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Abstrakt      
    Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse kring ungdomars attityder och deras 

upplevda livsvärld inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. För att besvara syftet 

formulerade vi en frågeställning: Vilka tidigare kunskaper och erfarenheter formar 

ungdomarnas attityder till droger och hur ser deras attityder ut gentemot cannabis idag? Detta 

undersökte vi genom kvalitativa intervjuer med ungdomar mellan 15-20 år på ett kulturhus i 

en mellanstor stad i södra Sverige. Vi ville undersöka vad det är som påverkar ungdomarna i 

deras formande av attityder gentemot cannabis och en legalisering av cannabis i Sverige samt 

hur dessa attityder ser ut idag. För att få en så djup förståelse för individernas upplevda 

livsvärld som möjligt genomförde vi enskilda intervjuer med tio ungdomar som alla har olika 

erfarenheter och kunskaper. Resultatet visade att det finns en stor bristfällig kunskap när det 

kommer till droger i allmänhet samt att denna kunskap saknas både i skolan men också i 

hemmet. Det framkom också att många av ungdomarna någon gång hade provat cannabis 

eller befunnit sig i kretsar där ett brukande av cannabis pågick. Detta visade sig senare vara en 

stor bidragande faktor till deras attityder gentemot cannabis och en legalisering av cannabis i 

Sverige. Med hjälp av Festingers teori om kognitiv dissonans visade analysen att den 

kognitiva dissonansen var en bidragande faktor till deras attityder. Utifrån Scheffs teori om 

hänsynsemotionssystemet, med fokus på sociala band, skam och stolthet, bidrog tryggheten 

och otryggheten hos informanterna till deras attityder. Den otillräckliga kunskapen, 

tryggheten och otryggheten bildade tillsammans grunden för ungdomarnas attityder inför en 

möjlig legalisering av cannabis i Sverige. Utifrån Mead fanns det brister i rollövertagandet i 

formandet av deras attityder. 
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Abstract 

  The aim of this study was to gain a deeper understanding of young people's attitudes and 

their perceived life-world face a possible legalization of cannabis in Sweden. To answer the 

aim we formulated a question: What prior knowledge and experiences shape young people's 

attitudes to drugs and what are their attitudes towards cannabis today? This, we investigated 

through qualitative interviews with young people aged 15-20 years at an arts center in a 

medium large town in southern Sweden. We wanted to explore what affects the youth in their 

shaping of attitudes towards cannabis and legalization of cannabis in Sweden and how these 

attitudes are today. To gain a deeper understanding of individuals' perceived life-world as 

possible, we conducted individual interviews with ten young people who all have different 

experiences and knowledge. The results showed that there is a great lack of knowledge when 

it comes to drugs in general, and that this knowledge is lacking both in school but also at 

home. It also emerged that many of the young people had tried cannabis or been in circles 

where use of cannabis was ongoing. This later proved to be a major contributing factor to 

their attitudes towards cannabis and a legalization of cannabis in Sweden. Using Festingers 

theory of cognitive dissonance, the analysis showed that it was a contributing factor to their 

attitudes. Based on Scheffs theory of the “deference-emotion system”, focusing on social 

bonds, shame and pride, the security and insecurity of informants influence their attitudes. 

The insufficient knowledge, security and insecurity together formed the foundation for young 

people's attitudes towards a possible legalization of cannabis in Sweden. Based on Mead, 

there were deficiencies in the role takeover when shaping their attitudes. 
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1. Inledning 
    I det svenska samhället är det idag olagligt att förvalta och förbruka cannabis i olika 

sammanhang. Trots detta förekommer ändå användandet av cannabis. Legalisering av 

cannabis är ett aktuellt ämne i Sverige och också i stora delar av världen. Som 

socialpsykologer tycker vi att det är intressant att undersöka hur ungdomar ställer sig i 

legaliseringsfrågan då vi ser ungdomar som vårt samhälles framtid. Frågan om att legalisera 

cannabis är något som bl.a. sociologen Ted Goldberg har uppmärksammat och han 

argumenterar för en legalisering utifrån begreppet skadereduktion, vilket i detta fall innebär 

att man reducerar skadorna som skapas av ett missbruk av droger genom legalisering . Han 

menar att det är den sociala konstruktionen av drogproblemet som utgör grunden för den 

svenska drogpolitiken och hur samhället ser på narkotikabruket och dess brukare, vilket hot 

det innebär samt hur konsumtionen fungerar. Goldberg menar att det behöver ske en 

förändring i attityden till legalisering i den svenska narkotikapolitiken (Goldberg 2010:7-8). 

Diskussionen är av intresse då en legalisering av cannabis kan upplevas å ena sidan som farlig 

och oroväckande, å andra sidan som harmlös då cannabis ibland jämförs med alkohol och då 

uppfattas som mindre farlig. Samtidigt finns det en skillnad mellan ungdomar och vuxna i 

denna fråga då det är vanligare att ungdomar kan se cannabis som en harmlös drog medan 

vuxna kan se den som oroväckande. Är det verkligen så? Vi har valt att vända oss till 

ungdomarna och undersöka frågan utifrån deras upplevelser då dem är vår framtid.    

 

1.1. Problemformulering 

     Den samhällsdebatt som pågår i Sverige kring frågan om en legalisering av cannabis, 

innebär, eftersom den också får ett visst genomslag i media, att den kan påverka 

befolkningens attityder gentemot en legalisering. I vår uppsats vill vi fokusera på hur 

ungdomars ställning i frågan ser ut. Eftersom det förekommer två olika sidor i debatten - för 

och mot en legalisering - så tror vi att vuxenvärldens obeslutsamhet kring frågan kan skapa en 

osäkerhet hos ungdomar när det gäller deras egen ställning i legaliseringsfrågan, och 

användandet av cannabis. Därför vill vi fördjupa oss i detta samhällsfenomen utifrån teorin 

om kognitiv dissonans, bidrar denna obeslutsamhet till osäkerhet i ungdomars attityder? Med 

attityder menar vi reaktioner gentemot ett objekt, en individ eller en idé, som kan vara 

antingen positiva, negativa eller både och (Kostenius & Lindqvist 2006:90). Hur skapas 

ungdomars attityder? Påverkas de av de debatter som förekommer i media? Påverkas de av 

grupptryck? Hur bred är deras kunskap om området?  
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     Detta har vi studerat på ett kulturhus i en mellanstor stad i södra Sverige, då vi ansåg att ett 

kulturhus var en bra plats för att intervjua ungdomar med förväntan om att de är mer benägna 

att uttrycka sitt intresse för samhällsfrågor. Frågor som berörde bl.a. vad ungdomarna har för 

upplevelser kring droger? Har de påverkats av yttre faktorer så som familj, skola, 

myndigheter etc.? Påverkar dessa yttre faktorer sedan formandet av deras attityder? 

     För att få en förståelse för ungdomarnas attityder ansåg vi att det var viktigt att 

uppmärksamma deras livsvärld, detta i form av deras tidigare kunskaper och erfarenheter om 

ämnet, vilket resulterade i att vi använde oss av en kvalitativ ansats med intervjuer som metod 

för att kunna besvara detta. Med hjälp av processer som rör sociala band, skam och stolthet, 

kognitiv dissonans och symbolisk interaktion fördjupade vi oss i ungdomarnas attityder 

gentemot en möjlig legalisering av cannabis i Sverige.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 

    Syftet med studien är att få en djupare förståelse kring ungdomars attityder och deras 

upplevda livsvärld inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. Ungdomarna i denna 

studie är mellan 15-20 år gamla och är aktiva på ett kulturhus i en mellanstor stad i södra 

Sverige. För att besvara syftet formulerade vi en frågeställning som även berör droger i 

allmänhet då vi anser att det inte är möjligt att tala om cannabis utan att beröra det 

övergripande ämnet droger. Utifrån detta lyder frågeställningen: Vilka kunskaper och 

erfarenheter formar och påverkar ungdomarnas attityder till droger och hur ser deras attityder 

ut gentemot cannabis idag? För att uppnå syftet samt besvara frågeställningen är det av vikt 

att vi undersöker de faktorer som påverkar en attityd samt den övergripande kunskapen om 

droger i allmänhet för att kunna reflektera kring en legalisering och en sådan process som 

medför bl.a. skadereduktion. 

 

1.3. Definitioner av begrepp 

1.3.1. Attityd 

    En attityd kan definieras som en positiv, negativ eller blandad reaktion gentemot ett objekt, 

en individ eller en idé. Attityder består av en reaktion hos individen i tre delar där den första 

delen är affektiv, vilken innefattar uppfattningar, känslor och sinnesstämningar om ett objekt. 

Den andra delen är beteendemässig vilket innebär att individen beter sig på ett speciellt sätt 

gentemot objektet utifrån dennes kunskap. Den tredje delen är kognitiv vilken utgår från 

bilder, tankar och minnen som är relevanta då individens erfarenheter skapar dess attityd 

gentemot objektet (Kostenius et al 2006:90). Med hjälp av begreppet attityder, och teorier 
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kring attityder, hoppas vi kunna se hur ungdomarnas attityder formas och utvecklas i relation 

till deras omgivning och i samhället. Begreppet “attityd” är ett centralt begrepp i vår studie då 

vår forskning kretsar kring hur ungdomars attityder ser ut idag. 

