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Abstract 

The aim of this study was to obtain a deeper understanding of young people's use of 

cannabis. To do that is this study made out of a qualitative interview method where we 

have interviewed four social workers and one policeman. All informants have 

experience of working with young people who used cannabis. To analyse the findings 

raised during the interviews, we have chosen to use the theoretical perspectives of social 

constructionism and the development of psychopathology. Furthermore, we have in the 

study used the risk and protective factors to analyse the factors that can influence a 

young person use of cannabis. The result indicates that the factors behind the use of 

cannabis are mental illness, neuropsychiatric diagnosis as ADHD or ADD and a 

problematic home. This result further discussion of risk factors such as a lack of 

schooling and whether sex has any significance or difference among those who use 

cannabis as an intoxicant. One of the main results that emerge is that mental illness is 

the most common risk factor for young people who use cannabis, and who is current to 

the social services. 

Keywords: cannabis, social constructionism, social service, social worker, young 

people 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att erhålla en djupare kunskap om ungdomars 

användning av cannabis. För att göra detta utgår denna studie från en kvalitativ 

intervjumetod där vi har intervjuat fyra socialarbetare samt en polisman. Samtliga 

informanter har erfarenhet av arbete med ungdomar som brukat cannabis. För att 

analysera resultaten som uppkommit under intervjuer har vi valt att använda oss av de 

teoretiska perspektiven social konstruktionism samt utvecklingspsykopatologi. Vidare 

har vi i studien använt risk och skyddsfaktorer för att analysera vilka faktorer som kan 

påverka att en ungdom använder sig av cannabis. Resultaten pekar på att 

bakomliggande faktorer vid bruket är psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk diagnos såsom 

ADHD eller ADD och en problematisk hemmiljö. I resultatet diskuteras vidare om 

riskfaktorer såsom en bristande skolgång samt huruvida könet har någon betydelse eller 

skillnad bland de som använder sig av cannabis som berusningsmedel. Ett av de 

viktigaste resultaten som framkommer är att psykisk ohälsa är den vanligaste 

gemensamma riskfaktorn hos de ungdomar som använder sig av cannabis och som blir 

aktuella på socialtjänsten.   

Nyckelord: cannabis, socialarbetare, social kontruktionism, socialtjänst, 

ungdomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 5 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ................................................................................................................ 4	  

1. Inledning ....................................................................................................................... 6	  
1.1 Problembakgrund .................................................................................................... 6	  
1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 8	  
1.3 Begreppsdefinition .................................................................................................. 8	  

1.3.1 Risk och skyddsfaktorer .................................................................................. 8	  
1.3.3 Bruk och missbruk ........................................................................................... 9	  
1.3.4 Kön .................................................................................................................. 9	  
1.3.5 Avvikare, avvikande- och normbrytande beteende ......................................... 9	  

2.1 Sökprocess ............................................................................................................ 11	  
2.2 Risk och skyddsfaktorer ....................................................................................... 11	  
2.3 Cannabis och omfattningen i Sverige ................................................................... 14	  
2.4 Internationell forskning kring cannabis och riskfaktorer ..................................... 15	  
2.5 Sammanfattning av teman .................................................................................... 15	  

3. Teoretiska perspektiv .................................................................................................. 17	  
3.1 Social konstruktionism ......................................................................................... 17	  
3.2 Utvecklingspsykopatologi .................................................................................... 18	  
3.3 Teoriernas relevans för examensarbetet ............................................................... 19	  
4.1 Forskningsdesign .................................................................................................. 20	  

4.2.1 Urval av intervjupersoner .............................................................................. 21	  
4.3 Analysmetod ......................................................................................................... 22	  
4.4 Studiens trovärdighet ............................................................................................ 23	  
4.5 Etiskt ställningstagande ........................................................................................ 25	  

5. Resultat och analys ..................................................................................................... 26	  
5.1 Cannabisanvändning bland ungdomar .................................................................. 26	  
5.2 Riskfaktorer hos cannabisanvändande ungdomar ................................................ 28	  

5.2.1 Psykisk ohälsa ................................................................................................ 29	  
5.2.2 Skolproblematik ............................................................................................. 30	  
5.2.3 Neuropsykiatrisk diagnos .............................................................................. 31	  
5.2.4 Kön ................................................................................................................ 32	  

5.3 Ökning .................................................................................................................. 33	  
5.4 Åtgärd och behandling .......................................................................................... 35	  
5.5 Analys ................................................................................................................... 37	  
6.1 Resultatdiskussion ................................................................................................ 45	  
6.2 Metoddiskussion ................................................................................................... 46	  
6.3 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................. 47	  

7. Referenslista ............................................................................................................... 49	  
7.1 Litteraturlista ........................................................................................................ 49	  
7.2 Vetenskapliga artiklar/rapporter ........................................................................... 51	  
7.3 Webbartiklar ......................................................................................................... 52	  

Bilaga 1. Mejl till informanter………………………………………………………….54 
Bilaga 2. Intervjuguide ................................................................................................... 55	  
 
  



 

 6 

1. Inledning 
Under de kurser vi studerat på socionomprogrammet har vi kommit i kontakt med 

frågor som rör sociala problem. Användning av narkotika kan ses som ett sådant socialt 

problem (Goldberg, 2010). Vi har vidare under utbildningen studerat risk och 

skyddsfaktorer, bland annat med fokus på ungdomar. Detta i kombination med den 

verksamhetsförlagda utbildningen som vi båda genomförde på socialtjänsten har 

bidragit till intresset av att studera socialarbetares syn på ungdomar som använder sig av 

cannabis som berusningsmedel. Intresset till att studera socialarbetare och 

socialtjänstens syn på ämnet bygger på att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för de 

ungdomar och barn som bor i kommunen. Socialtjänsten är även den myndighet som 

har kontakt med barn och föräldrar samt utför utredningar som rör barn och unga 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt Socialtjänstlagen 5 Kap. 1§ ska socialtjänsten arbeta 

aktivt för att motverka samt förebygga missbruk bland unga gällande bland annat 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel och beroendeframkallande medel. Detta 

innebär att socialtjänsten har en viktig roll i arbetet med cannabisanvändande ungdomar. 

1.1 Problembakgrund 
Cannabis är en narkotikaklassad drog och används som ett samlingsnamn för marijuana 

och hasch. Det finns ett hundratal olika ämnen i cannabis men det viktigaste rusämnen 

är THC - Tetra Hydro Cannabinol (droginformation.se). I Sverige var det fram till 1960-

talet främst jazzmusiker och bohemer som konsumerade cannabis, men efter 1965 

skedde en stor ökning bland ungdomsgrupperna, som då började konsumera cannabis. 

Störst var ökningen runt 1970-talet och det talades om att det berodde på att ungdomar 

experimenterade och/eller var nyfikna på drogen. Enligt diverse studier så sjönk 

konsumtionen åren efter dessa fram till 1990-talet då den nedåtgående trenden vände 

och på 2000-talet angav 9 % av flickorna och 10 % av pojkarna i årskurs 9 att de prövat 

cannabis. Detta var då en ökning på nästan 50 % sedan två decennier tillbaka. Fram till 

2007 minskade konsumtionen igen men sedan ökade konsumtionen återigen och är i 

dagsläget hög.  Det finns teorier om ett flertal olika faktorer som påverkar denna 

ökning. En av dessa är internationella trender, då andra länder fått liknande resultat. 

Under alla dessa år av ökningar så var det främst pojkar som brukade. Det går att se en 

ökad konsumtion av cannabis för pojkar mellan 16 och 18 år. 
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 Det verkar vara fler 18 åringar som prövar cannabis, än 16 åringar, men studier har 

trots det visat att på lång sikt så spelar inte debuten särskilt stor roll oavsett (Goldberg, 

2010). 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaanvändning, CAN, genomförde 2015 en 

studie om svenska skolelevers drogvanor. I denna undersökning framkom att 94 % av 

de gymnasieelever som någon gång prövat narkotika testat just cannabis och att 

motsvarande siffra bland niondeklassare är 90 %. Detta innebär att cannabis är det klart 

vanligaste narkotikapreparatet bland svenska skolungdomar (Guttormsson, 2015). I en 

artikel från Svenska Dagbladet kan vi läsa att var fjärde inläggning på Maria Ungdom i 

Stockholm är cannabisrelaterad och att det har skett en ökning de senaste åren. Maria 

Ungdom är en akutmottagning för ungdomar med problem orsakade av droger och 

alkohol (SvD 28/7-2014). 
 

Socialtjänsten finns inom varje kommun och arbetar utifrån ett flertal olika lagar. 

Huvudmålet för Socialtjänsten är att enligt 1 kap § 1 Socialtjänstlagen “Samhällets 

socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människorna 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i 

samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser” (Svensk Lag, 2015). I Svensk Lag (2015) återfinns även 5 kap. 12 § som 

tydligt beskriver socialnämndens roll i arbetet med barn och unga. Socialnämnden ska 

bland annat “verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, 

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 

gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga och aktivt arbeta för att 

förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra 

berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopingsmedel”. 

Socialt arbete kan omfatta ett stort område och innefattar inte enbart arbetet inom 

socialtjänst. När vi i vår studie talar om socialt arbete kommer vi utgå från det sociala 

arbetet med barn som innefattar både utredning och behandling för enskilda barn. 

Socialarbetare är en person som arbetar inom det sociala arbetet. I vårt fall är en 

socialarbetare någon som återfinns inom socialtjänsten eller i annat arbetet med 

ungdomar (Lagerberg & Sundelin (2000). Vi valde först att utgå från socialsekreterare 

på socialtjänsten, men under arbetets gång så ville vi ha en bredare bild av ungdomars 

bruk av cannabis och breddade därför val av intervjupersoner. 
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När vi tagit reda på mer om cannabis ville vi studera faktorer som återfinns hos de 

ungdomar som brukar cannabis. Vi har av denna anledning riktat in oss på riskfaktorer 

som förklaring till detta beteende. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att erhålla djupare förståelse för ungdomars bruk 

av cannabis genom att intervjua professionella som arbetar med ungdomar och/eller 

specifikt med dessa frågor samt se om de anser att det har skett en ökning av detta bruk. 

Vi vill även kartlägga vilka riskfaktorer de professionella pekar ut.  

1. Vilka är de bakomliggande faktorerna till ungdomars bruk av cannabis enligt 

socialarbetarna? 

2. Kan socialarbetare se att det skett en ökning av ungdomars bruk av cannabis, 

och i så fall på vilket sätt? 

3. Hur anser socialarbetare att behandlingen av enskilda brukare ska läggas upp 

och hur ska preventionsåtgärder genomföras? 

1.3 Begreppsdefinition 
Nedan följer ett förtydligande av de viktigaste begreppen i vår studie. 

 

1.3.1	  Risk	  och	  skyddsfaktorer	  

En riskfaktor är en händelse, en process eller en egenskap som i detta sammanhang ökar 

sannolikheten för normbrytande beteende i barndomen (Andershed & Andershed, 

2008). Riskfaktorer delas in i olika områden, exempelvis individuella riskfaktorer, 

familjära riskfaktorer samt omgivning och miljö. En av de största riskfaktorerna på den 

individuella nivån är att vara pojke, som utgör en risk i sig. Andra riskfaktorer kan vara 

låg självkänsla, en ickefungerande skolgång, att individen ser en mörk framtid, 

svårigheter att hantera känslor och beteende samt låg kognitiv förmåga. Familjära 

riskfaktorer kan vara dålig relation förälder-barn, ensamstående förälder, låg 

socioekonomisk status, icke stöttande föräldrar etc. Gällande riskfaktorer i omgivningen 

och närliggande miljö kan det exempelvis vara faktorer som att det inte finns ett nätverk 

av andra vuxna runt omkring ungdomen, att bo i segregerade områden eller att inte ha 

någon givande fritidsaktivitet (Eriksson m.fl., 2010). 
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1.3.2	  Ungdomar	  

När begreppet ungdomar används i denna uppsats menar vi flickor och pojkar som är i 

åldrarna 13-20 år. 

1.3.3	  Bruk	  och	  missbruk	  

Vi kommer i vår studie använda begreppet bruk av cannabis. Bruk innebär i detta fall att 

använda drogen cannabis. Denna definition väljer vi då vi vill förstå bakgrunden till 

varför ungdomar använder cannabis - utan att för den delen befinna sig i ett missbruk. 

Vi vill studera ungdomars bruk av cannabis även om det inte gått så långt som till ett 

missbruk.  Missbruk är enligt Nationalencyklopedin när en individ brukar en drog 

överdrivet mycket, eller ägnar sig överdrivet mycket åt att använda detta och prioriterar 

drogen framför relationer, skola eller arbete (NE, 2016). 

1.3.4	  Kön	  	  

Det biologiska könet är det kön vi föds med. Sedan finns även det sociala könet som är 

konstruerat genom de kulturella sammanhang vi lever i (Meeuwisse & Swärd, 2013). 

Det socialt konstruerade könet kallas av vissa forskare för genus. Det finns dock de 

forskare som använder sig av både kön och genus som begrepp, och med dessa avser 

samma sak. I vår studie utgår vi från det socialt konstruerade könet. Det finns sociala 

analyser som påstår att ordet kön är ett konstruerat begrepp format av vår kultur (Piuva 

& Karlsson, 2012). Vi utgår då från de konstruktioner som socialarbetare använder. I 

tidigare forskning används begreppen pojke/kille och flicka/tjej och vi kommer därför ta 

efter dessa begrepp för att tydliggöra skillnader mellan kön i studien. 

