgrunden av missbruket 

och att den gömmer sig bakom tyngre narkotika. Resultatet visar också att cannabis kan 

vara den allra farligaste och den svåraste drogen att bli av med. Den har en oerhört svår 

abstinens och kan ge långvariga skador. Vi tolkar vårt resultat som att 

cannabisberoendet kan vara ett av de allra svåraste att komma åt i ett missbruk.  

En reflektion kring den insamlade empirin är att det finns många rådande diskurser i 

professionellas sätt att tala och att det funnits vissa svårigheter i att finna det centrala. 

Vissa uttalanden har varit genomgående i hela resultatet och att cannabis anses som en 

väldigt farlig och allvarlig drog, är en av dem. Detta skulle i sig kunna peka på en egen 

diskurs som kanske råder bland svenska professionella i samhället idag. 

 Studien undersökte olika verksamheter med olika huvudmän och deras uttal kring våra 

frågeställningar skiljer sig en hel del åt bland annat på vad som påverkar drog-

problematiken, hur den ska förebyggas och mötas upp. Frågor som dyker upp efter det 

sammanställda resultatet är hur mycket dessa olikheter kan påverka professionella som 

arbetar med behandling. Hur påverkas vår egen syn av de människor runt omkring oss? 
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Hur mycket av vår kommunikation, vårt klimat och vårt synsätt är färdig konstruerat, 

”hur mycket av det sitter i väggarna”? Är det inte så att hur vi uppfattar saker och hur vi 

talar om dem är snarare omedvetna diskurser som råder inom varje verksamhet. Hur kan 

detta i förlängningen påverka våra klienter, som i vissa fall har mer än en verksamhet i 

sin behandling. Detta i sin tur leder tankar till hur samverkan mellan olika verksamheter 

kan påverkas. Vi har dock en full förståelse för att den miljö man vistas i påverkar ens 

synsätt och detta ofta omedvetet. Genom ett socialkonstruktionistiskt synsätt menar man 

att våra uppfattningar skapas och upprätthålls genom olika sociala processer. 

Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier- och vår 

kunskap och våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten 

“därute” utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen. (Vivien 

Burr, genom Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Sid 11 

Vår tolkning av resultatet är att det råder en stor oro bland professionella kring den 

mindre negativa attityden i samhället och att många beskriver en rädsla för framtida 

legalisering. I tidigare forskning ser man också att en legaliseringsdebatt växer i vårt 

samhälle. Vi ser också en olik syn på denna grupp av ungdomar med drogproblematik 

och ett stort behov av att belysa ämnet mer med tanke på kommande professionalitet. 

 

Slutsatser/implikationer 

Slutsatser som kan dras utifrån vår studie är att professionella talar om ungdomar med 

regelbunden cannabisanvändning på olika sätt beroende utifrån vilken verksamhet man 

arbetar i. Sättet att se på ungdomars drogproblematik växlar utifrån att se grunden till 

problemet på drogen i sig, på sjukdom, på att individen bär eget ansvar eller ett 

beteendeproblem, där ungdomen inte följer samhällets normer. Man talar även om vissa 

ungdomar som sjunkit så djupt ner i sin drogproblematik att de inte kan ta emot 

behandling. Slutsatser visar också att flera intervjupersoner anser att cannabis-

konsumtionen ökar och att hela samhället har en mer liberal syn kring cannabis och man 

talar mycket om medias påverkan på ungdomen. Många talar även om legalisering av 

cannabis. Professionella uttrycker en stor oro för vad denna förändrade attityd kan 

innebära i framtiden. Slutsatser kring cannabis som inkörsport till andra illegala droger 

är att vissa ser ett samband och andra inte, vilket inte har gett oss några nya 

infallsvinklar, då tidigare forskning visar på samma delade meningar kring 

inkörsporten. Dock talar professionella om cannabis som en mycket farlig drog som 

nästan alltid finns med i missbruket. 