 

1.3.2. Grupptryck 

    Grupptryck innebär den effekt gruppen har på en individs beteende (Nationalencyklopedin 

2013). Grupptryck är ett fenomen som uppträder i samhället i alla möjliga situationer och 

grupptrycket kan då få individens egen attityd att förändras och kan även få gruppens attityd 

att förändras.  

 

1.3.3. Legalisering 

    Att legalisera innebär att göra någonting lagligt som tidigare varit kriminellt 

(Nationalencyklopedin 2013). Då legalisering var ett centralt begrepp i vår studie har vi valt 

att definiera det för att visa vår utgångspunkt och vårt synsätt på begreppet när vi arbetade 

med vår studie.  
 

1.3.4. Skadereduktion 

    Skadereduktion (på engelska harm reduction) är ett begrepp som används av sociologen 

Ted Goldberg vilket innebär att det inte anses vara möjligt att skapa en värld som är helt 

narkotikafri. Vi bör istället rikta in oss på att begränsa skadorna som droger för med sig, både 

för samhället men även för människorna som brukar (Goldberg 2010:263). Med hjälp av 

begreppet skadereduktion får vår studie en bra ingång till den aktuella debatten om 

drogpolitiken som förs i Sverige. Vi vill belysa begreppet skadereduktion då det är en central 

del i den svenska legaliseringsprocessen.  

 

1.4. Uppsatsens disposition   

    Efter inledningen kommer vi i nästa kapitel gå in på uppsatsens bakgrund där vi med hjälp 

av bakgrundsfakta kring ämnet cannabis, den svenska narkotikapolitiken och ungdomskultur 

samt tidigare forskning, belysa olika faktorer som ger oss en grund för att vidare söka svar på 

vår frågeställning och uppnå vårt syfte. I kapitel tre förklarar vi den metod vi använt oss av 

för att samla in vårt material. Där presenterar vi även vår vetenskapsteoretiska ansats, hur vårt 

urval ser ut och hur det har gjorts, hur vår förförståelse ser ut, hur studiens tillvägagångssätt 

har gått till, vilken analysmetod vi använt oss av, studiens tillförlitlighet samt de etiska 

riktlinjerna vi har utgått ifrån. Därefter tar vi i kapitel fyra upp de olika teoretiska 
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utgångspunkterna vi har baserat vår analys på vilka är Festingers teori om kognitiv dissonans, 

Scheffs teori om hänsynsemotionssystemet samt Meads teori om rollövertagande och 

attityder. Kapitel fem är en presentation av det empiriska material vi har samlat in där vi 

presenterar intervjupersonerna samt deras tidigare kunskaper och erfarenheter tillsammans 

med deras attityder utifrån olika infallsvinklar. I kapitel 6 gör vi vår socialpsykologiska 

tolkning och analys där vi applicerar både vår bakgrund och våra teoretiska utgångspunkter på 

resultatet för att få en djupare förståelse för ungdomarnas attityder. Därefter görs en 

sammanfattning av våra slutsatser i kapitel sju medan kapitel åtta består av våra egna 

reflektioner kring vår studie och vårt uppsatsarbete.  

 

2. Bakgrund 
     Eftersom vi i vår studie vill undersöka hur ungdomars attityder gentemot en möjlig 

legalisering av cannabis ser ut, vill vi här först göra en beskrivning av cannabis historia och 

dess samhälleliga konsekvenser. Sedan kommer vi in på dess biologiska och psykiska effekter 

samt det beroende ett brukande av cannabis kan medföra. Detta för att ge en djupare förståelse 

för ämnet som är uppe för diskussion om att legalisera cannabis samt vad det är ungdomar tar 

ställning till. Vidare kommer vi att beskriva hur den samhällspolitiska debatten kring cannabis 

ser ut i Sverige och hur ungdomar förhåller sig till den. Till sist kommer vi att presentera 

tidigare forskning som är relevant för vårt problem utifrån de teman vi valt att belysa; familj 

och uppväxt, skola och fritid, massmedia och ungdomskultur, myndigheter samt politiska 

diskussioner.    

 

2.1. Cannabis 

2.1.1. Historia 

    Det var först under medeltiden som cannabis introducerades i Sverige. Droger har över hela 

världen haft en historia av att vara ett läkemedel. I Indien har den använts i olika 

framställningar mot en mängd olika sjukdomar i årtusenden medan den i Uganda har ingått i 

folkmedicinen, inte bara för människor utan även för djur. Även Sverige använde cannabis 

som medicin i form av tabletter mot depression och kikhosta, fram till 1950. Efter 50-talet och 

framåt togs cannabis bort från de flesta apotek då dess biverkningar ansågs farliga. 

Biverkningar så som att den är beroendeframkallande men även för att effekten av substansen 

inte var tillräckligt vetenskapligt utforskad. Dock har den i vissa länder återkommit som 

sjukdomslindrande för att minska exempelvis kramper och smärta vid MS, öka aptiten och 
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motverka illamående hos cancerpatienter. Även dämpning av neurologisk smärta, ofrivilliga 

ryckningar och tics vid Tourettes Syndrom är användningsområden för drogen (Olsson 2010).  
 

2.1.2. Plantan, ruset och psykoser 

    Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska droger som man, från växten Cannabis Sativa, 

kan framställa en substans som kan kallas för marijuana. Cannabis är idag den mest utbredda 

narkotikan i världen och är också den illegala drog som orsakar mest problem. För att inta 

cannabis är rökning, uppblandat med tobak, det vanligaste sättet samtidigt som det också går 

att inta med hjälp av te eller bakning. För att bli påverkad av cannabis måste en nybörjare 

röka i genomsnitt fem gånger för att känna av ett rus. Ruset av cannabis hos en påverkad 

individ, framträder i ett speciellt beteende som utmärker bl.a. avslappning, eufori och brist på 

tidsuppfattning. THC (tetrahydrocannabinol) är det centrala ämnet i cannabis som stimulerar 

hjärnans belöningssystem och finns kvar i kroppen upp till fyra veckor efter intagning av 

substansen, då det lagras i fettvävnaden och utsöndringsprocessen är långsam. Detta innebär 

också att den normala känslan är ett kortvarigt rus och en sänkt hjärnaktivitet, vilket leder till 

en ond cirkel då det kortvariga ruset hela tiden stärks samtidigt som ett långvarigt rus 

minskar. Ett resultat av detta är att cannabisrökaren måste använda drogen allt oftare för att 

känna ett välbefinnande och för att känna sig handelskraftig. De reaktioner som sker i 

samband med överdoserad cannabisrökning har länge kallats för haschpsykoser vilket nu ses 

som en alltför allmän beskrivning. Den medicinska beskrivningen är uppdelad i två 

huvudgrupper av psykoser. Den första, toxiska psykoser, som innebär en djup psykos under 

tiden drogen finns i kroppen och kan variera i styrka. De djupaste psykoserna kan pågå i allt 

från dagar till veckor och skapar en känsla av desorientering av tid och rum hos personen i 

fråga samtidigt som den upplever aggressivitet, vanföreställningar och hallucinationer. Den 

andra huvudgruppen, funktionella psykoser, är psykoser som kan uppkomma efter 

cannabisdebuten, ibland efter flera år (Olsson 2010). 

 

2.1.3. Beroende 

   Precis som alla andra sinnesförändrande droger är cannabis beroendeframkallande. Detta är 

något som bevisats av forskare då drogens psykoaktiva ämnen, cannabinoider, angriper 

hjärnans belöningssystem och träffar särskilda receptorer så att en viss transmittorsubstans 

släpps fri. Det är då ett cannabisrus uppstår. Belöningssystemet består av en samling 

nervceller och är något som är livsnödvändigt för människan. Detta då det är 

belöningssystemet som ser till att vi måste tillfredsställa våra basala behov så som dryck, mat 
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och fortplantning. Det är här som de beroendeskapande drogerna får sin kraft då de med större 

kraft och längre varaktighet, än de naturliga belöningarna, stimulerar olika typer av 

välbefinnande hos individen. Dessa lustkänslor skapar ett beroende eller missbruk då det är 

genom att använda drogen som vi upplever dem och måste använda den för att tillfredsställa 

belöningssystemet (Olsson 2010).  Historien om cannabis berör den aktuella politiska 

debatten i dagens samhälle och kan skapa en tvetydighet hos många av den svenska 

befolkningen då det finns både nackdelar och fördelar med substansen.  

    

2.2. Den samhällspolitiska debatten kring cannabis i Sverige 

2.2.1 Narkotikastrafflagen 1968:64 

    Narkotikastrafflagen definierar narkotika som de läkemedel eller hälsofarliga varor som har 

beroendeframkallande egenskaper eller effekter som är euoforiserande samt de varor vars 

egenskaper enkelt kan omvandlas till egenskaper eller effekter som definierar narkotika. Även 

varor som “på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse 

som Sverige har biträtt” eller “av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt 

lagen. Lag 1999:43, som trätt i kraft 1 april 1999” ses som narkotika (Narkotikastrafflagen 

1968:64, 8§). Narkotikastrafflagen lyder: 1 § Den som olovligen; 1) överlåter narkotika; 2); 

framställer narkotika som är avsedd för missbruk; 3) förvärvar narkotika i överlåtelse syfte; 4) 

anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar eller tar annan sådan befattning med narkotika 

som inte är avsedd för eget bruk; 5) bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar 

vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon 

annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel eller 6) innehar, 

brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för 

narkotikabrott till fängelse i högst tre år (Narkotikastrafflagen 1968:64, 1§). 
 