1.3.5	  Avvikare,	  avvikande-‐	  och	  normbrytande	  beteende	  

Att anses vara en avvikare är en social företeelse. Samhället i stort har gemensamma 

värden, förhållningssätt och sociala normer, men trots detta finns det individer som inte 

passar in i dessa mallar. De personer som avviker från de gemensamma normerna ses 

som avvikare (Goffman, 2011). Ett exempel på avvikande beteende kan vara kriminella 

handlingar. Det kallas även ett normbrytande beteende, vilket helt enkelt innebär att 

någon bryter mot normer. Detta har visat sig medföra risker för ungdomen. När vi talar 

om normbrytande beteende i studien så innebär det beteendet ett bruk av cannabis.  
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1.4 Uppsatsens disposition  

Detta examensarbete består av sex olika kapitel och de är indelade i rubriker och 

underrubriker. I det första kapitlet med namnet inledning återfinns en inledning, en 

problembakgrund, syftet med uppsatsen, frågeställningar samt en begreppsbeskrivning. 

I kapitel två, tidigare forskning, presenteras information om hur litteratursökningen 

genomförts samt tidigare forskning inom området. I kapitel 3, teoretiska perspektiv, 

presenteras de teoretiska utgångspunkter som har använt i analyseringen av det 

empiriska materialet. I kapitel 4, metod, beskriver vi tillvägagångsättet av studien samt 

diskuterar hur vi förhållit oss till begrepp såsom validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

och etiska riktlinjer. I kapitel 5, resultat och analys, presenterar vi empirin och 

genomför en analys av denna för att besvara denna studies syfte och dess 

frågeställningar. I det sjätte och avslutande kapitlet, diskussion, för vi en diskussion 

kring resultatet och studien samt presenterar förslag på vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskrivs den tidigare forskningen som finns inom området. Vi redogör 

även för hur sökprocessen sett ut. Vi har valt att använda oss av relevant forskning som 

har betydelse för att kunna besvara syftet och frågeställningarna i denna studie. Den 

tidigare forskningen i detta avsnitt är indelat i tre teman. Dels risk- och skyddsfaktorer, 

cannabis och hur dess utsträckning ser ut i Sverige samt internationell forskning kring 

cannabis och riskfaktorer. Avslutningsvis för vi en sammanfattning på de olika 

områdena. 

 

2.1 Sökprocess 
Högskolan i Gävle har en bibliotekssida där det finns specifika ämnesguider. För att 

hitta relevant forskning till vår studie har vi valt att använt oss av denna sökhjälp på 

HiGs bibliotekssida. Detta På denna sida är det möjligt att finna ämnesguider för att på 

bästa sätt hitta relevanta sökmotorer. Vi har i sökningen av tidigare forskning använt oss 

av Discovery DiVa, Google Scholar samt SwePub. På HiGs sökmotorer finns även 

länkar till vetenskapliga tidskrifter på svenska, bland annat socialvetenskaplig tidsskrift 

där vi har funnit passande forskning. När vi genomfört sökningen har vi valt att enbart 

söka efter artiklar som är peer rewieved. Detta är ett medvetet beslut för att öka studiens 

trovärdighet. Vi har sedan tidigare kommit i kontakt med forskare som berör de ämnet 

vi studerar och har därför sökt på dessa sökmotorer för att ta del av deras 

forskningsrapporter. Exempel på dessa författare är Ted Goldberg samt Anna-Karin och 

Henrik Andershed. 
 

Sökord: cannabis (svenska och engelska), marijuana (svenska och engelska), risk 

factor, riskfaktor, skyddsfaktor risk - och skyddsfaktorer, prevention cannabis, 

ADHD (svenska och engelska), neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD, 

psykisk ohälsa 

 

2.2 Risk och skyddsfaktorer 
Sundell och Forster (2005) skriver i sin forskningsrapport att det finns olika teorier för 

att förstå ungdomars problematik. Dessa teorier beskriver faktorer som kan påverka 

uppkomsten av problem - exempelvis förmågor, attityder, beteenden, situation och 



 

 12 

föreställningar. Faktorerna kallas även risk - och skyddsfaktorer. Riskfaktorer är det 

som anses öka sannolikheten av förekomsten av problem hos den unge och 

skyddsfaktorer är det som anses minska problembeteenden där det förekommer 

riskfaktorer. Risk - och skyddsfaktorer kopplas inte enbart till individen utan även till 

kamrater skola, närsamhället och familj och många riskfaktorer finns som en 

kombination av dessa. Exempel på riskfaktorer är neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, lågutbildade föräldrar, föräldrar med egen problematik, låg 

självkänsla, psykisk ohälsa och problematisk skolgång (Ibid, 2005). 
 

En ungdom med hög skolfrånvaro, familj med ekonomiska svårigheter, har en ADHD - 

diagnos, det finns helt enkelt ett flertal olika riskfaktorer kombinerade, löper större risk 

att hamna i framtida problem som missbruk, kriminalitet, arbetslöshet etc. Enligt 

Sundell och Forster har forskning visat att de individer som tidigt begår kriminella 

handlingar och exempelvis skolkar, är de som först experimenterar med alkohol och 

droger. I forskningsrapporten framkommer att har ett barn 6 eller fler riskfaktorer så är 

risken 10 gånger högre att denne får ett problemområde än ett barn som enbart har en 

riskfaktor. I forskningsrapporten finns även figurer som visar staplar på det resultat som 

framkommit. Bland annat går det att se att de ungdomarna som har fler riskfaktorer än 

skyddsfaktorer så hade 41 % brukat narkotika minst en gång. I den motsatta gruppen 

(fler skyddsfaktorer än riskfaktorer) hade enbart 4 % brukat narkotika. För att komma 

fram till resultat i forskningsrapporten har de utgått från tidigare forskning. Grunden till 

rapporten har att göra med att det finns en teori att förebyggande arbete gällande 

riskfaktorer är av stor vikt för att reducera problem bland barn och unga (Sundell & 

Forster, 2005). 
 

För att förstå vad som innefattas av begreppet riskfaktorer kan vi fokusera på 

skyddsfaktorer eftersom begreppen går ihop. Finns fler riskfaktorer, finns färre 

skyddsfaktorer och tvärtom. För att få djupare förståelse i vad som faktiskt är 

riskfaktorer kan vi lära oss vad skyddsfaktorer är. Som tidigare nämnts löper de 

ungdomar som har ett flertal riskfaktorer, som utåtagerande beteende, ångest och 

depression tidigt i livet en risk att få psykosociala problem. När det handlar om 

riskfaktorer vill forskare även fokusera på skyddsfaktorer, för att förstå vad som 

skyddar ungdomar från att hamna i dessa svårigheter (Sundell & Forster, 2005). 

Eriksson, Cater, Andershed och Andershed (2010) genomförde en studie för att 

redogöra vad som anses vara skyddande faktorer. Det centrala i denna forskning var 
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därför att identifiera dessa skyddande faktorer. Den kunskapen är viktig för att utveckla 

effektiva metoder för att hjälpa ungdomar i riskzonen. I studien finns ett flertal exempel 

på vad som faktiskt är skyddande faktorer. Det är uppdelat i tre olika kategorier - en 

med individuella faktorer, en med familjära faktorer samt en kategori som berör miljön 

utanför familjen. I den individuella kategorin finns faktorer som hög självkänsla, att 

vara av det kvinnliga könet, framtidshopp, positiv attityd till skola och fungerande 

kognitiva förmågor. Faktorer inom familjen är exempelvis en trygg anknytning, bra 

relation till minst en förälder, rutiner i familjen, hög socioekonomisk status, föräldrar 

utan egen problematik som missbruk och psykisk ohälsa. Den tredje kategorin som 

handlar om miljön utanför familjen är exempelvis ett nätverk runt ungdomen, andra 

viktiga vuxna, en meningsfull fritid, välorganiserad grannskap etc. Dessa kategorier är 

inte rankade på ett visst sätt, men kombinationen av dem ökar givetvis skyddet för barn 

och unga. I studien påvisas det att risk och skyddsfaktorerna har olika form beroende på 

kön. Flickor tenderar att ha ett större skydd gentemot riskfaktorerna. Pojkar löper 

exempelvis en högre risk att få psykiska och emotionella störningar vid problem inom 

familjen (Eriksson M.fl, 2010). 
 

I den forskning som finns kring risk- och skyddsfaktorer framkommer det att 

problematisk skolgång motsvarande en välfungerande skolgång är en stark riskfaktor 

samt skyddsfaktor. Att växa upp med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

ADHD, ADD eller autismspektrum anses också vara en stark riskfaktor. Miranda, 

Colomer, Berenguer, Roselló, Roselló (2015) har i Valencia genomfört en studie där 

substansanvändning jämförs mellan ungdomar med neuropsykiatriska diagnosen ADHD 

och ungdomar utan denna typ av diagnos. Det framgår av undersökningen att ADHD 

har associerats med dysfunktionalitet i bland annat psykosociala sammanhang, i 

utbildning, yrken, familj och i andra relationer. Studier visar även att ADHD ökar risken 

för bruk av olika typer av tobak, alkohol och narkotika, bland annat cannabis och andra 

droger. Syftet med denna studie var bland annat att se sambanden mellan ADHD-

diagnosen och användningen av narkotika, alkohol och tobak. Resultatet visade att det 

inte fanns något samband mellan ADHD-diagnos och användandet av tobak och 

alkohol. Däremot fanns ett signifikant samband mellan diagnosen och användandet av 

cannabis (Miranda m.fl, 2015). 
 

Risk- och skyddsfaktorer är ett omtalat begrepp. Det finns två välkända forskare inom 

området, Anna-Karin och Henrik Andershed, som tagit fram ett 
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riskbedömningsformulär vid namn ESTER.  ESTER-undersökningen är ett fyrsidigt 

frågeformulär som fokuserar på ungdomar och familjer styrkor och svårigheter med 

primärt fokus på riskerna I denna bedömningsmall framkommer det att det är viktigt att 

identifiera dessa risker för att effektivt kunna hjälpa dessa ungdomar. (Andershed & 

Andershed, 2010). 

 

2.3 Cannabis och omfattningen i Sverige 
Guttormsson (2007) har i sin publicering i Socialmedicinsk tidsskrift skrivit om 

cannabisens utbredning i Sverige och övriga Europa. Cannabis är det mest använda 

narkotiska preparatet i världen, men i jämförelse med andra länder i Europa har Sverige 

en relativt låg cannabiskonsumtion. I studien presenteras bland annat hur mycket 

cannabis som beslagtogs av tull år 2005 samt hur priserna förändrats över tid. År 1988 

var ett gram cannabis värt omkring 100 kronor och år 2005 kostade samma mängd cirka 

80 kronor. Uttryckt i konsumentindexreglerade siffror innebär detta en prissänkning på 

50 %. Under 1960-talet tog cannabisbruket fart i Sverige. Det finns även faktorer som 

kan påverka vilka personer som kan löpa stor risk att hamna i missbruk och det är något 

som framkommer i denna studie, och en av dessa är en tidigt uttalad social problematik. 

De personer som endast använt sig av cannabis vid enstaka tillfälle har dock vanligtvis 

inte en sådan problematik. Dock skiljer sig användarna som endast brukat några få 

gånger ändå från de som aldrig använt sig av någon form av narkotika. Den uttalade 

sociala problematiken kan visa sig genom hög frånvaro från skolan, att de inte trivs i 

skolan eller en lägre utbildningsnivå hos föräldrarna. Det är vid en regelbunden 

konsumtion som dessa det faktorer syns (Guttormsson, 2007). 
 

Även Goldberg (2010) menar att vem som helst inte blir en problematisk konsument, 

utan att det finns faktorer som innebär att människor blir kvar i ett missbruk. I 

Goldbergs studie följer han problematiska konsumenter i Stockholmsområdet för att öka 

förståelsen kring varför dessa personer prövat narkotika och sedan fortsatt att missbruka 

droger. För att besvara denna frågeställning har forskaren utvecklat en modell för att 

kunna redogöra vilka faktorer som kan påverka dessa människor och de val de gjort. De 

centrala resultaten i artikeln är att det finns olika faktorer som gör att en individ hamnar 

i ett missbruk - exempel på dessa är negativ självbild, självdestruktivitet, stämpling av 

föräldrar samt samhälle. 
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Inom forskning om cannabis och dess omfattning i Sverige finns mycket kritik. Att få 

svar på frågor kring cannabiskonsumtion görs genom frågeundersökningar. Kritiken 

kring dessa frågeundersökningar bygger bland annat på att de som brukat cannabis 

vanligtvis är en överrepresenterad grupp i bortfallet samt att många respondenter, d v s 

deltagarna i undersökning, inte vill uppge att de använt sig av en drog och därmed inte 

fyller i sådana alternativ (Guttormsson, 2007). 

 

2.4 Internationell forskning kring cannabis och riskfaktorer 
I en forskningsrapport från Universitetssjukhuset i Prag (2015) återfinns att det “finns 

en stor oro världen över för cannabisanvändande barn och unga vuxna”. En debut av 

cannabis är ofta associerad med ett antal negativa hälso- och sociala konsekvenser. 