Slutsatser vi drar genom det färdiga resultatet är att dessa olika synsätt mellan 

verksamheterna kan påverka både klient och behandling. Detta kan innebära en 

påverkan på relation mellan klient och behandlare, förutsättningar för behandling eller 

samarbete mellan verksamheterna, i form av samverkan. Då ungdomen ofta har mer än 

en verksamhet som håller i trådar kring drogproblematiken kan ett ojämlikt synsätt 

bland professionella påverka behandlingen. Ser man till exempel ungdomen som ett 

offer under sin drog eller en sjukdom, så skapas behandlingens förutsättningar utifrån 

det synsättet. Vad kan detta leda till? Professionella som arbetar med ungdomar och 
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drogmissbruk kanske borde ha mer samverkan kring klienterna och då med fokus på 

klientens bästa. 

Inom ungdoms- och missbruksvården tycker vi att man borde arbeta för en mer 

gemensam syn kring ungdomar och deras drogproblematik, där man ser på samma sätt 

kring orsaker och påverkan kring droganvändandet. Bakomliggande orsaker kring 

ungdomens drogproblemtik ska inte kunna påverka vare sig förutsättningar för klientens 

behandling eller för val av rätt insatser. Detta ämne är något som skulle behöva 

undersökas mer framöver då professionellas syn på en så stor klientgrupp påverkar hela 

samhällets behandlingsstruktur. Samverkan inom ungdoms- och missbruksvården är 

något som det pratas ofta om och då behövs också vidare forskning inom detta område. 
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Bilaga I 

I� 

Missiv 

                         Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 
Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linneuniversitetet, Växjö. 

 

Vi sänder dig detta brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal ….. 

med anledning av den C-uppsats vi håller på att skriva. 

I vår studie vill vi undersöka professionellas syn på ungdomar med cannabismissbruk. 

När det gäller detta anser vi att din erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta del 

av då du kommer i kontakt med dessa ungdomar i stor utsträckning och på nära håll. 

För att kunna göra detta vill vi komma till dig den ….och göra en intervju. Intervjun 

kommer att ta ca 30 till 45 minuter. 

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Inom samhällsvetenskapliga forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenteras av vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i 

vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet- innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte. Detta innebär också att du ska veta vilka vi är och, vilken utbildning vi 

tillhör och vad du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt deltagande är 

helt frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta ditt deltagande. 

 

Samtyckeskravet- innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller kan du välja att helt avstå 

från att delta i studien. 

 

Konfidentialitetskravet- innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet- innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras i 

arkivet DiVA (digitala vetenskapliga arkivet). Du kommer att få ett exempel av 

uppsatsen om du vill. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig motiverad att delta i vår studie. För oss är det 

särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss, då det är just dem vi 

intresserar oss för. 

 

Anette Bergström & Jenny Holm 

Växjö 2013 

 

Handledare: Maria Alm, 

Kursansvarig & Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg, Margareta Stigsdotter 

Ekberg 

 

 

 

 



Bilaga II 

I 

Intervjuguide 

 Hur talar man inom olika yrkesverksamheter om gruppen av ungdomar som 

regelbundet använder cannabis? 

-  Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 

- Hur ofta kommer du i kontakt med ungdomar som regelbundet använder 

cannabis och i vilka sammanhang? 

- Hur tror du att man ser på cannabis i samhället idag? 

- Anser du att andelen som använder cannabis har ökat eller minskat? I så fall 

vad tror du det beror på? 

 

 

 

 Hur definierar man som yrkesverksam dessa ungdomar? 

 

- Ser du något som är kännetecknande för ungdomar som använder cannabis? 

- Vilka faktorer tror du kan ha bidragit till missbruket hos ungdomarna? 

- Hur anser du att ungdomar med en regelbunden cannabisanvändning blir 

bäst hjälpta? 

- Hur arbetar du med dessa ungdomar? 

- Tror du att ditt sätt att arbeta skiljer sig något från dina kollegors? 

 

 Hur ser man på cannabis i relation till andra droger? 

 

- Hur ser du på cannabisanvändning i relation till andra illegala droger?  

- Tror du att det finns några samband mellan regelbunden cannabisanvändning 

och övergång till andra illegala droger?  

- Vilka faktorer tror du kan påverka en sådan eventuell övergång? 

- Hur var din syn på cannabis när du började arbeta och hur är den nu? 

- Tror du att dina kollegor har samma syn? 

- Hur tänker du själv kring cannabis? 

 

 

- Har du några andra tankar kring det vi har pratat om? Känner du att det är 

något viktigt som vi inte har frågat om eller som du inte har fått tillfälle att 

säga? 

 