2.2.2. Problematiseringen av den svenska narkotikapolitiken  

    Den svenska narkotikapolitiken har enligt Goldberg sett likadan ut i trettio år då Sverige 

har gått under den ”svenska metoden” inom de politiska metoderna för att minska bruk och 

missbruk av narkotika (Goldberg 2011:10-12). Denna ”svenska metod” satsar på ett 

narkotikafritt samhälle och är något de svenska prohibitionisterna arbetar hårt för i form av 

förbud av narkotika. Sverige startade under 1960-talet de första metadonbehandlingarna för 

missbruk av heroin i form av en s.k. läkemedelsassisterad underhållsbehandling 

(substitionsbehandling) i Uppsala. Detta röstades fram som ett försök för den svenska 

regeringen att arbeta förebyggande för det svenska narkotikasamhället. Mellan 1979-84 
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förändrades den svenska narkotikapolitiken och metadonkliniken i Uppsala förlorade sitt 

politiska stöd och var därför tvungen att avvisa nya klienter som behövde vård. Det 

uppdagades att 48 av 98 klienter dog av överdoser och liknande syndrom i väntan på en 

metadonbehandling. De prohibitionister som tog detta beslut förhöll sig till ”den svenska 

metoden” där de menade att metadonbehandling försvårar den svenska narkotikapolitiken på 

så vis att missbruket ökar. De menade att de inte ville underlätta för narkomaner att ta droger 

genom åtgärder som förenklar denna process. Goldberg frågar sig själv nu om Sverige håller 

på att förändra sin syn på den svenska narkotikapolitiken då han finner åtminstone två 

fenomen som inte tillhör den ”den svenska metoden”. Det första fenomenet finner han i den 

svenska lagen där de lagreglerade begränsningarna av antalet vårdplatser tagits bort och då 

socialstyrelsen har framställt rimliga föreskrifter som reglerar denna typ av vård. En eventuell 

tolkning enligt Goldberg kan vara att den svenska narkotikapolitiken ökat sin acceptans för 

begreppet ”skadereduktion” (harm reduction), vilket innebär ett arbete med att reducera 

skadorna och konsekvenserna som kommer av ett brukande av droger. Ett annat fenomen som 

inte heller tillhör den svenska metoden är sprutbyte. Under 80-talet växte en epidemi av 

HIV/AIDS fram i det svenska samhället och i Skånes län öppnades institutioner där 

narkomaner kunde komma och byta ut gamla sprutor mot nya sprutor och även få exempelvis 

kondomer för att minska smittorisken av HIV/AIDS. Det fanns ett stort motstånd mot detta 

projekt men 2006 fick resterande svenska län också laglig rätt att starta sprutbytesprogram. 

Dock dröjde det ytterligare fyra år tills Stockholms län tog beslut om att försöka öppna ett 

sprutbytes program. Detta var det första län utanför Skånes län som planerade att arbeta med 

sprutbyte i hela Sverige. Under 2011 gavs det fortfarande inget godkännande för Stockholms 

län att starta ett sådant projekt (Goldberg 2011:10-12,30-32). 

 

     I och med en legalisering av droger minskar kriminaliteten vilket också stänger alternativa 

ingångsportar för ungdomar att börja arbeta inom illegala verksamheter. Goldberg menar att 

en legalisering av droger inte är att kapitulera för brottslingar utan deras vinster tas ifrån dem. 

De okända substanserna minskar och de ”rena” substanserna kvarstår vilket kan rädda liv 

(Goldberg 2011). Ett svenskt narkotikafritt samhälle talar för att det är omöjligt att hindra 

produktionen av narkotika då odlingar flyttas och återupplivas hela tiden. Detta fenomen 

bildar den onda cirkel som finns över hela världen idag. Det är även omöjligt att hindra 

smuggling då smugglingen ständigt effektiviseras och förnyas i de olika odlingsländerna. I sin 

tur är det omöjligt att hindra langning i det svenska samhället då tillgängligheten ökat och 

spridit sig till institutioner som exempelvis skolor, fängelser och fritidsverksamheter. Vidare 
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hade konsumtionen av droger ökat under trettio år med ungefär dubbelt så mycket för 

problematiska (missbrukande) konsumenter. Även konsumtionen för ungdomar varierar stort. 

I det moderna samhället har brottsligheten ökat då bl.a. förbjudna områden så som droger, 

blivit mer intressanta för dagens ungdomar. Det har även gjorts felaktiga prioriteringar i den 

svenska narkotikapolitiken där 24 % av pengarna gick till vård och behandling, 75 % gick till 

rättsliga åtgärder och 1 % till förebyggande åtgärder (Goldberg 2011). 

 

     Det är däremot ett faktum att narkotika är och kan vara hälsovådlig och utgöra fara för 

kropp och samhälle på grund av sina substanser och effekter. Psykologiskt sett kan narkotika 

anses vara en flyktmekanism då individen använder sig av drogen för att dämpa sina inre 

besvär. Detta kan leda till att individen blir olycklig. Ur ett ekonomiskt perspektiv menar 

prohibitionister att samhällsekonomin inte skulle förändras till det bättre och den kriminella 

ekonomin inte heller minska, då tillgängligheten i samhället redan är så pass stor för 

ungdomarna vilket resulterar i att drogerna inte är svåra att få tag på. Förändring i lagen visar 

inga bevis att lagen efterlevs idag bättre än vad lagstiftningen gjorts hittills och det kan även 

vara svårt att bevisa (Goldberg 2011). 
 

2.3. Ungdomskultur 

    Under sina ungdomsår genomgår ungdomar en stor förändring. Att vara ung innebär i sig 

en maktlöshet med små möjligheter till att påverka och förändra sitt liv. Både föräldrar och 

institutioner så som skola och fritidsorganisationer har inflytande och makt över ungdomars 

vardagsliv. Under tonårstiden saknas det platser, anläggningar och lokaler där unga kan vara 

för sig själva vilket är den period då unga behöver det som mest. Detta innebär att ungdomar 

måste skapa dessa rum eller platser själva för att kunna utvecklas. Att som tonåring få vara 

tillsammans med jämnåriga utan någon inblandning av varken föräldrar eller 

myndighetsrepresentanter är en stor del och ett utmärkande drag under tonårsperioden 

(Lindgren 2009:43). Dessa rum och platser stod till grund för vårt val av att hitta informanter 

på ett kulturhus då det var en plats dit ungdomar kunde gå för att träffa jämnåriga, vara för sig 

själva, göra saker de var intresserade av, prova på nya saker eller bara umgås med sina 

vänner. Vi såg kulturhuset som en plats där ungdomar hade inflytande på sitt eget liv då det 

var precis vad vi sökte, en plats där ungdomar fick vara sig själva och där de utvecklades 

inom sina kulturella intressen. Då det är en plats för ungdomar att utveckla sina kulturella 

intressen ansåg vi, att dessa ungdomar även hade förmågan att reflektera över 

samhällsprocesser, vilket en möjlig legalisering är.   
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2.3.1. Forskningsfältet- kulturhuset 

     Vårt forskningsfält är ett kulturhus som är beläget i en mellanstor stad i södra Sverige dit 

ungdomar mellan 15-25 år kan komma och utveckla sina idéer och projekt samt visa sina 

arrangemang. Deras grunduppdrag består av fyra punkter: 1) Kulturhuset skall vara ett nav för 

ungas kultur i staden; 2) Kulturhuset skall ge unga möjligheter att förverkliga sina idéer, 

projekt och arrangemang; 3) Kulturhuset skall erbjuda en varierad, efterfrågad och tillgänglig 

verksamhet; 4) Kulturhuset ska erbjuda upplevelser från scen. Kulturhuset gör även sina 

lokaler och andra resurser tillgängliga utifrån ungas önskemål samt att de sprider kunskap 

kring olika inflytandemetoder. Detta bidrar även till att kulturhuset blir ett forum där unga får 

möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. En del av kulturhusets policy tar upp att det är 

en mötesplats som ska vara central, trygg och drogfri (Kulturhusets enhetschef). 

 

2.4. Tidigare forskning 

    Vår tidigare forskning visar de aktuella ämnen som vi valt att belysa som kan komma att 

påverka ungdomar till deras inställning av cannabis. Vi har valt att se hur bl.a. skolan, vänner, 

familj och en tidigare erfarenhet av cannabis kan påverka ett ställningstagande hos ungdomar 

i frågan om legalisering. Cannabis är en olaglig substans i Sverige och påverkar individen 

både psykiskt och fysiskt, trots detta debatteras det om en legalisering av den.  
 