Dessa kan vara exempelvis nedsatt kognitiv förmåga, ångest eller problem med 

skolgången. I studien framkommer att det finns ett starkt samband mellan olika 

riskfaktorer och cannabisanvändning. För att kunna se sambandet använde 

forskargruppen 8 olika risk - och skyddsfaktorer för att karakterisera ungdomarna och 

sedan föddes en hypotes kring om dessa riskfaktorer hade någon inverkan eller inte. De 

delade också upp ungdomarna i olika riskgrupper; låg, - mellan och -hög. Resultatet 

visade tydligt att cannabisanvändning skilde beroende på vilken riskgrupp ungdomen 

tillhörde. För en ungdom i lågriskgruppen som har insatser från socialtjänsten var 

sannolikheten att denne brukar cannabis 4,3 %. I medelriskgruppen var risken 10.91 % 

och i högriskgruppen var sannolikheten så hög som 25.51 %. Dessa ungdomar har eller 

har haft insatser hos socialtjänsten, i annat fall var risken ännu högre. Skolbetyg, tankar 

på att skada sig själv, och att bryta mot reglerna var de tre viktigaste faktorerna som 

skiljer högrisk mot lågriskungdomar. Det ligger stor fokus på betyg i skolan, relation 

med modern samt kompisrelationer. Dessa kan anses vara risk- eller 

skyddsfaktorer.  Slutsatsen i denna studie är alltid att riskfaktorer har en stor inverkan 

på ungdomars användning av cannabis (Miovský, Vonkova, Čablová & Gabrhelík, 

2015). 

 

2.5 Sammanfattning av teman 
Det finns en hel del relevant forskning kring det vi valt att studera. Gällande ökningen 

av cannabis går det att dra slutsatsen att det ökat och minskat en hel del över tid men det 

verkar skett en ökning senaste åren. Gällande vem som brukar cannabis finns olika 

förklaringsmodeller och teorier, vi har valt att rikta in oss på riskfaktorer för att få ökad 
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förståelse för de ungdomar som brukar cannabis då det finns studier som visar på detta 

samband. När vi undersöker forskning från Sverige och andra länder har vi varit 

uppmärksamma på hur och om begreppen risk- och skyddsfaktorer skiljer sig åt för att 

kunna göra en realistisk jämförelse.  Vi är medvetna om att begreppen kan skilja sig åt 

då det är en tolkningsfråga beroende på konstruktioner och traditioner i olika länder.  De 

studier vi valt att utgå från skiljer sig inte nämnvärt ifrån varandra. I studien av 

Miovský, Vonkova, Cablova & Gabrhelík (2015) används riskfaktorer som manligt kön, 

skolbetyg, relation med moder, relation till vänner, meningsfull fritid, självkänsla etc. 

Sådana riskfaktorer används även i den svenska forskning vi i vår rapport utgår från.  
 

Miovský, Vonkova, Čablová & Gabrhelík (2015) har i studien genomfört en 

kontrollerad, skolbaserad studie under en period på 33 månader. De använde 8 

riskfaktorer för att kategorisera barnen och sedan förutspåddes risken för 

cannabisanvändning. Den studie som är gjord av Eriksson, Cater, Andershed & 

Andershed (2010) utgår från tidigare rapporter. De har i studien använt välkända 

databaser för att hitta relevant forskning. De erhöll 62 skrivna rapporter kring ämnen, 

men slutligen var det 30 stycken omdömen som studien utgått från. Sundell och Forster 

(2005) har även dem utgått från tidigare kunskap och forskning inom ämnet. Miranda, 

Colomer, Berenguer, Rosello & Rosello (2015) genomförde en studie på totalt 93 

ungdomar, varav 43 inte har ADHD-diagnosen, och 50 har. Dessa ungdomar var en del 

av Spanish sample of the Multicenter ADHD Genetics (IMAGE). Dessa ungdomar 

delades in i två grupper och utvärderades innan sannolikheten för samband räknades ut. 

Det gjorde även en uppföljning ett år senare. De slutsatser som går att dra utifrån detta 

är att svenska studier ofta utgår från tidigare forskning, medan internationella forskare 

gör studien från grunden. De studier vi i vår studie använder oss av har kommit fram till 

sitt resultat på ett flertal sätt, men de berör även olika ämnen. Vi anser att resultaten i de 

studier som behandlar samma ämne leder åt samma riktning och det är därför en fördel 

att de genomfört studier med olika metoder för att bättre säkerställa att resultaten är 

riktiga.  
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3. Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt introducerar vi de teoretiska perspektiv vi har använt för att analysera det 

empiriska materialet i examensarbetet. Teorier är förklaringar av empirin som 

systematiskt bygger broar mellan livshistoria och det större generella (Öberg, 2015). De 

teoretiska perspektiven som presenteras i detta avsnitt är social konstruktionism och 

utvecklingspsykopatologi. 	  

 

3.1 Social konstruktionism 
Social konstruktionism är en postmodern och tolkningsbaserad teori (Payne, 2005). Den 

sociala kontruktionismen som används idag härstammar från brittisk och amerikansk 

psykologi samt social psykologi och kan inte spåras tillbaka till en enskild forskare eller 

person. Enligt det socialkonstruktionistiska synsättet är sättet vi förstår världen på 

historiskt och kulturellt bundet (Burr, 2003). Social konstruktionism handlar om att vår 

verklighet är konstruerad (Sohlberg, 2013). Berger & Luckman (1971) menar att vår 

verklighet är socialt konstruerad och att vi behöver analysera den process som leder till 

detta. Det socialkonstruktionistiska synsättet bygger på att förståelsen om verkligheten 

uppstår i det sociala samspelet (Payne, 2005). Vidare skapas kunskap om världen 

människor emellan, genom en social process, som i sin tur är till för att tolka sociala 

erfarenheter. Kunskapen och förståelsen konstrueras bland annat genom språket. 

Språket och kommunikationen människor emellan är därmed en stor del i det som 

formar sociala konstruktioner och hur vi människor tolkar verkligheten (Burr, 2003). 

Dessa tolkningar representerar och formar därefter sociala erfarenheter, genom att det är 

sättet människor förstår dem på (Payne, 2005). Social konstruktionism förnekar att 

kunskap är direkt översättningen av verklighet eller sanning. Inom social 

konstruktionism finns det inget som kan ses som en riktig sanning. Kunskap bildas ur 

olika perspektiv vilket leder till olika sätt och se på saker, och ur det 

socialkonstruktionistiska synsättet är inget sätt bättre än det andra (Burr, 2003).   

 

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet uppstår sociala problem när exempelvis 

massmedia eller annan social grupp hävdar att ett visst socialt beteende är problematiskt 

och att det kräver politiska och sociala ingripanden. Här innebär det att sociala problem 

inte alltid är problematiska i sig, utan att problemet uppstår när en annan grupp visar på 

det beteendet är just problematiskt (Payne, 2005).  När cannabis ser som ett 

samhällsproblem kan vi enligt den sociala konstruktionismen anta att det är något som 
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bildats samspel människor i mellan. Samhället i stort har bestämt att det är fel att 

använda sig av detta och att det ska vara olagligt.  

 

Vi kan säga att de människor i samhället som har makten är vad som bestämmer vad 

som faktiskt är ett socialt problem. När individen avviker från det samhället anses vara 

“normalt” så kan sociala problem ses som individens avvikande. Det svenska samhällets 

syn på narkotika är att allt bruk som inte är medicinskt är olagligt (Goldberg, 2010). Det 

är socialarbetarna som arbetar med sociala problem som konstruerar och skapar vad det 

sociala arbetet faktiskt är (Payne, 2005).  
 

Runt det socialkonstruktionistiska perspektivet finns det kritik. Denna grundar sig bland 

annat på att allt uppfattas som relativt, vilket gör det svårt för socialarbetare att arbeta 

som uppdragsgivare eftersom de ska ta lika stor hänsyn till allas åsikter.  

 

3.2 Utvecklingspsykopatologi 
Utvecklingspsykopatologi har visat sig vara ett användbart teoretiskt perspektiv 

gällande barn och barnavårdsforskning i socialt arbete. Utvecklingspsykopatologin 

grundar sig i att den fördjupar sig i sårbara, utsatta, riskfyllda förhållande för att förstå 

förändringar, individuella skillnader och variation i samspelet mellan omgivningen och 

individer. De bärande begreppen inom utvecklingspsykopatologin är risk- och 

skyddsfaktorer, vändpunkter (turning points) samt resilience 

(återhämtningsförmåga/motståndskraft) (Andersson, 2008). Detta gör det till en viktigt 

teoretisk utgångspunkt i vårt arbete då vi kommer studera risk- och skyddsfaktorers 

betydelse bland ungdomar som använder cannabis. Utvecklingspsykopatologin tog 

grund i insikten av att det fanns begränsningar i psykiatri samt utvecklingspsykologi för 

att förstå sambandet mellan individ och omgivning och skapades som en slutprodukt då 

flera olika vetenskapsområden integrerades. Denna nya form av forskning startades med 

enbart riskforskning men när det bara togs hänsyn till olika risker så fick de väldigt 

olika utfall. 
 

Studier visade även att det är väldigt olika hur individ till individ drabbas och därför är 

det av stort intresse att studera även skyddsfaktorer för att få en djupare förståelse och 

för att förstå utvecklingen som leder till resilience (motstånd). 

Utvecklingspsykopatologin är alltså främst till för att forska kring människor i risk och 

främst barn och barndomsrisker.  Denna typ av teori vill söka kunskap kring skeenden 
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och utvecklingsprocesser för att förstå hur dessa processer och skeenden som skiljer 

från det normala eller typiska. Utvecklingspsykopatologin betonar att riskfaktorer i sig 

inte är vad som orsakar bristande förmåga att förstå eller olika typer av störningar utan 

är indikatorer på sådant som negativt kan påverka individuell anpassning. Risk- och 

skyddsfaktorer samarbetar och existerar i balans och det är högre risk för en störd 

utveckling om riskfaktorerna väger över bufferten av skyddsfaktorer (Andersson, 

2008).   
 

Utvecklingspsykopatologin utgår från att det finns en utveckling som är “normal”, och 

att de barn som inte utvecklas på det sättet anses vara avvikande. Det finns ett mänskligt 

schema på hur vår livsprocess “bör” gå till. Utvecklingspsykopatologin handlar alltså 

om att förstå hur avvikelser i den utveckling som anses normal, negativt påverkar den 

fortsatta utvecklingen. När vi nu vet mer hur en normal utveckling går till så blir det 

enklare att se vad som är ohälsosamt avvikande. Utvecklingspatologin ger oss förståelse 

i vilka orsaker som ligger bakom avvikande utveckling på det individuella planet. 

Däremot har det att göra med hur vi formas i ett samspel med andra och påverkas av 

faktorer runt omkring oss (Boberg, Almqvist & Tjus, 2003). 

 

3.3 Teoriernas relevans för examensarbetet 
Social konstruktionism är av vikt i vår studie eftersom vi har valt allt intervjua 

socialarbetare gällande ungdomars bruk av cannabis. Vi är således ute efter att få reda 

på hur dessa socialarbetare ser på cannabisanvändandet, och det är vidare deras 

konstruerade verklighet som vi är intresserad av att undersöka. Vi anser att 

utvecklingspsykopatologin är en teori som passar det vi har för avsikt att studera, det 

vill säga vilka riskfaktorer som finns bland ungdomar som brukar cannabis samt om det 

finns gemensamma faktorer hos dessa ungdomar. Med faktorer menar vi då riskfaktorer 

då vi tänker att det är orsaken till varför vissa individer brukar cannabis och andra inte. 

Vi kan vidare med denna teori analysera de resultat vi får på ett ytterst relevant vis. 
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4.  Metod 
I detta avsnitt presenteras den kvalitativa forskningsmetod som vi har använt i detta 

examensarbete. Avsnitten inleds med en beskrivning av forskningsdesignen och en 

presentation av hur vi gått till väga för att utforma studien. Vidare följer i detta avsnitt 

en del om studien trovärdighet samt en avslutande diskussion kring denna studies etiska 

ställningstaganden. 

 

4.1 Forskningsdesign 
Inom kvalitativ forskning påbörjas processen vanligtvis med att forskaren bekantar sig 

med litteratur som finns inom området, något som vi inledde denna studie med att göra 

(Larsson, 2005). Kvalitativa forskningsmetoder har tre olika huvudformer av 

datainsamling, nämligen dokumentanalys, öppna intervjuer samt direkta observationer. 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar på bästa sätt utgår denne från 

kvalitativa intervjustudier. Den kvalitativa metoden passar denna studie bra då den gör 

det möjligt att få en djupare förståelse och forskningsintervju lämpar sig bäst för att få 

svar på vårt syfte och frågeställningar eftersom vi önskar förstå ett fenomen ur våra 

socialarbetares synvinklar (Kvale & Brinkmann, 2009). En fördel med intervjuer är 

möjligheten att få flera personers synvinklar på olika fenomen, i detta fall ungdomars 

användning av cannabis (Ahrne & Svensson, 2009). 
 