2.4.1. Attityder gentemot cannabislag  

     En artikel skriven av Fetherston & Lenton (2005) redovisar en studie som undersökte hur 

ett samhälles syn kunde förändras vid en legalisering av cannabis och hur olika faktorer kunde 

komma att påverka en individs attityd gentemot cannabis. Detta var intressant för vår studie 

då vi tror att samhället kan ha en påverkan på ungdomars attityder. Deras artikel behandlade 

ett samhälles attityder gentemot en legalisering av cannabis i västra Australien där de gjorde 

en studie över telefon med 809 personer. Där skapades ett system, “Cannabis Infringement 

Notice” (CIN), för att dekriminalisera cannabis genom en lagstiftning som innebar att vuxna 

människor som greps för mindre cannabis förseelse hade ett val att göra. För att undkomma 

kriminella anklagelser kunde invånarna antingen betala böter eller genomgå en utbildnings 

session som specifikt berör cannabis, systemet blev lag den 22 mars 2004. Respondenterna 

var mellan 14 och 70 år med en jämn fördelning av könen. Resultatet visade att 41,9% höll 

med om att det skulle vara lagligt att bruka cannabis vid en åldersgräns av 18 år. 88,9% höll 

med om att det skulle vara olagligt att köra ett motordrivet fordon under påverkan av 

cannabis. 55,5% ansåg sig inte vara påverkade av den juridiska skrämselpropaganda där de 
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menade att dem som brukar cannabis inte var rädda för att eventuellt få straff. Tankarna på de 

redan existerande lagarna var olika där 31,1% tyckte att dem var för hårda, 29,8% ansåg att de 

var riktiga och 26,8% tyckte att de var för skonsamma. När CIN systemet hade förklarats var 

en majoritet för, 79,0%, medan 18,5% var mot. Effekterna på samhället av nya lagar, visade 

70,5%  att det inte skulle ske någon förändring i antalet brukare av cannabis samt 58,6% 

trodde inte att det skulle ske någon förändring i lättheten att införskaffa cannabis. Oavsett 

detta observerades det att 2,1 % av respondenterna förväntade sig att de skulle använda 

cannabis. Endast 2,0 % trodde att deras cannabisbruk skulle öka efter förändringen. 

Övergripande sade 90 % av respondenterna att den nya lagen inte skulle påverka deras beslut 

att varken odla eller använda cannabis (Fetherston & Lenton 2005:301-309).  

 

2.4.2. Brukare och icke-brukares attityder 

     En artikel skriven av Trevino & Richard (2002) behandlade attityderna till en legalisering 

av droger (marijuana, heroin, kokain, metamfetamin samt speedball) hos “brukare” och “icke-

brukare” av narkotika vilket vi ansåg var relevant för vår studie då det var intressant att se hur 

individer med personliga erfarenheter av bl.a. marijuana (cannabis) och tyngre droger ställde 

sig till en legalisering. Studiens bakgrund visade att alkohol och drogproblemen i USA 

kostade 246 biljoner dollar under 1992 där drogmissbruket stod för 40 % av detta (98 biljoner 

dollar). Kostnaderna för drogmissbruket var bl.a. 50 % kriminellt relaterade, 14,5% relaterade 

till mindre produktivitet p.g.a. drogrelaterade sjukdomar och 10,2% var för hälsokostnader. 

Ekonomer var för en legalisering så länge en individ fick det bättre utan att någon annan fick 

det sämre. De menade att priset på droger skulle minska vid en legalisering vilket också skulle 

ta bort de ekonomiska klyftorna. Eftersom missbrukare inte begick brott för att vara 

kriminella utan för att skaffa pengar till droger menade ekonomerna att drogrelaterade brott 

skulle minska. Ur ett hälsoperspektiv var man emot legalisering av droger då de menade att 

droger var en del av smittorisken av HIV och könssjukdomar. Materialet samlades in i 

Houston med ett urval på 188 personer. Resultatet visade att 68 % av droganvändarna stöttade 

en legalisering av droger och endast 33 % av icke-droganvändarna gav sitt stöd till en 

legalisering. Resultatet lyfte fram att användare av marijuana, heroin, kokain, speedball och 

metamfetamin var mer för en legalisering av marijuana än de som inte använde droger. Ingen 

av grupperna var till största del för en legalisering av heroin och kokain (Trevino & Richard 

2002:91-108).  
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2.4.3. Grupptryck – ett faktum som påverkar  

     En artikel skriven av Ali, Amialchuk & Dwyer (2011) belyste hur stor påverkan 

grupptryck hade hos ungdomar och hur kamratskapandet påverkade det individuella beteendet 

vilket var intressant för oss då vi tyckte att det skulle vara relevant att se vilka faktorer som 

påverkade individen till att använda cannabis. Vidare ansåg vi att den var relevant då vår 

problemformulering berör fenomenet grupptryck och denna studie påvisade hur grupperna 

påverkade den enskilde individen. Studien var baserad på informanter från 132 skolor runt om 

i USA i årskurser 7-12. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan en individ och 

dennes kamrater, då en ökning i cannabisanvändandet på 10 % hos kamraterna genererade en 

ökning hos individen själv med 2 %. Studien visade tre olika tolkningsperspektiv: a) En inre 

faktor som påverkade användandet av droger hos individen i gruppen, då individen intog en 

roll i gruppen för att känna gemenskap genom att ta droger; b) De yttre orsakerna som 

påverkade användandet av droger hos individen låg i kommunens, hemmets och familjens 

attityder till droger; c) Relaterande faktorer hos individerna, där de menade att individer som 

såg sig själva som likasinnade på grund av exempelvis utseende, klasstillhörighet eller dylikt 

påverkades av ett möjligt bruk eller missbruk av droger. Vidare indikerade studien att det 

främst var, i de allra flesta fallen, individens referensgrupp som påverkade individen mer än 

vad deras föräldrar gjorde. Med individens referensgrupp menades här individens närmaste 

vänskapskrets som individen delade mest tid tillsammans med utanför hemmet och skolan. 

Studien tog även upp hur grupptrycket påverkade individen att använda marijuana och 

resultatet visade att grupptryck påverkade individen mest av alla faktorer samt att den roll 

som individen blev tilldelad i gruppen hade stor inverkan på individens valmöjlighet i 

anknytning till användandet av marijuana (Ali et al 2011:1-6).  

 

2.4.4. Skolans roll  

     Då vi ville se vilken påverkan skolan har på formandet av ungdomarnas attityder var en 

artikeln skriven av Shekhtmeyster, Sharkey & Sukkyung (2011) intressant då den visade hur 

mycket skolan kunde komma att påverka ungdomar till att använda eller inte använda illegala 

substanser. En studie gjord med 7642 individer i årskurs 9 och 11 i USA undersökte vad som 

kunde påverka ungdomar till att använda olika illegala substanser, och hur skolans betydelse 

framträdde i detta användande. Resultatet visade att killar som hade ett stort stöd i skolan var 

mindre benägna att engagera sig i ett riskfyllt bruk av substanser. Däremot visade studien att 

tjejer påverkades mer av familj och vänner när det kom till ett bruk av substanser. Studien 

visade att de ungdomar som hade en emotionell nära relation till klasskompisar, lärare eller 
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andra signifikanta i skolan visade sig använda mindre illegala substanser och visade sig också 

vara mindre problematiska konsumenter av droger. Vidare definierade studien att de 

ungdomar som ansåg sig ha en liten kontakt med skolan men samtidigt var en social varelse i 

övriga nätverk, först och främst använde marijuana. Föräldrars attityd och inflytande 

påverkade den yngre tonåren mer än den äldre tonåren medan den äldre tonåren påverkades 

mer av kamratskap i exempelvis skolan så som grupptryck etc. Andra faktorer studien tryckte 

på var bl.a. kommunala faktorer där de menade att de kommuner som ansågs vara högre 

ekonomiskt rankade hade även skolor som ansågs vara av högre kvalitet, vilket också kunde 

leda till att ungdomar kände sig mer känslomässigt aktiva i skolan. Dessa ungdomar använde 

sig av mindre eller inga illegala substanser än i de kommuner och skolor som var lägre 

ekonomiskt rankade (Shekhtmeyster et al 2011:386-404). 

 

3. Metod  
     Vi kommer i detta kapitel beskriva de olika verktyg vi har använt oss av för att kunna 

besvara vår frågeställning. Det innefattar den ansats som vi valt att utgå ifrån inom 

vetenskapsteorin, den förförståelsen vi har, hur vi fått vårt urval och tillträde till fältet samt 

hur vårt tillvägagångsätt sett ut i de olika delarna. Då vi utgick ifrån att se till ungdomarnas 

upplevda livsvärld ansåg vi att en kvalitativ forskning med kvalitativa intervjuer var passande. 

Däremot valde vi att inte framföra några observationer av vårt urval eller fältet då detta inte 

var relevant i vår fråga om attityder.  

 

3.1. Vetenskapsteoretisk ansats  

    Vi har valt att ha hermeneutiken som vår vetenskapsteoretiska ansats då vi vill få en 

djupare förståelse kring ungdomars upplevda livsvärld och hur deras attityder förstås utifrån 

dessa upplevda livsvärldar. I motsats till positivismen, som dels förklarar verkligheten på ett 

objektivt sätt utan att påverkas av subjektet och förklarar vetenskapen utifrån logiken (Birkler 

2008:55), visar hermeneutiken istället förståelsen som finns kring ett objekt. Enligt Birkler 

har hermeneutiken två formulerade frågeställningar, det är dels frågan om förståelsens 

innebörd i sig och frågan om hur vi uppnår denna förståelse. Något som är viktigt i båda dessa 

frågor är begreppet förförståelse, vilket hänvisar till den förståelse som alltid föregår själva 

förståelsen. Vår förförståelse låg då till grund för hur vi tolkade vårt resultat och för den 

förståelse vi fick från ungdomarna, genom att kommunicera med dem i form av intervjuer om 

hur deras upplevelser faktiskt såg ut (Birkler 2008:100-101). Ett annat viktigt hermeneutiskt 
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begrepp är vad Birkler kallar den hermeneutiska cirkeln vilken hänvisar till 

förståelseprocessens cirkelrörelse. “Det jag förstår kan jag bara förstå med utgångspunkt från 

det jag redan förstår” (Birkler 2008:103). Den hermeneutiska cirkeln har en grundtanke som 

behandlar begreppen helhetsförståelse och delförståelse, vilka har ett förhållande som är 

cirkulärt. Helheten av ett fenomen kan endast förstås utifrån de mindre delarna och de mindre 

delarna kan endast förstås utifrån helheten. Vidare är det på detta vis individen skapar sig en 

förståelse utifrån en hermeneutisk cirkel. Birkler menar att kommunikation är ett 

grundläggande villkor när man vill uppnå förståelse. Detta då målet med dialogen är att ta del 

av förståelsen hos den andre och inte behöva nå en absolut förståelse hos den andre (Birkler 

2008:103). Helhetsförståelsen om ungdomarnas attityder fick vi genom att länka samman våra 

delförståelser som var ungdomarnas erfarenheter och kunskaper. Ungdomarnas erfarenheter 

och kunskaper går inte att förstå utan att förstå deras attityd och vice versa.  