Det finns en hel del olika typer av intervjuformer som används beroende på vad 

forskningssyftet är. En kvalitativ forskningsintervju ger möjlighet att få en beskrivning 

av intervjupersonens livsvärld. En kvalitativ intervjumetod har en fördel eftersom det är 

möjligt att variera med öppna frågor eller ordning av frågorna på ett vis som inte 

fungerar vid exempelvis enkätundersökningar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). I 

våra intervjuer har vi använt oss av halvstrukturerad intervju för att få en klar 

beskrivnings av socialarbetarnas livsvärld, detta för att få förståelse till cannabisbruket 

bland ungdomar. Den halvstrukturerade intervjuformen ger även möjlighet till att ändra 

följden på frågorna för att följa upp intervjupersonernas berättelser. Förhållningssättet i 

denna intervjuform är fenomenologiskt (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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 4.2 Tillvägagångssätt 
I denna studie har vi genomfört 5 intervjuer. Innan intervjuerna genomfördes 

utformades en intervjuguide som går att finna som bilaga 2. Intervjun beräknades innan 

att ta mellan 30-60 minuter och den genomsnittliga tiden hamnade på cirka 40 minuter. 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna har ett mail och/eller telefonkontakt 

skett. Intervjuguiden har i förväg skickats ut till samtliga intervjupersoner. Intervjuerna 

ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjuerna inleddes med att vi frågade 

intervjupersonerna som det gick bra att vi spelade in samtalet, något som alla 

intervjupersoner godkände. Ljudbandsinspelning är ett av de vanligaste sätten för att 

registrera intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Efter genomförda intervjuer har vi transkriberat inspelningen av dem. Transkriberingen 

bör ske så fort som möjligt efter intervjun eftersom minnet då är färskt (Ahrne & 

Svensson, 2015). Transkribering innebär att ändra från en form till en annan. Vi har 

transkriberat inspelningen till text, vilket medför att rösten, uttryck och andningen går 

förlorade (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

4.2.1	  Urval	  av	  intervjupersoner	  

I genomförandet av denna studie har socialarbetare intervjuats för att ge svar på de 

frågeställningar vi utformat. Eftersom studiens syfte berör ungdomars bruk av cannabis 

skedde urvalet av socialarbetare baserat på detta. Vi har i vår studie gjort ett 

bekvämlighetsurval. Det började med att vi tog kontakt med en socialsekreterare på 

socialtjänsten som vi blivit tipsade om. Bekvämlighetsurval innebär att “man tager vad 

man taga kan” (Trost, 2012, s 30). Eftersom det inte är enkelt att få tag i personer inom 

socialtjänst som har den erfarenhet vi eftersökte, använde vi oss av detta urval. Innan vi 

genomförde intervjun så rekommenderade i sin tur denna socialsekreterare ytterligare en 

socialsekreterare med erfarenhet av just vårt ämne som vi tog kontakt med. 

Detta innebär att vi då gjorde ett bekvämlighetsurval, eftersom vi intervjuade en person 

som vi vet hade speciellt erfarenheter vi ville åt (Ahrne & Svensson, 2015). Risken 

finns att eftersom vi intervjuade en del personer inom samma organisation så kan de ha 

kontakt med varandra samt vissa attityder och erfarenheter gemensamt. Dock anser vi 

att detta inte är något problem för denna studie, eftersom intervjupersonerna tillhörde 

olika enheter och av denna anledning hade olika arbetsuppgifter. 
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Vi fick även ett nummer av en utomstående till en polis som tidigare arbetat med 

organiserad brottslighet samt narkotika i det området vi valt att utgå ifrån i vår studie. 

Polisen i fråga hade ingen koppling till oss eller till den vi fick numret av och därför 

finns ingen risk att det kan ha påverkat intervjun och de svar som framkom under den. 

De socialarbetare vi har intervjuat arbetar därmed på Barn och Ungdomsenheten inom 

socialtjänsten med ungdomar i ålder 13-20. Vi har även genomfört en intervju med en 

kurator på Mini Maria, där de arbetar med ungdomar upp till 21 år gällande frågor som 

rör alkohol och droger. Mini Maria är en del av socialtjänsten men ingen myndighet 

utan räknas som öppenvård. Vi har i vårt arbete även intervjuat en polis för att få insikt 

hur de bedriver sitt arbete med ungdomar som brukar cannabis. 

 

4.3 Analysmetod 
Under intervjutillfällena har vi använt oss av det fenomenologiska perspektivet. Detta 

perspektiv går ut på att få ut så exakta beskrivningar av de socialarbetare vi intervjuat 

som möjligt (Larsson, 2005). Att vi utgått från fenomenologin innebär därmed att vi i 

våra intervjuer sökt förståelse för hur våra socialarbetare uppfattar det fenomen vi 

undersöker. Detta är för att vi ska få ökad förståelse i hur de upplever detta. Eftersom 

vår studie bygger på att ta reda på hur socialarbetare ser på ungdomars bruk av cannabis 

är fenomenologin en relevant metod att använda sig av. Under intervjun la vi fokus på 

att socialarbetaren öppet skulle berätta om hur denne upplever fenomen och situationer i 

arbetet med ungdomar. Den förkunskap vi hade inom ämnet la vi åt sidan och riktade in 

oss på socialarbetarens berättelser, kunskaper och erfarenheter. Vi valde därför att våra 

intervjuer är halvstrukturerade intervjuer. Detta är just som tidigare nämnts bäst 

passande efter som vi vill få reda på socialarbetarnas egna upplevelser av det vi 

undersöker. Denna typ av intervju går att jämföra med ett slags vardagssamtal, men har 

ett specifikt syfte. Vi hade frågor att utgå från, men vi inledde enbart med dessa och lät 

sedan socialarbetarna prata utifrån deras upplevelser om ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

För att sedan analysera materialet som vi fått in under intervjutillfällena, den tidigare 

forskningen samt litteraturen har vi använt oss av det hermeneutiska synsättet. Detta 

synsätt innebär förståelse och tolkning av en text. Inom hermeneutiska synsättet 

tillskrivs forskarens förförståelse en djup betydelse. En intervju som genomförs i ett 

forskningssyfte kan beskrivas som ett samtal där kunskap skapas. Om samtalet sedan 

spelas in på ett videoband, ska detta senare transkriberas, det vill säga överföras, till text 
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för att kunna tolkas (Larsson, 2005). Hermenutiken kan beskrivas med en 

hermenutistisk cirkel där de enskilda delarna tolkas och sedan relateras till en helhet. Vi 

har därför tolkat det vi hört för att sedan sätta in dessa företeelser i ett större 

sammanhang för att därigenom få e djupare förståelse för hur helheten ser ut. 

Socialarbetares syn på cannabis är inte helt komplex utan vi har undersökt de små 

delarna av resultatet för att få en bredare bild över problematiken. Denna cirkel går 

därför hela tiden runt och djupare förståelse nås på vägen (Kvale & Brinkman, 2009). 

Vi har genom hermenutiken haft möjlighet att lyssnat och tolkat det våra socialarbetare 

förmedlat för att få en förståelse kring hur problematiken ser ut i praktiken, från små 

delar till en helhetsbild. 

4.4 Studiens trovärdighet  
Inom forskning är det viktigt att läsaren känner trovärdighet till det publicerade 

materialet (Ahrne & Svensson, 2015). När en rapport ska skrivas finns vissa faktorer 

som bedömer hur pass tillförlitlig samt pålitlig denne är. Ett av begreppen som 

beskriver detta är validitet. Validiteten handlar i stora drag om att vi “mäter det vi avsett 

att mäta”. De slutsatser vi kommer fram till ska vara härledd korrekt från sina premisser. 

Ett yttrande ska ha giltighet. För att vi ska få en hög validitet är det därför viktigt att vi 

anpassar exempelvis frågorna i vår intervju för att vi ska få svar på det vi söker (Kvale 

& Brinkmann, 2009). För att få hög validitet på vårt resultat har vi intervjuat 

socialarbetare i form av socialsekreterare på barn och ungdomsenheten samt Mini Maria 

- vars arbete handlar om ungdomar och missbruk, samt en polis som arbetat med 

narkotikafrågor. Det känns högsta relevant för att vi ska få svar på vårt syfte. 

Ett sätt att skapa trovärdig kvalitativ forskning är att forskningstexten är transparent, 

eller som det även kallas, genomskinlig. För att uppnå detta är det av stor vikt att 

författaren berättar om hur processen fram till resultatet sett ut samt argumenterar och 

presenterar tankarna bakom metodvalet. Bra forskning ska vara möjlig för människor 

utifrån att kritisera och diskutera (Ahrne & Svensson, 2015). Under arbetets gång har 

andra haft möjlighet att följa arbetets gång, till exempel med synpunkter från tilldelad 

handledare. Vi har också genom hela arbetet varit tydliga med hur vi kommit fram till 

vårt resultat.  
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Reliabilitet är det som har att göra med en studies tillförlitlighet och handlar om 

möjligheten att göra om samma studie och då få samma resultat. Det är här viktigt att vi 

som intervjuar är noggranna med hur vi lägger upp frågorna. Det är av stor vikt att om 

studien skulle göras om, att vi är konsekventa med frågorna för att andra personer skulle 

få svara på samma frågor, för att få en stark tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vi har utgått från en intervjuguide och alla socialarbetare har fått tillgå samma mall, 

vilket gör att de svarat på samma frågor. Självklart leder vissa intervjuer in på andra 

spår och vissa följdfrågor ställs, men i grund och botten är det samma frågor som ställs 

till alla. Skulle vi göra studien i exempelvis annan kommun eller bland andra aktörer 

som arbetar med ungdomar skulle frågorna vara detsamma.  
 

Ett annat relevant begrepp i en studie som denna handlar om generalisering. 

Generaliseringen innefattar frågan om det är möjligt att generalisera sitt resultat på en 

större population. Kan det vi kommit fram till dras till ett större sammanhang? 

Problemet med forskning via intervjuer är att det för det mesta är omöjligt att 

generalisera eftersom det är så få intervjupersoner. Det som studiens 5 personer säger 

går inte med statistiska metoder att generalisera till fler personer eller andra situationer 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Rent generellt får ofta den kvalitativa forskningsmetoden 

kritik just för sin bristande generaliserbarhet (Ahrne & Svensson). 
 

Resultatet i denna studie är inte statistiskt sett generaliserbart. Fem stycken oberoende 

intervjupersoners/socialarbetare uppfattning om ungdomar kan inte generaliseras till en 

större population. För att en kvalitativ studie ska ha möjlighet att generaliseras så skulle 

vi exempelvis kunna göra om samma studie i andra kommuner, för att ha något att 

jämföra med. Skulle då resultaten från olika, liknande studier, få ungefär samma resultat 

så finns möjligheten att generalisera till ett större sammanhang. Däremot finns det en 

generaliseringsform som benämns som antingen analytisk eller teoretisk generalisering. 

Detta innebär att studiens resultat istället för att relatera till empiriska objekt, relateras 

till kända begrepp och teoretiska perspektiv, något som vårt arbete syftar till att göra 

(Ahrne & Svensson, 2015).   
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4.5 Etiskt ställningstagande 
Inför genomförandet är intervjuerna i denna studie är det av stort vikt att hänsyn till de 

etiska frågorna. Forskningsetik är en viktig grundsten eftersom intervjuer rör människor 

och i vissa fall känsliga ämnen. Det är av stor vikt att de personer som ställt upp på 

intervjun värnas om det konfidentiella. Det är grundläggande att vara tydlig med att 

informera intervjupersonerna om att de uppgifter de lämnat senare kommer raderas. 

Denna information har samtliga intervjupersoner som deltagit i denna studie tagit del av 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare finns det fyra etiska grundkrav som forskare 

vanligtvis utgår från, och dessa har vi använt oss av i detta arbete.  De olika kraven är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär i stora drag att det är viktigt att informera 

intervjupersonerna i stora drag om vad uppsatsen handlar om, att syftet är till för 

forskning och att det är vad de insamlade uppgifterna kommer att användas till. Detta 

har vi anammat i studien genom att redan i första kontakten med intervjupersonerna i 

vårt mejl till dessa informerar dem om vad uppsatsen handlar om och vilken roll de 

kommer ha i insamlandet av uppgifterna. Gällande samtyckeskravet så har vi poängterat 

till intervjupersonerna att det är högst frivilligt att delta och att de när som helst kan dra 

sig ur. Konfidentialitetsprincipen tas givetvis hänsyn till då uppgifterna som lämnas är 

och förbli anonyma, det kommer aldrig gå att urskilja vem som sagt vad. De 

intervjupersoner vi har kommer ha största möjliga konfidentialitet och ingen förutom 

uppsatsskrivarna kommer ta del av deras personuppgifter. Det sista kravet att utgå från 

är nyttjandekravet. Detta innebär att de uppgifter vi samlat in enbart kommer användas 

till den studien vi genomför vilket vi hela tiden varit noggranna med att poängtera. De 

uppgifter vi fått genom intervjuerna har vi enbart använt till vår studie och inte till 

någonting annat (Vetenskapsrådet, 2014). 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultaten av de genomförda intervjuerna samt en analys av 

dessa utifrån valda teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Vi kommer att 

benämna intervjupersonerna som socialarbetare 1, socialarbetare 2, socialarbetare 3 och 

socialarbetare 4. Eftersom en av intervjupersonerna arbetat som polis i en medelstor 

kommun i Sverige kommer denna person att benämnas som Polisman 1. I avsnittet 

kommer resultatet och analysen att ske separat. Inledningsvis presenteras de resultat 

som uppkommit under intervjusituationer och därefter analyserar detta utifrån tidigare 

forskning, relevant litteratur och valda perspektiv och teorier. Vi har valt att tematisera 

resultatet utifrån våra frågeställningar. Resultatet är indelat i fyra delar. De första två 

delarna rör frågeställning ett, den tredje delen frågeställning nummer två och den fjärde 

delen rör den tredje och sista frågeställningen. Vi har även delat upp vissa delar i 

underrubriker för att göra analysen enklare att utläsa. Avslutningsvis förs analysen där 

resultatet kopplas ihop med valda perspektiv och teorier, tidigare forskning samt 

relevant litteratur. 