 

3.2. Förförståelse 

     En förförståelse är, enligt Hans-Georg Gadamer, de fördomar en individ har vilka kan ses 

som förutfattade meningar man har som man inte vill överge. Dock försöker Gadamer se 

fördomar i ett vidare perspektiv då han ser det som de föreställningar och förväntningar som 

utmärker en individs sätt att vara närvarande på. Han menar att vi som individer helt 

omedvetet utgår från våra fördomar och att vi inte tänker på att vi har dem (Birkler 2008:101-

102). När vi som individer tolkar ett objekt gör vi alltid det mot bakgrund av vår givna 

förförståelse, även om vi tolkar det utifrån samma beskrivningar. Då förförståelsen är en del 

av hermeneutiken kan även den bidra till hermeneutikens poäng, “att vi ständigt tolkar den 

värld som vi själva är en del av” (Birkler 2008:102). Våra förförståelser grundade sig utifrån 

två olika perspektiv då en av oss hade en erfarenhet av anhörighet till missbruk samtidigt som 

den andra inte hade några upplevelser av droger alls. Däremot gick vi båda in med tanken om 

att ungdomar som upplevt problematik av någon form i familjen eller uppväxten lättare kunde 

vända sig till droger än de ungdomarna som inte upplevt problematik i sin uppväxt. Vi trodde 

att ungdomarna skulle ha en stor kunskapsbrist och vi antog att många skulle vara emot en 

legalisering av cannabis. Vårt eget ställningstagande i frågan kring legalisering är sådan att vi 

båda är emot en legalisering vilket kunde komma att påverka vårt arbete med informanterna 

på ett sådant vis där deras svar och ställningstagande kunde påverka oss negativt. Då våra 

attityder tillsammans med informanterna inte är överensstämmande. Däremot som 

utgångspunkt från Goldberg anser vi båda att en del av hans argument är absolut hållbara för 

ett samhälle då bl.a. satsningen för vård och behandling hade ökat. Viktigt som forskare är att 
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inte låta sitt arbete påverkas av sin förförståelse vilket i många fall kan vara svårt då 

förförståelsen är en omedvetenhet hos människan (Birkler 2008:101-102). Att vi som forskare 

därför försökt vara medvetna om våra förförståelser och hur dessa kan påverka arbetet har 

hjälp oss att fokusera neutralt på vårt arbete och inte påverka våra kvalitativa intervjuer, våra 

informanter och dess svar. 

 

3.3. Kvalitativ metod  

     Då vi har utgått från hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats anser vi att kvalitativ 

metod är att föredra eftersom denna är inriktad mot individens egen upplevelsevärld och hur 

specifikt denne kommunicerar utifrån denna värld. Vi var specifikt intresserade av individens 

livsvärld och hur denna värld formar och påverkar attityden. Den kvalitativa metoden 

tillämpas i form av observationer, tolkningar, interaktioner och, eller intervjuer (Olsson & 

Sörensen 2007:79). Motpolen till den kvalitativa metoden är den kvantitativa metoden som 

utgår från den positivistiska vetenskapliga ansatsen och använder evidensbaserad och 

sinnesbaserad fakta. Nackdelen med en kvalitativ forskning är att resultatet inte går att 

generalisera, däremot är inte generalisering något av den kvalitativa forskningens syfte och 

inte heller syftet med vår studie. I kvalitativ forskning ser forskaren sin informant subjektivt 

med en viss distans för att inte låta sin egen förförståelse påverka materialet samt att 

informanten får en chans att själv beskriva sin specifika upplevda livsvärld. Byggstenen i 

forskningen är ett framväxande av fenomenet som är successivt och som bidrar till att 

fenomenet upptäcks och tydliggörs. Resultatet består ofta av ett fåtal eller ett litet antal 

personer med ett flertal eller ett stort antal variabler. Det går även på djupet hos personerna 

och kan ofta handla om olika omständigheter, miljöer eller tidpunkter, dvs. specifika 

kontexter. Då vår studie handlar om ungdomars attityder gentemot en möjlig legalisering av 

cannabis har vi valt att ha en kvalitativ ansats i vår studie eftersom vi är intresserade av deras 

upplevda livsvärld. Vi har varit subjektiva med en viss distans till våra informanter samt haft 

en längre kontakt med dem i och med att vi valt intervju som metod. Det vi vill studera är det 

specifika i olika handlingsförlopp och situationer hos våra informanter för att få en djupare 

förståelse för deras livsvärld (Olsson & Sörensen 2007:13,65-68). Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker ett material som består av så förutsättningslösa och rika 

beskrivningar som möjligt av intervjupersonens livsvärld där livsvärlden är det gemensamma 

ämne som intervjuaren och den intervjuade samtalar om. En persons livsvärld avser den inre 

världen hos en individ och hur individen uppfattar och erfar omvärlden. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är att få en beskrivning och en förståelse för de teman som intervjun är fokuserad 
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på men också som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Målet med kvalitativa 

intervjuer är sedan att, av de olika kvalitativa aspekterna av den intervjuades livsvärld, få 

nyanserade beskrivningar. Då vi har en kvalitativ ansats i vår studie och vill få en förståelse 

för informanternas upplevda livsvärld är den kvalitativa intervjun att föredra som 

forskningsmetod eftersom den undersöker just det. Vi har använt oss av den kvalitativa 

intervjun då vår intervjuguide bestod av olika teman som tillsammans gav oss en beskrivning 

av informantens upplevda livsvärld. Intervjuguiden hade även en låg grad av standardisering 

samt en låg grad av strukturering då informanterna inte behövde svara enligt några fasta 

svarsalternativ utan fick svara utefter sina egna erfarenheter och kunskaper samt att de fritt 

kunde tolka frågorna. Med hjälp av vår intervjuguide och våra intervjuer fick vi nyanserade 

beskrivningar av informanternas livsvärldar och en förståelse för hur de upplevde och förhöll 

sig till en möjlig legalisering av cannabis i Sverige. På detta sätt påverkades vår studie till ett 

uppnått syfte samt ett svar på vår frågeställning (Olsson & Sörensen 2007:80-82). 

 

3.4. Urval  

    Vi tog kontakt med en gatekeeper på kulturhuset som i sin tur hjälpte oss att få tillgång till 

ett urval på tio informanter i åldrarna 15-20 år. Åldersgruppen vi valde var relevant i vår 

studie då vi ville få så välreflekterande svar som möjligt samtidigt som det var ungdomar vårt 

intresse låg i. Gatekeepern hade en högre position inom fältet och var en person som 

förenklade vårt tillträde till dit samt gav oss lämplig information under arbetets gång (Aspers 

2007:119). Vi gjorde ett bekvämlighetsurval vilket innebar att vi valde informanter som fanns 

tillgängliga för oss på fältet, kulturhuset. När vi hade gjort vårt bekvämlighetsurval gjordes ett 

subjektivt urval, vilket innebar att informanterna frivilligt valde att delta. När vi hade 

informerat våra ungdomar, som vi ansåg vara tillgängliga informanter, fick de sedan välja att 

delta eller inte. Detta förde med sig olika risker, då vi hade det svårare att göra 

generaliseringar eftersom urvalet blev skevt (Bryman 2009:114; Olsson & Sörensen 

2011:115). Fördelarna med att vi hade ett bekvämlighetsurval och ett subjektivt urval var att 

vi fick informanter som var intresserade av det ämnet vi ville studera samt att det var bekvämt 

för oss, då våra informanter redan befann sig på fältet. I jämförelse med exempelvis 

snöbollsurval, som innebar att forskaren till en början tog kontakt med ett litet antal individer 

som i sin tur gav forskaren kontakt med fler intressanta individer för studien, ansåg vi att ett 

snöbollsurval inte var lämpligt för vår studie. Detta då vi till en början försökte göra ett 

snöbollsurval, vilket inte fungerade för oss då vi inte fick kontakt med fler informanter från 
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våra första kontakter (Bryman 2009:115).      

 

3.5. Tillvägagångssätt  

   För bästa förberedelse samlade vi information om tidigare forskning om cannabis, attityder 

samt grupptryck och andra relevanta fakta i form av vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 

artiklarna gav oss mer kunskap om det redan utforskade fältet. För att kunna knyta an till 

valda teorier samlade vi litteratur som vi ansåg vara relevant och som vi blivit 

rekommenderade av vår handledare och andra studiekamrater att använda. Vi strukturerade 

upp en intervjuguide i två delar; den första delen handlade om frågor som berörde yttre 

faktorer i form av familj, institutioner, massmedia, myndigheter och politiska diskussioner. 