5.1 Cannabisanvändning bland ungdomar 
Allmänt framkommer det under samtliga intervjuer med socialarbetarna att i princip alla 

ungdomar som är aktuella på enheten Barn och Ungdom 13-20 någon gång brukat 

cannabis eller annan narkotika. Socialarbetare 1 säger: 

- Jag skulle vilja säga att 98 % av ungdomarna här har brukar någon form av -

narkotika. 

 

Socialarbetare 2 säger: 

 

- Alla brukar cannabis. Men det är en del av andra problem, det är som en 

dominoeffekt. Men det är cannabisen de blir aktuella för. 
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Vidare berättar informanterna att cannabisanvändningen nödvändigtvis inte behöver 

vara anledningen till att ungdomarna är aktuella på socialtjänsten utan att det är något 

som framkommer senare i utredningen. Det framkommer även att det inkommer fax 

från polisen om de stött på ungdomen påverkad ute i exempelvis centrum. 

Socialarbetare 1 uppger att:   
 

- Det vanligaste är att det inkommer orosanmälningar kring annat, sen kommer 

bruket av cannabis fram. Det händer också att det kommer anmälan från polis, 

men då är det för att ungdomen åkt fast gällande narkotika. 

 

Debutåldern är något som diskuteras i samtliga intervjuer. Alla informanter uppger att 

de aldrig stött på ungdom som debuterat rökning av cannabis efter 18 års ålder. Detta 

innebär att de ungdomar som använder sig av cannabis och som blir aktuella på enheten 

Barn och Ungdom är minderåriga. Majoriteten av informanterna uppger att 

användningen börjar innan ungdomen är 15 år. Socialarbetare 2 berättar att: 

- Vanligaste debutåldern skulle jag säga är 11-13 år. Varför det är så tror jag är 

för att man går in i tonåren, sinnena börjar utvecklas och man får ett annat 

perspektiv på det man lever i. 

 

En av våra informanter arbetar som tidigare nämnt som narkotikapolis i det område där 

samtliga informanter arbetar. Informanten berättar i samtal om ålder och 

cannabisanvändning att majoriteten av de som hen stött på under patrullering varit 

under 15 år. En bidragande faktor till det tror informanten är att ungdomarna då ännu 

inte hunnit bli straffmyndiga. Vidare talar Polisman 1 om att straffet för småskaligt 

säljande av narkotika vanligtvis blir dagsböter, något som inte fungerar i ett 

avskräckande syfte. Under intervju med en av våra informanter framkommer det att 

hens erfarenhet är att många av de ungdomar som brukar cannabis på en storskalig nivå 

själva säljer cannabis för att finansiera användningen. 
 

Samtliga informanter diskuterar vad cannabisanvändningen kan leda till. Alla 

informanter är överens om att cannabisanvändningen kan ses som en inkörtsport till 

tyngre droger. En informant uttrycker oro kring att ungdomar blir mer positivt inställda 

till andra former av narkotika efter en period av enbart bruk av cannabis. Socialarbetare 

2 menar att: 
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- Cannabis är en djävulsdrog eftersom den är inkörsporten till annat. Den är 

jävligt farlig. 

 

När en av informanterna får frågan om vilka tankar som finns om ungdomar som brukar 

cannabis, berättar socialarbetare 2 att: 
 

- Jag känner lite att dom ungdomar som brukar cannabis, ja vad bra att det inte 

är något mer känner jag faktiskt. Det hade ju kunnat varit kokain eller heroin, 

cannabis är ju ändå en lätt drog. 

 

En av informanterna menar att verksamheten rent generellt inte ser särskilt allvarligt på 

cannabisbruk bland ungdomar. Vidare framkommer det under intervjuerna med 

socialarbetarna att det aldrig har skett en LVU - placering (lagen om vård av unga) på 

en ungdom enbart för ett cannabisbruk. Om en placering sker är det andra faktorer som 

bidrar till att ungdomen blir placerad. Dessa faktorer kan vara sådana som en psykisk 

ohälsa, problematiskt skolgång och/eller neuropsykiatriska diagnoser. 
 

5.2 Riskfaktorer hos cannabisanvändande ungdomar 
Det vi först och främst ville få reda på var om begreppet riskfaktorer var vanligt 

förekommande för de som arbetar med ungdomar som brukar cannabis. Enligt samtliga 

informanter som arbetar inom socialtjänsten är det något de arbetar med i sin dagliga 

verksamhet. Av socialarbetare 1 framkommer att: 

- Risk- och skyddsfaktorer är ett klassiskt begrepp. [...] det är centralt i socialt 

arbete, speciellt inom socialtjänsten som använder BBIC (barns bästa i centrum) 

som dokument, där risk- och skyddsfaktorer vägs in 

Socialarbetare 2 säger att 

- Vi använder oss av begreppen risk- och skyddsfaktorer. Det som är viktigt är att 

dessa faktorer är individuella och kan inte generaliseras. Vi måste se till varje 

individ. 

På Mini Maria är riskfaktorer en del i bedömningen av missbruket. Socialarbetare 3: 

-  Begreppet riskfaktorer använder vi oss av hela tiden. Vi kartlägger riskfaktorer 

i bedömningarna vi gör. 
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Det framkommer att vissa riskfaktorer är vanligt förekommande. Det kan exempelvis 

vara en jobbig situation hemma eller att ungdomen vill fly verkligheten. Även hos 

föräldrarna är det vanligt förekommande med problematik. Det kan vara att de själva 

använder sig av narkotika eller alkohol. Det förekommer även att föräldrarna har 

problematik i form av psykisk ohälsa. En annan riskfaktor som socialarbetarna urskiljer 

bland de ungdomar som använder sig av cannabis är dålig självkänsla. Denna kan enligt 

informanterna utmärka sig när det föreligger ett starkt grupptryck. Som motsats till detta 

ses självförtroende som en viktig och stark skyddsfaktor. Informanterna menar på att 

ungdomarna som använder sig av cannabis inte är några egentliga “missbrukare” enligt 

deras definition utan att de inte vågar tacka nej när “jointen” erbjuds. Andra vanliga 

riskfaktorer säger socialarbetare 1 är att 

- Ungdomar självmedicinerar sin ADHD eller ADD.  En annan riskfaktor är 

skolfrånvaron och skolgången som i så gott som alla fall är väldigt problematisk, 

ofta existerar den inte. 

 

Socialarbetare 3 berättar att det bland dessa ungdomar förekommer ett flertal 

riskfaktorer. Det är till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, 

ADD, autismspektra. Det är enligt informanterna ungdomar med dålig skolgång och 

problematiska relationer. 

5.2.1	  Psykisk	  ohälsa	  

Att psykisk ohälsa är en orsaksfaktor hos de ungdomar som brukar cannabis verkar 

socialarbetarna vara väl överens. Socialarbetare 2 berättar att 

- Det som är gemensamt är den psykiska ohälsan som återfinns hos alla. Många 

har också föräldrar som har psykisk ohälsa och/eller missbruk.  [...] Att tillvaron 

brister är kopplat till svårigheter 

 

En av socialarbetarna berättar att den psykiska ohälsan återfinns hos alla ungdomar de 

möter som brukar cannabis. Även socialarbetare 3 påtalar den psykiska ohälsan hos 

dessa ungdomar 

- Det psykiska måendet är största riskfaktorn, det kan vara ångest och 

självskadebeteende. [...] är skolsituationen dålig är det enklare att få problem 
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med skolan. Det är som en oskriven regel att skolan inte fungerar hos dessa 

ungdomar och det kan vara en effekt av att de har en diagnos eller psykisk 

ohälsa. 

Vidare finns det naturligtvis olika nivåer av psykisk ohälsa bland ungdomarna som blir 

aktuella på Barn och ungdom. En av informanterna påtalar att det även kan vara på den 

nivån att ungdomen upplever sig ha det tufft eller jobbigt mer allmänt. 

Socialarbetare 4 

- Sen kanske man bara har det jobbigt allmänt och röker, dimmar av lite man 

tänker inte hela tiden, bara tar det lugnt [...] Det kan vara allt från en väldig tuff 

uppväxt, till föräldrar som missbrukar, försöka ta sig undan från det, ja, det allt 

möjligt som känns för mycket helt enkelt. Och då blir cannabis en väg för att ta 

sig undan 

 

Enligt en av informanterna är psykisk ohälsa som riskfaktor dock inte helt enkelt att 

arbeta med. Socialarbetare 2 menar att: 

- Det svåraste är när man kan se de bakomliggande faktorerna men inte kan 

behandla dem. Exempelvis psykisk ohälsa. Man vet att det är där problemen 

grundar sig men det går inte att jobba på den problematiken. 

 

5.2.2	  Skolproblematik	  

Samtliga socialarbetare uppger att skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna kring 

ungdomar i stort. De är även överens om att de ungdomar som använder sig av cannabis 

och som återfinns inom socialtjänsten inte har en fungerande skolgång. Socialarbetare 1 

berättar att: 

- Överlag så tror jag att skolan en av de viktigaste skyddsfaktorerna och är 

förknippad med mycket skydd. De ungdomar som inte har en fungerande 

skolgång är det mycket svårt för. 

 

Eftersom ungdomarna som tidigare nämnts vanligtvis från början inte är aktuella på 

socialtjänsten för sitt cannabisbruk kan det vara fler faktorer än just 

cannabisanvändningen som gör att ungdomarna inte går till skolan. En av 

intervjupersoner uppger dock att en av anledningarna till den icke-fungerande 
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skolgången kan vara att ungdomarna brukar cannabis under nätterna och därmed sover 

på dagarna. Socialarbetare 4 berättar  

- Problemet där är ju att dom är uppe hela nätterna och röker på, och sen då 

trötta på dagarna, [..] sen kommer de inte på mötena för att dom sover ju då. 

 

En annan informant uppger att bruket vanligtvis sker under kvällarna. Detta kan således 

innebära att även umgänget runt ungdomen använder sig av cannabis. 

Socialarbetare 2; 

- De har en dålig skolgång, eller ingen skolgång alls. De som röker dyker upp 

ibland men har en problematisk skolgång. Och skolan är en viktig skyddsfaktor. 

                   

5.2.3	  Neuropsykiatrisk	  diagnos	  

Forskning har visat att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis 

ADHD ökar risken för unga att bruka cannabis. Alla intervjupersoner är enhälliga i att 

dessa diagnoser är bland de främsta riskfaktorerna som orsaksförklaring till ungdomars 

bruk. 

Socialarbetare 1 säger att ungdomar 

- Självmedicinerar sin ADHD eller ADD. Det funkar inte med medicinen, men 

cannabisen fungerar dämpande och ger dem lugnet de vill ha 

Socialarbetare 2 

- Så gott som alla har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det vill säga 

exempelvis ADHD, ADD eller autismspektra. Man vill ha den lugnanade effekten 

och en extrem verklighetsflykt. 90 % av alla som röker självmedicinerar. De 

tycker inte att de får någon hjälp 

 

Socialarbetare 3 

- Psykisk ohälsa anser jag är vanligast men i grunden till psykiska ohälsan 

ligger ofta någon typ av diagnos, ADHD är vanligt, som påverkar hela 

ungdomens liv. Har du ADHD är det svårt att klara skolan, du kan inte hantera 
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relationer och har ofta en känsla av utanförskap. Drogerna ger då fördelar, det 

är något att ta till när ingenting annat fungerar. 

 

Socialarbetare 4 

-  Jag skulle säga att största anledningen till varför jag tror att människor tar 

cannabis är för den lugnande effekten, sen finns det olika anledning till varför 

man behöver den, det kan vara ADHD, eftersom det hjälper att ta ned en till en 

nivå som känns fungerande, som medicinering. Självmedicinering har jag 

definitivt sett. 

 

5.2.4	  Kön	  

De socialarbetare vi intervjuat har delade åsikter om huruvida cannabisbruket skiljer sig 

mellan könen. Socialarbetare 3 har en uppfattning om att bruket och orsakerna skiljer 

sig åt och ser olika ut beroende på om det är en tjej eller kille. När det handlar om killars 

bruk så är det ofta mer synligt och det syns för samhället på ett annat sätt. Det kan 

exempelvis bero på att killar i regel är mer utåtagerande och även begår andra 

kriminella handlingar som de uppmärksammas för och därigenom kommer bruket av 

droger fram. Tjejers bruk ser annorlunda ut på det sättet att det inte syns eller märks på 

samma sätt. 

- Tjejerna jag möter är ofta mer nedgångna i bruket eftersom det inte 

uppmärksammats i tid, men det syns liksom inte på samma sätt [..] Sen anser jag 

att tjejer mår sämre psykiskt och använder cannabisen för att fly verkligheten. 

 

Det framkommer att de tjejer socialarbetare 3 har mött ofta inte har fått den hjälp de vill 

ha eller behöver. Socialarbetare 2 berättar att hen mest arbetar med killar, men att även 

tjejer röker. Hen anser också att bruket ser annorlunda ut beroende på kön. Är det en 

kille som brukar cannabis så lyfter man fram diagnosen och anser att det är 

självmedicinering. 

 

Gällande tjejers bruk anser hen att de mår mer dåligt psykiskt och har problem inom 

familjen exempelvis och vill fly från verkligheten. Socialarbetare 2 säger att 
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- Samhället ser annorlunda på bruket hos tjejer och killar och därför 

uppmärksammas det på olika sätt 

 

Vidare berättar socialarbetare 4 att hen under sitt arbete stött på att de killar som testar 

cannabis på något vis “hittar drogen på egen hand”, exempelvis för att få en högre status 

hos kompisgänget. Socialarbetare 4 berättar att tjejer testar drogen i samband med att de 

umgås med killar, istället för att själva söka sig till den. Socialarbetare 1 uppger: 

- De tjejer som debuterar tidigt är dem som hänger med äldre killar. Det finns en 

stor oro för framtiden för dessa tjejer [...] De behöver starka insatser. 

 

5.3 Ökning 
Vid frågor till informanterna om de sett någon ökning framkommer det olika åsikter. En 

av informanterna menar på att det går i vågor. Det finns dock en uppfattning om att 

cannabisen är mer lättillgänglig nu än vad den var för några år sedan.  

- Jag tycker att det går i vågor. Ett tag var det många som rökte mer spice och 

mindre cannabis. Efter mycket medial uppmärksamhet så försvann spicet och 

cannabisen kom tillbaka. Cannabisen anses ju vara “mildare” 

 

Att just spicen innebar en ökning i narkotikabruk är samtliga informanter överens om. 

Polisman 1 uppger att spiceanvändningen blev stort väldigt fort, och att det fortfarande 

uppkommer sådana former av narkotika även idag, men att den mediala 

uppmärksamheten innebar att spicevågen “dog ut” relativt fort. Polismannen uppger 

även att tillgängligheten till cannabis har ökat allt mer. Internet har medfört att frön till 

odling finns en knapptryckning bort. Informanten menar på att detta är något som 

medför att fler prövar samt själva odlar drogen.  

 

- Du får ett paket hem i brevlådan, du behöver ju inte ens gå ner till posten och          

hämta det liksom, det är ju så 

 

En av informanterna menar på att hen tror att inställningen till cannabis ser annorlunda 

ut idag än vad den gjorde för ett par år sedan. Bland annat tros den förändrade 

inställningen bestå i att länder såsom USA har legaliserat cannabisen i ett flertal stater. 

En informant uppger att det generellt finns en misstro till vuxenvärlden bland de 
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ungdomar som brukar cannabis och som blir aktuella på socialtjänsten. Detta medför att 

ungdomarna inte anser att cannabis är något farligt. Socialarbetare 1 uppger: 

- Ungdomarna litar inte på samhället eller vuxenvärlden och tycker att vi luras 

med att cannabis är farligt 

Vidare uppger socialarbetare 2 att: 
 

- De ser det inte som narkotika, och vill att det ska legaliseras 

 

En annan informant menar på att det rent generellt skett en attitydförändring vad gäller 

cannabis bland ungdomarna inom verksamheten. Socialarbetaren menar på att det även 

är vanligt att alkohol, som enligt samtliga informanter inom socialtjänsten är den vanligt 

drogen, svartmålas och jämförs med cannabis. Ungdomarna anser då att cannabis är 

betydligt bättre. Socialarbetarna har alla svårt att svara på om det egentligen skett en 

ökning eftersom flera faktorer påverkar. Det kan bero på hur ungdomen blir aktuell på 

socialtjänsten exempelvis. Under intervjusituationen informerar socialarbetarna om att i 

princip alla ungdomar som är aktuella har använt sig av cannabis. Men även om inflödet 

av cannabisanvändande ungdomar har ökat, kan det innebära att det helt enkelt blivit 

mer uppmärksammat. Däremot är de överens om att synen på drogen har förändrats och 

att bruket ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare.  

 

- Det börjar bli mer och mer vanligt att folk säger att det är bättre med cannabis 

än alkohol. Jag tror verkligen att det är mer och mer vanligt, nu är det inte 

något fel att sitta och röka en joint på en förfest, vilket leder till att fler tycker att 

det är mer okej att röka på än att dricka alkohol, och sen när man ser dom här 

små 14 åringarna som röker på så blir det liksom, oj 

 
Ungdomarna som brukar cannabis vill gärna rättfärdiga sitt beteende genom att 

förmildra omständigheterna.  

 

- De tycker att det inte är fel att röka på, hade de gjort det hade dom inte 

använt drogen 
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5.4 Åtgärd och behandling 
Till Mini Maria kan ungdomar antingen komma av egen vilja eller bli remitterade som 

en form av insats av utredande socialsekreterare på enheten Barn och Ungdom. När vi 

frågar informanterna hur de arbetar med ungdomar som använder sig av cannabis 

berättar samtliga att de remitterar till Mini Maria som är en form av öppenvård. På Mini 

Maria arbetar det kuratorer, sjuksköterskor och läkare. Kuratorerna för samtal med 

ungdomarna om narkotika och alkohol, och uppmuntrar dem till att sluta använda sig av 

narkotika. Informanten som arbetar på Mini Maria uppger att den vanligaste formen av 

narkotika är cannabis. Socialarbetare 3: 

 

- Ungdomarna kommer ju hit för både samtal och sen ja, så lämnar dem ju 

kissprov här hos oss också. 

 

De ungdomar som blir aktuella på Mini Maria är även ofta aktuella även på Barn och 

Ungdomsutredningsenhet och blir remitterade dit, men kan som tidigare nämnts även 

komma dit på andra sätt. Ett exempel på detta är genom oroliga föräldrar. En av 

informanterna menar att det är vanligt att ungdomen faktiskt slutar använda cannabis 

efter att en vårdnadshavare upptäckt användningen. Det är även svårt för informanten på 

Mini Maria att få reda på hur länge ungdomen har använt sig av cannabisen, något som 

kan försvåra arbetet. 

Socialarbetare 3: 
 

- Dom säger ju oftast att den gången de åkt fast är den första gången de provat 

på det, och så kanske det är men det är ju något som vi aldrig får reda på ändå. 

 

Socialarbetare 2 menar att normerna i samhället behöver förändras för att ungdomarna 

ska sluta använda sig av cannabis. Den normen som informanten talar om gäller bland 

annat hur samhället ser på ungdomar med ett problematiskt beteende. Informanten 

berättar att ungdomarna ses som avvikare av omgivningen och att det påverkar 

välbefinnandet hos dem. Det synsättet som finns gällande avvikande beteende kan 

innebära att ungdomen hamnar i ett utanförskap som är svårt att förändra. 
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- Alla behöver bättre kunskap och bemötande. Vi måste ändra samhällsformen 

och normer. Vi gör att individer hamnar i ett utanförskap, vilket sänker 

självkänslan. Man känner att man inte passar in och dras till sammanhang där 

man faktiskt passar in. Och där finns drogerna. 

 

Informanterna påtalar att umgänget påverkar behandlingen av ungdomarna. Det kan 

enligt dem vara svårt att motivera en ungdom när det närmsta umgänget har liknande 

problematik. En av informanterna uppger att en viktig åtgärd trots detta är att ha 

motiverande samtal med samtliga av de aktuella ungdomarna. Socialarbetare 4 talar om 

att ungdomar i vissa fall placeras till följd av ett problematiskt beteende. Under sådana 

omständigheter sker behandlingen på plats. Detta innebär att socialsekreteraren enbart 

gör en uppföljning på placeringen. I dessa fall är det inte enbart så att ungdomen har ett 

bruk av cannabis, utan det finns vanligtvis en betydligt mer kombinerad problematik. 

 

- Sen om man ser fler riskfaktorer än cannabisrökandet då kan det gå så långt 

att det blir LVU eller SoL-placering. Och det görs oftast för att skydda från allt 

som kan komma med det, umgänget, vad man gör på nätterna. För oftast, eller 

inget LVU har jag gjort, eller hört någon annan gjort, som har bara med 

Cannabisrökandet att göra. 

 

Socialarbetarna berättar också att vissa ungdomar med denna typ av problematik 

placeras på behandlingshem. Dock är inte bruket av cannabis den enda förekommande 

problematiken, men en del av helheten. En av informanterna menar att ett av problem 

med att ungdomar placeras på behandlingshem, är att placeringen av dem sker alldeles 

för enkelt. Det är i hemmet och i umgänget som problemen sker, och att skicka iväg 

ungdomarna kan vara en kortsiktig lösning, eftersom samma problematiska beteende 

kan uppkomma när ungdomen väl är hemma igen.  

 

- Man placerar ungdomar för enkelt. Problemen finns ju ofta hemma [..] Ibland 

kan placering föra in personer i det de sedan hamnar i (värre missbruk) 
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Vidare uppger informanterna att det är viktigt att arbeta med nätverket som finns kring 

ungdomen. Det är en viktig faktor och något som socialarbetare 2 anser brister i vissa 

lägen. 

- Det är viktigt att jobba med föräldrar problematik. Ibland kan placering 

föra in personer i det de sedan hamnar i (värre missbruk). Man separerar 

barn och föräldrar istället för att jobba med dem ihop. Alla barn har rätt 

till sina föräldrar. Oavsett vilken problematik föräldrarna har så är dom 

ändå din mamma och pappa. Barnen är en produkt av föräldrarna och vi 

måste jobba med hela familjen för att nå en förändring. Exempelvis 

placera alla tillsammans innan man bryter en anknytning. Många 

ungdomar är anknytningsstörda. 
 

Socialarbetare 1 talar om vikten av ett fungerande nätverk, samt att det inom 

socialtjänstens bedrivs mycket arbete kring att involvera hela familjen. 

- Den största skyddsfaktorn är nätverken - bra föräldrar som kan samarbeta, 

syskon. Det finns insatser som familjeråd, nätverkslag. Dessa lägger ansvaret 

där det bör vara - inom familjen. Om det är möjligt att stödja nätverket i att ta 

ansvar. Föräldraskapet är det viktigaste. Socialtjänsten gör mycket på många 

fält, men jobbar just nu mycket med familjebehandling”. 

                                                                                                                               

5.5 Analys                                                               
Som ung tjej eller kille finns det en maktlöshet som är sammankopplad med 

begränsningen av att inte kunna påverka sitt liv (Lieberg, 2009). Det finns diverse 

förklaringen till varför ungdomar har ett problematiskt beteende, och detta kan 

exempelvis vara föräldrar med någon form av problematik, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, en icke fungerade skolgång, psykisk ohälsa eller en låg 

självkänsla (Sundell & Forster, 2005). Enligt socialarbetarna har i princip alla ungdomar 

som är aktuella på Barn och Ungdom använt sig av cannabis och enligt Guttormsson, 

(2007) är cannabis även det vanligaste och mest använda narkotiska preparatet i 

Sverige. I en undersökning genomförd av Centralförbundet för alkohol och 

narkotikaupplysning, uppgav hela 94 % av de ungdomar som någon gång testat 

narkotika i en frågeundersökning att den narkotikan var cannabis. Detta gör cannabis till 

den det mest använda narkotiska preparatet bland svenska ungdomar, vilket stämmer väl 

överens med det som socialarbetarna uppger i intervjuerna (Guttormsson, 2015). 



 

 38 

Verkligheten och kunskapen om denna uppstår i interaktionen mellan människor. 

Socialarbetarnas syn på de ungdomar de möter är deras egen sanning och det är inte 

möjligt att påstå att någons åsikt är bättre än den andres. Genom kommunikationen 

parterna emellan skapas sociala konstruktioner (Burr, 2003). När socialarbetare 

identifierar riskfaktorer svarar de utifrån sin egen sanning. 

Samtliga av socialarbetarna uppgav att cannabis på många vis kan ses som en 

inkörtsport till tyngre droger eller kriminalitet. Exempelvis uppgav en informant att en 

frågeställning som uppkommer när det blir känt för socialtjänsten att en ungdom brukar 

cannabis är hur bruket finansieras. Ofta finns ingen känd inkomst vilket innebär att 

ungdomen kan behöva ta till kriminella handlingar för att ha råd med cannabis. Om en 

ungdom börjar använda sig av cannabis kan detta leda till sociala och andra negativa 

konsekvenser (Miovský, Vonkova, Čablová & Gabrhelík, 2015).       

                                   

Enligt det utvecklingspsykopatologiska synsättet finns det en utveckling i barndomen 

som kan ses som normativ, och de som inte utvecklas på det sättet ses som avvikande 

(Boberg, Almqvist & Tjus, 2003). Ungdomar som brukar cannabis kan därmed avvika 

från livschemat som påvisar hur vår utveckling bör se ut. I en dokumentation som 

Länsstyrelsen (2009) publicerat från en föreläsning av den kända forskaren Kim T. 

Mueser finns ett flertal studier som påvisar sambandet mellan psykisk ohälsa och 

missbruk. Vidare innebär det att psykisk ohälsa kan ses som en avvikande faktor som 

kan härledas till varför en ungdom börjar bruka cannabis. Våra informanter talar vidare 

om att ungdomarna haft en problematik i hemmet, exempelvis missbruk bland föräldrar 

eller bevittning av våld. Föräldrar som brister i att uppfostra sina barn på ett vis som 

främjar en positiv utveckling riskerar att få barn med normbrytande beteende 

(Andershed & Andershed, 2005). Socialarbetare 4 talar under intervjusituationen om att 

vagabondering är ett beteende som återfinns hos ungdomarna som blir aktuella på 

socialtjänsten och som har ett cannabisbruk. Om det finns en dålig tillsyn från 

föräldrarna kan detta leda till normbrytande beteende under tonåren (Andershed & 

Andershed, 2005). Enligt det utvecklingspsykopatologiska perspektivet går det därmed 

att härleda vissa faktorer som socialarbetarna tar upp under intervjusituationen som 

anledning till det avvikande beteendet. 