Den andra delen omfattade frågor som berörde informantens egen livsvärld och attityd samt 

grupptryck. Detta var två delar som vi ansåg kunde vara bakomliggande faktorer till en 

individs attityd. Vidare tog vi kontakt med en gatekeeper på ett kulturhus i en mellanstor stad 

i södra Sverige för att kunna få godkänt tillträde till vårt valda fält. Vi dök upp på kulturhuset 

för att orientera oss till rätta och försökte öppna upp en reflekterande diskussion hos 

ungdomarna som befann sig där vid samma tidpunkt. Detta för att kunna underlätta vår 

kontakt med ungdomarna och för att få en insyn i deras intresse över att vara medverkande 

vid en intervju. Under två veckors tid befann vi oss på kulturhuset och genomförde våra 

intervjuer. När vi fått kontakt med de tillgängliga ungdomarna och förklarat för dem hur 

intervjuerna gick till startade vi de individuella intervjuerna. Vid nio tillfällen spelades våra 

intervjuer in via en mobiltelefon och en av intervjuerna fick vi anteckna för hand då 

informanten inte ville bli inspelad. Intervjuerna gick till på så vis att en av oss intervjuade 

samtidigt som den andra antecknade och observerade. Några av informanterna var väldigt 

öppna med sina erfarenheter och upplevda livsvärldar medan andra hade svårt att öppna upp 

sig och reflektera vilket blev en svårighet för oss att få fram nyttigt material. Vi tror inte att vi 

hade kunnat göra något annorlunda i våra intervjuer för att få informanterna att känna sig mer 

bekväma inför ämnet utan det var förmodligen ämnet som gjorde att situationen blev 

obekväm.    

     

3.6. Analysmetod 

    När vi gjorde vår socialpsykologiska analys och tolkning av resultatet arbetade vi i 

huvudsak induktivt vilket innebär att vi utifrån vårt insamlade material hittade nya mönster 

och processer, gemensamma drag och skillnader, vilket sedan blev våra koder. Utifrån dessa 

koder sökte vi efter kopplingar mellan dem eller teman, som i sin tur blev våra kategorier. 
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Dessa koder och kategoriseringar tolkade och analyserade vi sedan med hjälp av våra utvalda 

teorier. Då vi sedan tidigare hade våra personliga och teoretiska förförståelser blev analysen 

inte helt och hållet induktivt, dock lät vi inte dessa förförståelser bli styrande när vi samlade 

in vårt material eller när vi presenterade vårt resultat (Denscombe, 2009:373-374). De koder 

och teman som vi valt att belysa i vårt material samt belysa i vår analys är de delar av en 

individs liv som vi anser ligger till grund för en attityd och hur denna skapas. Vilket kommer 

att påverka individens förmåga i ett ställningstagande som kan beröra exempelvis frågan om 

legalisering av cannabis. Vi valde att analysera på ett vis som gjorde det enkelt för både oss 

själva och för läsaren att se kopplingen mellan de olika teorierna och empirin.   

 

3.7. Tillförlitlighet  

    För att uppnå en trovärdighet krävdes det att fyra delkriterier uppnåddes (Bryman 

2009:258) där det första var tillförlitlighet, eller validitet, vilket innebar hur sannolikt och 

övertygande det empiriska materialet var och grundar sig i valet av informationskälla, urvalet. 

Inom samhällsvetenskapen påvisade validiteten forskningens empiri, dess hållbarhet och 

förmåga att generaliseras vilket resulterade i olika grader av validitet. Ett faktum att belysa 

var, här i graden av validitet, om den valda metoden för undersökningen verkligen undersökte 

vad den påstods undersöka (Kvale & Brinkmann 2012:264). Vi ansåg att vår studie hade en 

hög grad av validitet då vi hade intervjuat ungdomar angående deras tidigare erfarenheter och 

kunskaper om cannabis, vilket var en del av vår frågeställning. Det andra delkriteriet var 

överförbarhet vilket innebar hur väl man kunde generalisera sitt resultat och hur väl resultatet 

kunde överföras på andra miljöer. Den kvalitativa forskningen skiljde sig från den 

kvantitativa då den studerade djupet och kontexten hos det som studerades (Bryman 

2009:260). Vår studie var inte överförbar på andra miljöer då resultatet inte kund 

generaliseras på grund av det låga antalet informanter. Dock visade resultatet det kontextuellt 

unika hos varje informant då vi gick på djupet hos våra informanter angående deras attityder 

gentemot en möjlig legalisering av cannabis. Det tredje delkriteriet var pålitligheten i 

forskningen. Vilket innebar hur väl arbetet var utfört och hur väl tillvägagångssättet var 

presenterat där forskaren antog ett granskande synsätt för att säkerställa att forskningen hade 

en kvalitet som var berättigad (Bryman 2009:260-261). Vår studie var väl utförd då vi hade 

gått igenom alla delar som till slut gav oss ett resultat såsom ett närmande till fältet i form av 

tidigare forskning samt litteratur, ett urval, intervjuer samt teorier för att kunna analysera vårt 

insamlade material. Tillvägagångssättet var väl presenterat då vi hade reflekterat över både 

för och nackdelar under insamlingen av materialet. Vi hade även presenterat varje steg i 



	   18	  

undersökningsprocessen för att visa för läsaren hur studien hade gått till. Det fjärde kriteriet 

var en möjlighet att styrka och konfirmera som innebar att forskaren kunde säkerställa att han 

hade agerat i god tro i sin forskning. En grundprincip i samhällelig forskning var att forskaren 

aldrig riktigt kunde ställa sig objektiv till forskningen, dock skulle det vara uppenbart att 

forskaren inte låtit sina egna värderingar eller sin teoretiska inställning påverka arbetet 

(Bryman 2009:261). Vi hade inte kunnat hålla oss objektiva i vår forskning, på grund av våra 

tidigare förförståelser. Vi hade båda två olika bakgrunder och kunskaper om cannabis vilket 

vi hade med oss in i intervjutillfällena. Dock var det något vi inte lät påverka vår insamling av 

material. Under insamlingen av materialet och i presentationen av detta agerade vi i god tro då 

vi ville få fram den specifika individens attityd och inte låta denna påverkas av våra egna 

reaktioner.   
 

3.8. Etisk reflektion 

    Enligt Vetenskapsrådet (2013) finns det fyra olika forskningsetiska riktlinjer att följa när 

forskning genomförs. Dessa har vi förhållit oss till när vi genomförde vår studie. Den första 

riktlinjen är informationskravet som innebär att information som berör forskningens syfte och 

undersökningens alla delar skall presenteras för samtliga informanter. De skall också 

informeras om att det är frivilligt att delta och att de får avbryta sin medverkan i studien när 

de själva vill. Vi informerade samtliga informanter om studiens syfte och dess upplägg innan 

de frivilligt deltog i en intervju. Vi förklarade även hur intervjun skulle gå till väga samt att 

känsliga frågor ingick i intervjun bl.a. om uppväxt, familjeförhållanden, umgängeskretsar osv. 

Här var vi medvetna om att intervjuerna kunde påverka informanterna i den mån att de kunde 

uppleva intervjun som påfrestande då känsliga frågor berördes i ett främmande sällskap. Detta 

i sin tur kunde ha påverkat deras svar i form av icke sanningsenliga svar. Däremot upplevde 

vi att vi, i form av det främmande sällskapet, inte påverkade informanterna negativt då de 

öppnade upp sig och reflekterade över ämnet. Den andra riktlinjen är samtyckeskravet som 

innebär att forskaren skall inhämta ett godkännande av informanten att denna deltar i studien. 

Är informanten under femton år krävs ett samtycke av deras föräldrar. Då våra informanter är 

femton år och äldre valde vi att endast få samtycke av informanten själv och detta samtycke 

skedde muntligt. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla individer som 

ingår i studien bör underteckna ett avtal som speglar sekretessen för att enskilda individer inte 

skall kunna identifieras för utomstående. Detta krav uppfylldes inte skriftligt då vi gjorde en 

muntlig överenskommelse med våra informanter där vi muntligt försäkrade dem om att den 

information de gav oss inte kunde spåras tillbaka till dem. Det insamlade materialet lästes 
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endast av oss och i presentationen av materialet gav vi våra informanter fingerade namn. Det 

fjärde kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att det insamlade empiriska materialet endast 

får användas för forskningens ändamål. När vår studie var avslutad låg den endast till grund 

för vidare forskning inom området, samt att alla inblandade kunde ta del av den 

(Vetenskapsrådet, 2013-12-14). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
    Vi kommer här att presentera de teorier och begrepp som ligger till grund för vår tolkning 

och analys av vårt insamlade material för att de sedan ska kunna ge svar på vår frågeställning 

och uppnå vårt syfte. Festingers begrepp kognitiv dissonans kan förklara en osäkerhet hos 

ungdomar i ett ställningstagande gentemot droger samt frågan om en legalisering. 

Osäkerheten resonerar vi, ligger hos bl.a. föräldrarnas, skolans och vännernas bristande 

kunskap. Scheffs begrepp sociala band, skam och stolthet samt konformitet visar att 

ungdomars sociala band är viktiga för hur dem utvecklas och huruvida de kan eller vill utöva 

konformitet i sina sociala relationer. Meads teori om attityder och rollövertagande visar oss att 

dessa uppstår och sprids vidare i sociala interaktioner samt påverkar och bidrar till 

ungdomarnas attityder. Den kognitiva dissonansen, de sociala banden samt förmågan till 

konformitet resonerar vi, kan ligga till grund för hur deras attityder uppkommer i olika sociala 

sammanhang.  