Alla 5 intervjupersoner är överens om att psykisk ohälsa av olika grad är en stark och 

välkänd riskfaktor bland cannabisanvändande ungdomar. Måendet styr oss i alla högsta 
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grad och vi agerar utifrån hur vi för tillfället mår och hur vi tänker att vi kommer må 

framöver. Begreppet psykisk ohälsa kan användas för att förklara olika tillstånd hos en 

ungdom. Det kan exempelvis vara lindrigare besvär som nedstämdhet och orolighet, 

men också psykisk sjukdom som exempelvis depression. Psykiska besvär påverkar 

välbefinnandet och kan leda till svårigheter att klara ett vardagsliv. Psykisk ohälsa kan 

leda till framtida problem, tillexempel problematisk skolgång och problem med 

förmågan att knyta relationer. Detta är riskfaktorer som i sin tur kan leda till bruk av 

droger (Socialstyrelsen, 2003). 
 

ADHD ökar risken för psykopatologi (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Ett exempel på 

psykopatologi är missbruk, i detta fall bruket av cannabis. Med 

utvecklingspsykopatologin kan man göra beskrivningar för att förstå varför ungdomar 

begår normbrytande handlingar. Vi behöver identifiera risker för att kunna försöka 

förutspå hur framtiden kan se ut. Vi har genom intervjuerna med våra socialarbetare fått 

en insikt i de risker de anser ligger till grund för denna typ av drogbruk. ADHD 

innefattas av viss problematik som i sin tur leder till andra risker, inte enbart bruk av 

cannabis. ADHD behöver förstås på ett djupare plan, för att på bästa sätt arbeta 

förebyggande och motverka de problem dessa ungdomar riskerar att hamna i. Enbart 

ADHD betyder inte innebära att en ungdom kommer att regelbundet bruka cannabis, 

utan det gäller de ungdomar som avviker så att det leder till negativa konsekvenser 

(Ibid, 2003). Att ha ADHD är en risk för sig, men det är inte så att alla med ADHD 

begår normbrytande handlingar och brukar cannabis. Det framkommer under 

intervjuerna med informanterna att ADHD är en vanligt förekommenade faktor hos de 

ungdomar som de stöder på i sin verksamhet. 

Skolan kan ses som en stark skyddsfaktor och enligt informanterna är en välfungerande 

skolgång ovanligt bland de ungdomar som återfinns på socialtjänsten. Eftersom 

ungdomarna enligt informanterna sover under dagarna, som är den tid då skoltiden äger 

rum, innebär detta att ungdomarna får en problematisk skolgång. Informanterna uppger 

att somliga av ungdomarna är i skolan ibland medan vissa aldrig deltar. Många av de 

anmälningar som inkommer till socialtjänsten och där det senare framkommer att 

ungdomen använder sig av cannabis kommer från skolan. Det finns många olika 

riskfaktorer för normbrytande beteende. Ett exempel på en riskfaktor på individnivå är 

skolan (Andershed & Andershed, 2005).   
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De ungdomar som har problematisk skolgång och inte har någon motivation för skola är 

ofta dem som söker sig till avvikargrupper. För den avvikargruppen är droger, i detta 

fall cannabis, ett sätt att “bearbeta tvivlet på den egna förmågan” (Lilja & Larsson, 

2003, s 165). Det finns studier som visat att ungdomar med problematisk skolgång 

faktiskt löper större risk att få ett normbrytande beteende, som kan utmynna i bruk av 

droger som cannabis. Det behöver inte enbart bero på låg intelligens utan kan ha att göra 

med motivationen till skolgången. Det framkommer även att normbrytande beteende 

ofta föregås av dåliga skolprestationer (Andershed & Andershed, 2005). Det gäller att 

identifiera riskerna och förstå dem i en större kontext. Det handlar inte bara om 

riskfaktorer i sig utan hur omgivningen ser ut. Skolproblematik kan vara större än bara 

dålig motivation. Enligt utvecklingspsykopatologin så undersöker man även 

sammanhanget för de ungdomar som har ett högriskbeteende. En ungdom kan ha 

skolproblematik som riskfaktor, men det har även att göra med miljön runt omkring. 

Exempelvis föräldrar som kan finnas som stöd och andra resurser påverkar hur utfallet 

med risken blir (Andersson, 2008). 
 

De barn och ungdomar som har diagnosen ADHD kantas med ett flertal svårigheter, 

inte bara för omgivningen utan också för de själva. Självklart är det inte så att alla 

ungdomar med denna typ av diagnos använder droger, men denna möjlighet ökar i 

kombination av ett flertal riskfaktorer. För de barn och ungdomar som har ADHD bidrar 

det till svårigheter med den sociala anpassningsförmågan. Hos dessa barn och 

ungdomar förekommer det ofta aggressivitet vilket gör att de att de exempelvis lätt blir 

utfrysta av andra i samma ålder. De har helt enkelt ett avvikande beteende och kommer 

därför definiera sig därefter. Detta beteende avviker således från den normativa process 

som gynnar en positiv utveckling i barndomen.  Det är vanligt att dessa ungdomar söker 

sig till grupper där de känner en samhörighet. (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Att ha 

exempelvis ADHD, innebär att dessa ungdomar har en hyperaktivitetsstörning. Denna 

hyperaktivitet ökar risken för normbrytande beteende.  Bruk av droger har en koppling 

till normbrytande beteende. Däremot har det varit svårt att veta vad som påverkar vad, 

och om det är normbrytande beteende som bidrar till drogmissbruk, eller drogmissbruk 

som bidrar till normbrytande beteende. Däremot går det att se att de ungdomar som 

använder droger har vissa gemensamma riskfaktorer som hyperaktivitet (ADHD), dåliga 

skolprestationer och avvisande föräldrar och/eller vänner (Andershed & Andershed, 

2005). 
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I en studie gjord av Miranda, Colomer, Berenguer, Rosello & Rosello (2015) fanns två 

undersökningsgrupper, en med ungdomar med ADHD och en med ungdomar utan 

denna typ av diagnos. Resultatet visade då att 40 % av ungdomarna med ADHD 

brukade cannabis, medan enbart 14 % av ungdomarna i motsvarande grupp använde 

cannabis. Det finns alltså ett samband mellan ADHD och bruk av cannabis. Denna 

diagnos medför problematik som mynnar ut i ett missbruk. Diagnosen kan medföra en 

problematisk skolgång och en samhörighet i avvikargrupper. Detta kan i sin tur leda till 

användningen av cannabis. En problematisk skolgång har visat sig ha samband med 

bruk av cannabis. (Lilja & Larsson, 2003). Socialarbetarna nämnde att de ungdomar 

som brukar cannabis drar sig till grupper av kamrater där det finner en samhörighet och 

“där finns drogerna”. Lilja & Larsson (2003) skriver att det sociala nätverket av vänner 

har en stark påverkan på om en ungdom brukar cannabis. 

Redan 1998 skrevs en artikel av Berggren, Modigh & Sehlin kring kopplingen mellan 

droger och ADHD. Trots att denna forskning blivit till åren, har det ännu inte kommit 

någon forskning som motbevisar den tesen. Det framkommer att risken för missbruk är 

förhöjd. Bland ungdomar var den vanligaste narkotikan att bruka cannabis. Under 

intervjun framkom från socialarbetare 3 en kritik mot psykiatri och missbruksvård. 

Denne berättar om hur 

- Det behövs bättre psykiatri. Man behöver ta tag i måendet i ett tidigt stadie. Att 

tillvaron brister är kopplat till svårigheter. [...] Det sämsta är samarbetet 

myndigheter i mellan. Jag tänker främst på mellan psykiatri och missbruk. 

Att diagnostiseras med en neuropsykiatrisk diagnos har blivit enklare, men det är 

fortfarande brist på behandling och hjälp för de ungdomar som fått diagnosen 

(Berggren, Modigh & Sehlin, 1998). En av informanterna i denna studie berättar om hur 

missbruk och psykiatri inte har ett fungerande samarbete utan att individer kastas 

mellan olika myndigheter utan att få den hjälp den egentligen behöver. Finns det en 

diagnos som ligger till grund för missbruket så är det enligt denne svårt att få hjälp med 

den egentliga problematiken, eftersom för att få hjälp på exempelvis ett behandlingshem 

så krävs det drogfrihet. Precis som informanten berättat under intervjusituationen, 

skriver Berggren, Modigh & Sehlin (1998) att det primära fokus ligger på missbruket 

och inte vad som egentligen förorsakar detta. Även de andra socialarbetarna är överens 

om att många ungdomar självmedicinerar eftersom de upplever att de inte fått den hjälp 

de behöver. Den forskning som finns kring sambandet mellan ADHD och drogproblem 
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rör ofta ungdomars självmedicinering (Lilja & Larsson, 2003). Ungdomar använder 

droger som cannabis för självmedicinering och coping. Coping innebär hur ungdomar 

hanterar stressiga situationer och jobbiga livshändelser. 

Forskningen visar tydligt på att ADHD (i detta fall) och andra neuropsykiatriska 

diagnoser är en stark riskfaktor i ungdomars bruk av cannabis. Det kan bero på olika 

orsaker - dels att diagnosen gör att ungdomar inte fungerar i ett socialt sammanhang och 

därför blir avvikande och dras dit droger finns. En annan anledning till bruk av cannabis 

hos dessa ungdomar är för att självmedicinera. 

Något som är viktigt att poängtera är att forskning som rör riskfaktorer i betydligt större 

utsträckning är genomfört på pojkar än på flickor. Detta beror bland annat på att 

normbrytande beteende under en lång period ansågs vara ett fenomen som enbart killar 

uppvisade (Andershed & Andershed, 2005). Vidare kan detta ha att göra med att 

brottsstatistiken är högre bland män.  Detta har medfört att forskningen generellt ansett 

att det är viktigare att förstå killars normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 

2005). Det är mer vanligt att killar uppger narkotikaanvändning än vad det är för flickor. 

Detta gäller även enstaka användning såsom vid ett mer omfattande bruk (CAN, 2015). 
 

Enligt informanterna skiljer sig bruket mellan tjejer och killar, bland annat upptäcks 

tjejers bruk mycket senare och det är även vanligt att tjejer bli introducerade till drogen 

av killar. Kön kan ses som en social konstruktion, och det är möjligt att spekulera i om 

det är omgivningens sätt att behandla tjej och killar annorlunda som orsaker 

skillnaderna i hur de uttrycker sig normbrytande (Andershed & Andershed, 2005). Det 

är även möjligt att sociala konstruktioner har att göra med det faktum att killar i högre 

och större utsträckning använder sig av cannabis. Det socialkonstruktionistiska 

perspektivet menar att kunskap och sanningar uppstår i interaktion mellan människor 

(Burr, 2003). Bland de ungdomar som brukar cannabis till följd av sin ADHD är det 

vanligast förekommande bland killar (Berggren, Modigh & Sehlin, 1998). Människor 

föds in i tillskrivna roller, som berättar hur de ska vara och fungera (Berger & Luckman, 

1967).  

 

Ingen av informanterna kan konkret svara på om det har skett någon ökning. De menar 

istället att det kan variera lite men att det inte möjligt att säga om en ökning egentligen 

skett. Enligt socialkonstruktionismen är vår verklighet social konstruerad och detta sker 
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via interaktion människor emellan (Sohlberg, 2013). Ungdomar idag kan anse att det är 

mer accepterat att röka cannabis än vad det var för några år sedan. Den sociala 

konstruktion som finns i samhället gällande att cannabis är ett socialt problem, kan 

därmed vara på väg att förminskas. Detta eftersom socialarbetarna uppger att det har 

skett en attitydförändring.  Andelen elever i gymnasiet som prövat narkotika ökade fram 

till 2010, men nivån sjönk efter det och 2015 hade 15 % av ungdomarna någon gång 

prövat narkotika. Detta innebär att det inte har skett någon ökning av andelen som 

brukat narkotika för första gången (CAN, 2015).  Däremot visar forskning på att 

frekvensen av användandet av cannabis har ökat bland de som redan använder drogen. 

Cannabisanvändande ungdomar brukar med andra ord mer cannabis idag än vad de 

gjorde för några år sedan (CAN, 2015). Enligt de informanter som deltagit i denna 

studie ser de en förändring. Denna förändring tar sig i uttryck via förändrande attityder 

till cannabis. Förändringen innebär enligt informanterna en alltmer positiv inställning 

till cannabis.  

 

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden aktivt arbeta för att motverka och förebygga 

droganvändning bland unga (Svensk Lag 2015). En av informanterna menar på att 

verksamheten generellt inte ser särskilt allvarligt på en cannabisanvändning. Gällande 

hur preventionsarbetet bedrivs finns det delade åsikter från socialarbetarna. Det som 

majoriteten kan enas om är åtminstone att det krävs mer utredningar kring de barn som 

har en problematik. Detta gäller exempelvis ADHD eller andra neuropsykiatriska 

diagnoser, samt barn med ohälsa. För att på bästa sätt kunna hjälpa dessa barn och 

ungdomar krävs förebyggande arbete. Broberg, Almqvist & Tjus (2003) skriver att det 

är viktigt att sätta in åtgärder i god tid för bästa möjliga resultat. Uppmärksammas 

problematiken tidigt kan det medföra att den unga inte behöver gå en negativ utveckling 

till mötes. Enligt informanterna uppkommer bruket av cannabis ofta sent in i utredning, 

vilket kan medföra att användningen pågått under en längre tid, och att behandlingen 

kommer för sent. En preventionsåtgärd kan därmed vara att upptäcka problematiken och 

sätta in rätt resurser tidigt. En riskfaktor behöver inte automatiskt innebära att en 

ungdom uppvisar ett problematiskt beteende, utan det är kombinationen av flera stycken 

riskfaktorer som kan innebära att en ungdom handlar på ett skadligt sätt (Sundell & 

Forster, 2005). Ungdomen kan ha rökt cannabis under en längre tid, och eftersom det 

enligt informanterna ofta finns en misstanke om att vuxenvärlden inte vill gott, kan det 

vara svårt att motivera ungdomen till att sluta med användningen. Att ungdomarna har 
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en motvillig och mörk bild av vuxenvärlden kan ses som en social konstruktion (Burr, 

2003). 
 

I en rapport om Narkotikan i Sverige; metoder för förbyggande arbete med Sven 

Andréasson som redaktör (2008) skriver Jenny Häggkvist att studier har visat att många 

använder cannabis och annan narkotika som självmedicinering och detta kan stoppas på 

andra sätt, om rätt insatser sätts in i tid. Socialarbetare 1 anser att fokus på insatser och 

förebyggande arbete även bör ligga i ungdomars nätverk. Ett exempel är att arbeta mer 

familjebehandlande. Att arbeta med hela familjen som en helhet för att hitta styrkan där. 

Som Eriksson, Cater, Andershed och Andershed (2010) i studien tar upp så är faktorer 

inom familjen en stark skyddsfaktor. Bra relationer till föräldrar, regler, struktur, 

föräldrar utan missbruk och/eller psykisk ohälsa fungerar skyddande till ungdomen. Att 

se till helheten kan vara bättre än att fokusera på detaljer. Det gäller att ta till vara på de 

skyddsfaktorer som finns för individen, och inte bara fokusera på alla risker. Det finns 

oftast skyddsfaktorer också, och då bör arbetet ligga till att förstärka dessa (Andersson, 

2008).  
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6. Diskussion 
 
I detta avsnitt för vi en diskussion och reflektion över resultatet och analysen i 

förgående avsnitt. Vi diskuterar även hur valet av metod samt teorier kan ha för 

betydelse för studien och dess utformning. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse för ungdomars bruk av 

cannabis. Vi har vidare velat undersöka om de socialarbetare vi intervjuat anser att det 

har en skett en ökning av detta bruk. De frågeställningar som använts för att nå fram till 

resultatet har varit vilka bakomliggande faktorer som socialarbetarna anser återfinns hos 

de ungdomar som använder cannabis, om socialarbetaren har sett en ökning samt hur 

socialarbetarna anser att behandlingen ska läggas upp samt vilka preventionsåtgärder 

som kan behöva genomföras. I studien har den socialkonstruktionistiska teorin samt 

utvecklingsspykopatologin använts. 

Vår första frågeställning rör om det finns bakomliggande faktorer hos de ungdomar som 

använder sig av cannabis. Utifrån denna har vi fått resultatet att det finns gemensamma 

faktorer hos de ungdomar som använder sig av cannabis och som blir aktuella på 

socialtjänsten. Dessa faktorer kan vara allt från en icke fungerande skolgång till en 

psykisk ohälsa. Detta stämmer väl överens med den tidigare forskningen som finns 

inom området. Enligt forskning är skolan en oerhört viktigt skyddsfaktor och om en 

ungdom inte befinner sig i skolan blir detta till en riskfaktor. Informanterna har uppgett 

att problematisk skolgång är en gemensam nämnare hos samtliga av de ungdomar som 

blir aktuella på Barn och ungdom. Ytterligare något som framkommer under 

intervjusituationerna och som även tydligt framkommer i tidigare forskning är att fler 

riskfaktorer kombinerade ökar risken för ett problematiskt beteende.  

Den andra frågeställningen, som rör huruvida det uppkommit någon ökning under den 

senare tiden, är det ingen av socialarbetarna som egentligen kan svara på. Den 

förförståelse som författarna till denna studie hade var att cannabisbruket bland 

ungdomar ökat, men detta var inte något som bekräftades under intervjusituationer. 

Även forskningen kring detta, som främst bygger på undersökningar från 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, pekar på att användningen inte 

har ökat. Attityden till cannabis kan däremot enligt informanterna i denna studie ha 
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förändrats. Detta är även något som den tidigare forskningen samt studier i området 

pekar på. Vår informant som arbetar som polis uppgav att tillgängligheten till cannabis 

har ökat, någon som i sin tur kan medföra en form av ökning. 

Något som är av vikt att poängtera är att bortfallet här däremot kan vara högt. De 

informanter vi träffat har uppgett att de ungdomar som är aktuella på socialtjänsten och 

som använder sig av cannabis sällan eller aldrig befinner sig i skolan, vilket resulterar i 

att de ungdomarna inte finns representerade i undersökningar som Centralförbundet för 

alkohol och narkotikaupplysning genomför. Detta då undersökningarna sker i skolan.  

Den tredje frågeställning rör hur socialarbetarna anser att verksamheten kan arbeta 

förbyggande samt hur de arbetar i enskilda fall för att minska cannabisanvändningen 

hos unga. Under intervjuerna uppkommer det att socialarbetarna remitterar ungdomarna 

till Mini Maria där de får lämna kissprover samt prata med en kurator om 

droganvändningen. De finns även de ungdomar som är placerade via LVU eller SoL och 

med dessa ungdomar sköts arbetet på plats. Som prevention uppger informanterna att de 

behöver arbeta tidigt med ungdomarna och deras familjer för att nå ett bra resultat, 

något som även överensstämmer med den tidigare forskning som finns inom ämnet. 

Forskning som rör risk och skyddsfaktorer är som nämnts i resultatdelen främst 

genomförd på pojkar. I denna studie hade vi en intention att redogöra för könsskillnader 

när det kommer till forskning som rör cannabisbruk, men eftersom vår studie var 

relativt liten valde vi att inte fokusera på det, utan bara på visa skillnader i beteendet 

som socialarbetarna såg mellan könen. 

Genom socialkonstruktionismen har vi fått förståelse för att problematiken är komplex, 

och att socialarbetarna bedriver ett arbete kring problem som samhället i sin tur har 

skapat. När vi undersökt vilka riskfaktorer som är bakomliggande har vi använt oss av 

det utvecklingspsykopatologiska perspektivet för att få en helhetsbild och djupare 

förståelse kring att det inte enbart är en risk som påverkar, utan omgivningen i stor. 

Både familj, kamrater och miljön runtomkring. 

6.2 Metoddiskussion 
I denna studie har vi använt en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat socialarbetare 

samt en polisman. Den kvalitativa metoden är generellt kritiserad för att vara icke-

generaliserbar. Så är fallet även i denna studie, det går inte att säga att alla ungdomar i 
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Sverige som brukar eller använder sig av narkotika har just samma bakgrundsfaktorer 

som vi identifierat i intervjusituationen med våra informanter. För att öka validiteten 

hade vi, om tid och utrymme funnits, kunnat intervjua fler personer för att på sätt få fler 

infallsvinklar och på djupare sätt kunna generalisera till större population vad som är 

möjlig idag. Gällande validiteten i övrigt anser vi att vi faktiskt mätt det vi avsett att 

mäta och studien anses därför ha hög validiteten. Vad gäller reliabiliteten och studiens 

trovärdighet så är det svårt att säga hur resultatet skulle se ut om samma studie 

genomfördes ytterligare, men vi har genom alla intervjuer utgått från samma 

frågeformulär och därmed fått svar på de frågeställningar vi har. Gällande val av 

analysmetod passade fenomenologiska perspektivet samt hermenutiken bra för vår 

studie. Vi kunde med hjälp av det fenomenologiska perspektivet få exakta beskrivningar 

av hur våra intervjupersoner tolkar sin livsvärld. Med hjälp av hermeneutiken kunde vi 

på bästa sätt tolka den information som framkommit under intervjuerna. 

 

Vi är medvetna om att den förförståelse vi har kring ämnet möjligtvis kunnat påverka 

resultatet. Dock är den förförståelse vi innehar enbart vår egen uppfattning kring ämnet 

och inte enbart fakta. Därför har vi i denna studie bortsett från våra tidigare 

föreställningar och utgått från intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter samt 

tidigare forskning för att få en verklig bild av problematiken.  Vi har under denna tid 

haft ett öppet sinne utan att lägga egna värderingar i det resultat som framkommit. 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Förslag på vidare forskning inom detta ämne är att undersöka om pojkar respektive 

flickor har annorlunda riskfaktorer mer på djupet. Detta var något vi hade intentionen att 

göra men som försvårades då vi gjorde en relativt liten undersökning. Den formen av 

vidare forskning skulle vara intressant då en existerande forskningen främst rör pojkar. 

Det finns därmed en kunskapslucka vad gäller flickorna som skulle kunna vara 

intressant att undersöka. 
 

Viss kritik har uppkommit gällande samverkan mellan olika myndigheter, i detta fall 

exempelvis psykiatri och missbruk. Det vore intressant att forska vidare på hur det 

faktiskt ser ut och hur det skulle kunna ändras för att enskilda individer ska få hjälp på 

bästa möjliga sätt. Även arbetet med riskfaktorer bör utvecklas för att på bättre sätt 

kunna arbeta förebyggande. Om fler myndigheter blev involverade i denna forskning, 
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exempelvis redan på mödravårdscentralen, så skulle det kunna medföra att barn och 

dess nätverk får hjälp i tid. 

 

Det finns lite forskning kring hur preventionsarbetet ser ut gällande ungdomars bruk av 

cannabis. Även fast resultatet visar att det inte skett en ökning så har bruket ändå 

förändrats, vilket gör att det föreligger ett intresse att studera vidare hur arbetet kan 

bedrivas mot dessa grupper som finns i en riskgrupp.  
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Bilaga 1. Mejl till informanter  
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar den sjätte terminen på socionomprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Vi arbetar just nu på vårt examensarbete, som berör 

cannabisanvändande ungdomar. För att kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar behöver vi få ökad förståelse kring ämnet, något vi tror Ni kan hjälpa 

oss att få. Vi vill av denna anledning gärna få möjlighet att träffa Er på en intervju som 

beräknas ta mellan 30-60 minuter. Om detta låter intressant får Ni gärna svara med ett 

mejl på tider som skulle passa bra för Er. 

 

Om du vill/har möjlighet att ställa upp, så bifogas en intervjuguide som ger dig 

möjlighet att fundera på hur Du ser på svaren innan intervjun äger rum. 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

 

Hanna Dahlgren och Ida Dahlgren 

 

Högskolan i Gävle, 2016  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

                                                                                                                               

       Ungdomars bruk av cannabis 
                                                                                                                          

• Vilken form av arbete bedriver Ni gällande ungdomar? 

• Hur lång erfarenhet har Ni av det? 

• Vilka tankar har Ni om ungdomars bruk av cannabis?          

• Möter Ni många ungdomar som prövat/använder sig av narkotika? 

• Hur arbetar Ni med frågor som rör arbete med cannabis och ungdomar i er 

dagliga verksamhet? 

• Vilka faktorer är viktiga i ert arbete med ungdomar för att minska bruket av 

cannabis? 

• Ser ni några skillnader mellan könen? Är det vanligast pojke/flicka?  

• Vad är viktiga faktorer för att få ungdomen att sluta? Hur går man tillväga för att 

försöka minska ett cannabisbruk? 

 

Risk och skyddsfaktorer 
 

• Använder Ni begreppen risk- och skyddsfaktorer ofta? 

• Om svaret är ja, på vilket sätt och i vilka sammanhang? 

• Vilken riskfaktor (om några finns) anser du spelar störst roll för en ungdom som 

brukar cannabis? 

• Om det finns någon/några riskfaktorer som är vanligast förekommande, 

vilken/vilka anser Ni att det är? 

• Kan dessa faktorer ses hos flera ungdomar? Finns det något gemensamt mellan 

ungdomarna som brukar cannabis? 

• Skiljer sig riskfaktorerna för pojkar respektive flickor? 

• Om svaret är ja, hur? 

• Skolan är en intressant riskfaktor. Kan Ni säga någonting om skolans roll hos de 

ungdomar som brukar cannabis? 

 

Eventuell ökning 
• Anses du att det skett en ökning av denna typ av användande av cannabis? 
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- Om svaret är ja, varför tror du det? 

- Om svaret är ja, hur upplever du att ökningen ser ut? 

 

Exempel på̊ följdfrågor som kan uppkomma under intervjusituationen: 
                                                                                                                            

• Kan du ge något exempel?          

• Kan du ge en mer detaljerad beskrivning om det?                 

• Hur ser du på den frågan?          

• Varför tror du att det är så?                                                                     

• Kan du berätta mer om det? 
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