 

4.1. Leon Festinger - Kognitiv dissonans 

    Kognitiv dissonans som Festinger talar om belyser den kognitiva tvetydigheten hos 

individen. Det kan uppstå en distans i individens psyke då det individen gör i form av 

handling, inte stämmer överens med individens kognitiva erfarenhet eller tro. En individ kan 

exempelvis veta att det är farligt att röka cigaretter men ändå är denne en rökare. Denna 

motsägelse är vad Festinger kallar för dissonans. I många fall kan individer bortförklara eller 

rationalisera sin dissonans. Existensen av dissonans i den form att den är ett psykologiskt 

besvär, vill motivera individen att minska dissonansen genom att rättfärdiga sig själv. När 

dissonansen uppstår kommer individen försöka undvika den genom att blockera 

informationen eller situationen (Festinger 1962:2). Festinger talar om metoder som får den 

kognitiva dissonansen att minska genom att förändra sitt kognitiva perspektiv på sig själv. 

Individen kan intala sig själv att handlingen är bra och att det individen gör, tänker och tycker 

är korrekt. För att minska dissonansen maximalt menar Festinger att individen bör förändra 
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sitt perspektiv på sig själv i den mån att individen kan erkänna sin svaghet eller sina fel och 

brister inför sig själv. Han menar att det sist nämnda är ett sätt för individen att acceptera sin 

dissonans och på så vis minskar den. Den kognitiva dissonansen existerar då Festinger menar 

att individen är medveten om ett ungefärligt resultat i ett beslut mellan två eller flera 

valmöjligheter (Festinger 1962:28-30). Vidare menar Festinger att individen kan minska sin 

dissonans maximalt då individen kan erkänna för sig själv, vid ett val att ett fel beslut har 

tagits men att detta accepteras för individen. Enligt dissonansteorin är människan en varelse 

som försöker hitta motiv för sina val och handlingar. Något som dissonansteorin påstår är att 

individer, i enighet med sitt handlande, förändrar sitt beteende när det inte längre finner någon 

annan tillräcklig motivering till handlingen (Helkama, Myllyniemi & Liebkind  

2009:138,170).  

 

4.2. Thomas Scheff - Hänsynsemotionssystemet    

    Scheff förklarar hänsynsemotionssystemet som ett biosocialt system hos individen som är 

informellt och nästintill osynligt och som vägleder individen att agera utifrån samhällets 

förväntningar. Det är ett system där individen påverkas av samhället beroende på hur dennes 

sociala band är konstruerade (Scheff 1994:71). Dessa sociala band konstrueras och utvecklas 

redan från spädbarnsåldern. En harmoni utvecklas mellan spädbarnet och modern som 

antingen kan ge barnet ett starkt socialt band som i vidare tur genererar stolthet hos barnet. 

Däremot kan barnet komma att utveckla ett hotat socialt band om inte modern utvecklar den 

gemensamma harmonin och detta kan komma att generera skam hos barnet. Den skam och 

stolthet som utvecklas hos barnet speglar den ömsesidighet hos individen i en social 

interaktion. Scheff menar att skam hos en individ, som speglar ett hotat socialt band, sker som 

en bestraffning på självet hos individen. Stolthet hos en individ som speglar ett starkt socialt 

band sker som en belöning på självet. Stoltheten omfattar en yttre hänsyn och en ömsesidighet 

som belönas av individens själv. Skam däremot omfattar en brist på hänsyn samt det 

ömsesidiga samspelet och effekten av detta visar sig genom försvarsmekanism som 

exempelvis egoism och empati som försvar (Scheff 1994:79-80). Enligt Scheff innefattar 

hänsynsemotionssystemet bl.a. Helen B. Lewis psykologiska infallsvinkel där hon menar att 

processer utspelas inom individen samt Erwing Goffmans socialpsykologiska infallsvinkel där 

han behandlar vad som sker mellan individerna. Hänsynsemotionsystemets kraft består alltså 

av det psykologiska som sker hos individen själv samt den interpersonella socialpsykologiska 

processen mellan individer (Scheff 1994:76). Scheff menar att det är de starka sociala 

bandens krafter som håller ihop ett samhälle och dessa krafter hos individen involverar en 
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balans mellan närhet och distans, vilket kallas för differentiering. För att uppnå optimal 

differentiering krävs intakta sociala band, vilket innebär att banden behöver uppnå en balans 

mellan individens behov och gruppens behov. Det involverar förmågan att kunna knyta band 

till individer som är olik en själv. Individer som saknar denna förmåga och istället utövar 

konformitet gentemot gruppen är exempel på, vad Scheff kallar för underdifferentiering vilket 

då innebär att individen saknar balansen mellan sina individuella behov och gruppens behov 

där de individuella behoven utesluts. Motpolen till detta är överdifferentiering som innebär att 

de sociala banden inte är tillräckligt starka vilket i sin tur gör att individen blir isolerad och att 

gruppens behov utesluts (Scheff 1994:4, 199). Begreppet konformitet innebär att individen ger 

upp sina egna tankar och värderingar för att nå upp till gruppens uppfattningar och 

förväntningar. Då individen utövar konformitet belönar individen sig själv och om individen 

inte utövar konformitet, bestraffar individen sig själv (Scheff 1994:74). Denna konformitet är 

också något som speglar de sociala banden hos individen och den skam eller stolthet som 

utvecklats hos individen. Individer som präglas av att belöna sig själv med en känsla av 

gemenskap och känner stolthet för denna gemenskap indikerar på starka sociala band och har 

därför lättare att konfirmera sig till olika grupper. Individer som präglas av att bestraffa sig 

själv med en känsla av utanförskap och känner skam för denna utanförskap indikerar på 

hotade sociala band och har därför svårare att konfirmera sig till olika grupper. Då 

hänsynsemotionssystemet fungerar utanför medvetenheten är det så gott som osynligt och 

denna osynlighet gör det svårt att beskriva dess egenskaper, just eftersom det är så självklart 

(Scheff 1994:75). 

 

4.3. George H. Mead – Jagets uppkomst och skapandet av attityder  

     Mead beskriver hur jaget uppstår hos individen i en gemensam process där jaget utvecklas 

i den sociala erfarenhet- och aktivitetsprocessen. En individs medvetande av sig själv delar 

Mead upp i två delar; ”I” subjektsjaget som består av en privat uppfattning av jaget och 

skapas utifrån olika intentionella handlingar. Denna del av jaget är impulsiv samt agerande 

och upplevande. Den andra delen är vad Mead kallar för ”Me” objektsjaget och som uppstår i 

sociala sammanhang där individen ser på sig själv utifrån hur denne uppfattar andras 

perspektiv. Denna del speglar en individs självuppfattning och förutsätter att jaget har en 

förmåga till rollövertagande. Detta rollövertagande innebär att individen kan sätta sig själv i 

en annan individs position och är något som sker i en social interaktion (Mead 1976:18-19). 

Rollövertagandet uppstår och sprids vidare i sociala interaktioner, där båda parterna upplever 

olika stimuli av de reaktioner som uppstår av varandras handlingar. Dessa stimuli värderas av 
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individen själv utifrån hur stimulit upplevs och överförs i sin tur av den enskilde individen i 

andra interaktioner. Detta är vad Mead menar med det rollövertagandet som sker hos 

individer för att nå en attityd och därav ett skapande av ett jag. Attityden får en emotionell 

betydelse för individen på antingen ett positivt eller ett negativt sätt vilket individen 

återupprepar i andra interaktioner (Mead 1976:116-119). Med hjälp av rollövertagande har 

individen förmåga att se på sig själv utifrån flera synvinklar vilket Mead har utvecklat utifrån 

begreppet ”generaliserade andre” som innebär att individen lärt sig att ta hänsyn till olika yttre 

perspektiv. Dessa yttre perspektiv kan exempelvis vara andras synpunkter och uppfattningar, 

samhällsregler eller krav på samlevnad. Attityden hos en individ uppstår i bl.a. sociala 

interaktioner, där individer har en förmåga till självreflektion mellan deras ”I” och ”Me” samt 

med sin ”generaliserande andre”. I & Me åtskiljer sig under ögonblicket när processen pågår 

under interaktioner med andra individer men de båda hör ändå ihop och kan inte existera utan 

varandra. Det är tillsammans I och Me som utgör den personlighet som framträder i sociala 

sammanhang, vilken har utvecklats utifrån förmågan till att anta den generaliserade andres 

attityd. Beroende på hur interaktionen ser ut och mellan vilka individer den pågår utspelar sig 

individens ”Me” på olika sätt, dock är det fortfarande ett gemensamt samspel mellan I & Me 

(Mead 1976:120-121,135). För att attityden skall utvecklas och bestå förutsätts det att 

individen strävar efter en balans gentemot den sociala miljön. Balansen yttrar sig genom att 

individen å ena sidan söker sig till en miljö där individens attityder och värden stämmer 

överens med miljön, å andra sidan att individen anpassar sig till normerna och 

förväntningarna i omgivningen (Helkama et al 2000:166). Individers attityder som anses vara 

grundläggande kan endast förändras gradvis. Man kan inte omorganisera ett samhälle som en 

ensam individ, dock kan man påverka samhället genom sin egen attityd. Samhällets normer 

talar för vad människor gör och inte gör utifrån vad samhället anser vara normalt. Responsen 

till detta som den enskilde individen visar upp speglar dennes egen attityd ut till samhället. 

Detta kan även bidra till en förändring i gruppens attityd (Mead 1976:136).  

 

4.4. Teorisammanfattning  

   Den kognitiva dissonans som Festinger (1962) talar om skapas då individen strider med en 

obeslutsamhet och rättfärdigar ett beteende genom att lägga vikt på de positiva delarna i sina 

handlingar. Denna obeslutsamhet kan ses i samhället hos de vuxna individerna i from av en 

bristande kunskap vilket präglar ungdomarna till samma bristande kunskap. De sociala 

banden som Scheff (1994) talar om speglar spädbarnets uppfostran då skammen belyser ett 

hotat socialt band och stoltheten belyser ett starkt socialt band. Dessa band präglar ett 
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ömsesidigt samspel hos individen vilket kan komma att påverka individens förmåga att skapa 

gemenskap och då en uppfattning av attityder. Enligt Mead (1976) bildas attityden hos en 

individ utifrån de reaktioner individen får av samhället. För att överta dessa attityder eller 

förändra sin attityd skapar individen en reflektion mellan I och Me, vilket förutsätter att 

förmågan för rollövertagande finns hos individen. Den kognitiva dissonansen i form av 

obeslutsamhet tillsammans med de sociala banden som präglar ungdomarna och deras 

förmåga till att utöva konformitet, kan utifrån analysen ligga till grund för hur deras attityder 

uppstår i olika sociala sammanhang utifrån den symboliska interaktion som Mead talar om. 

Genom dessa interaktioner sprids obeslutsamheten vidare till varje individ och speglar då 

dennes ställningstagande i frågan om legalisering.     
 

 5. Presentation av materialet 

    Utifrån vårt syfte och vår frågeställning presenteras materialet med två övergripande teman 

som i sin tur sedan har olika underteman. Denna struktur gör att materialet sedan kan 

analyseras utefter vår analysmetod. De övergripande temana är Tidigare kunskaper och 

erfarenheter och Attityder. Dessa teman är framtagna för att på bästa sätt ge svar på vår 

frågeställning då vi vill veta vilka tidigare kunskaper och erfarenheter det är som formar 

ungdomars attityder gentemot en legalisering av cannabis samt hur dessa attityder ser ut idag. 

 

5.1. Presentation av intervjupersonerna 

    Vi kommer här att göra en presentation av våra informanter. För att hålla på sekretess och 

konfidentialitet har vi valt att ge dem fingerade namn.  

Linda, 15 år. Är varken för eller mot en legalisering, har erfarenhet av cannabis och har skilda 

föräldrar, har erfarit en problematisk uppväxt.  

Joel, 17 år. Är mot en legalisering, har ingen erfarenhet av cannabis, bor tillsammans med 

föräldrarna, har haft problematik med mycket bråk utanför hemmet.  

Robert, 15 år. Är för en legalisering, har erfarenhet av cannabis, bra uppväxt med skilda 

föräldrar.  

Anna, 15 år. Är mot en legalisering, har ingen erfarenhet av cannabis och har haft en bra 

uppväxt, bor tillsammans med föräldrarna. 

Sandra, 18 år. Är för en legalisering, har erfarenhet av cannabis, skilda föräldrar och en 

problematisk uppväxt.  

Frida, 17 år. Är varken för eller mot en legalisering, har erfarenhet av cannabis, bor själv och 

har skilda föräldrar.  
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Joakim, 16 år. Är för en legalisering, har ingen erfarenhet av cannabis, skilda föräldrar och en 

bra uppväxt.  

Marie, 20 år. Är mot en legalisering, har erfarenhet av cannabis, ej skilda föräldrar och haft en 

bra uppväxt.  

Erik, 17 år. Är för en legalisering, har ingen erfarenhet av cannabis, bor med båda föräldrarna 

och haft en bra uppväxt.  

Carl, 17 år. Är mot en legalisering, har ingen erfarenhet av cannabis, skilda föräldrar och har 

haft en bra uppväxt. 
  
5.2. Tidigare kunskaper och erfarenheter 

    Under temat tidigare kunskaper och erfarenheter har vi skapat fem underteman som berör: 

familj och uppväxt, skola och fritid, massmedia och ungdomskultur, myndigheter samt 

politiska diskussioner. Vi valde att belysa dessa teman för att få en djupare förståelse för vilka 

faktorer i en ungdoms liv det är som påverkar formandet av deras attityder gentemot cannabis 

och en legalisering av cannabis. 

 

5.2.1. Familj och uppväxt 

    Droger var ett väldigt nedtystat ämne i många av våra ungdomars familjer. Många av 

ungdomarna hade fått för lite kunskap om substansen och effekterna samt konsekvenserna 

från sina föräldrar då dem inte haft diskussioner om droger i hemmet. Frida hade en relation 

med sin mamma där hon kunde prata om vad som helst med henne medan Carl och hans 

familj aldrig berört ämnet droger. Frida hade dock provat cannabis och menade att för mycket 

av det kunde göra att man får snedtändningar som andra droger, men hon ville inte göra det 

igen då hon inte ville att det skulle synas på hennes urinprov. Frida kunde inte bo hemma hos 

sin mamma längre och bodde därför i en egen lägenhet nu. “Det är typ för att jag kan typ inte 

bo hemma [...] hon har liksom inga regler och hon har ingenting typ, hon säger aldrig till om 

nånting typ om, att gör inte det och gör inte det”. 
  

    Både Joakim och Erik hade bra relationer till sina föräldrar där de kunde diskutera ämnet 

och de kände sig också trygga med att berätta för sina föräldrar om de någon gång skulle 

provat droger. Joakim hade hört talas om att man kunde få psykoser av cannabis medan Erik 

visste att man förlorade hjärnceller och inte kunde uppfatta tid av att röka cannabis. Liksom 

Joakim och Erik kände även Marie sig säker med sina föräldrar och det förekom 

konversationer kring droger i hemmet. Hon trodde att det var både hennes föräldrars negativa 
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inställning till droger och hennes egen erfarenhet som låg till grund för hennes attityd. Joel 

och hans familj talade enligt honom aldrig om droger, dock framkom det att han hade en bror 

som försöker ta sig ur ett missbruk. Han hade själv erfarenheter av att ha varit i många 

jourhem, på grund av att han varit i mycket slagsmål, där de inte heller hade talat om droger 

med honom. Linda upplevde att hon haft en jobbig uppväxt då hon i mellanstadiet varit 

utanför och sett sig själv som ett ”freak”. Hon tyckte att det var bättre att vara öppen om sitt 

förflutna då hon ansåg att det vore lättare för folk att förstå henne. ”Jag säger det så ni slipper 

undra, det underlättar om folk vet om att jag har ADHD, blivit våldtagen, tuff uppväxt, testat 

droger, folk har lättare att förstå varför jag är som jag är”.  

 

     Hon hade fått relativt lite kunskap och haft lite diskussioner med sin mamma om droger. 

Dock var inte diskussion om droger något som Linda saknade i sitt hem som exempelvis 

Robert saknade i sitt hem. I Roberts familj pratade man inte alls om droger då hans föräldrar 

inte ville lyssna på hans argument angående droger. Både Sandra och Anna hade haft lite 

konversationer med sina föräldrar angående droger då de endast fått höra att det är dåligt och 

att de ska hålla sig borta från det.  

 
“ [...]Asså det är klart att alla föräldrar har samtal med sina barn, att ah men droger skall man hålla sig borta ifrån 

och sådär men eftersom ungdomar idag vet i princip allting, man ser på TV, man läser om det, man får läsa om 

det i skolan så man har en helt annan uppfattning om det än vad dem hade, när dem var unga. Så man behöver 

inte prata om det lika mycket som man kanske behövde innan.” – Anna 

       

     Anna menade att hon inte behövde så mycket information från sina föräldrar om droger då 

hon fått lära sig om det i skolan men också på TV och internet. Sandra upplevde att hennes 

föräldrar hade konstiga synpunkter på ämnet, hon hade inte mycket kontakt med dem och inte 

heller något intresse för dem. Anledningen till att hon använde droger var för att fly från 

verkligheten på grund av den ångest hon upplevde.  

 

5.2.2. Skola och fritid 

    Att få information och kunskap om droger i skolan var något som de flesta informanterna 

inte upplevde att de fick. Både Robert och Joakim berättade att de inte fått någon information 

om droger på skolan alls. Detta var något som Joakim tyckte saknades och han önskade att det 

skulle ges mer information om droger då han gick en estetisk linje där droger var något som 

uppstod och diskuterades bland klasskamraterna. Även Anna saknade informationen i skolan 
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när det kom till konsekvenserna och effekterna av droger. Hon tyckte även att information om 

droger borde gå ut till yngre skolklasser. Marie upplevde att hon fått information om alkohol i 

gymnasiet men inte om droger och detta var något hon absolut saknade. “Nej asså, där kom ju 

någon snubbe som pratade om alkohol bara.. men han pratade inget om droger". 

 

       Hon tyckte att informationen borde komma ut i skolan och bli ett aktuellt ämne i skolan. 

Linda hade fått lite information om droger i skolan men hon tyckte dock att föreläsare med 

bakgrund i missbruk var onödigt att ha och att de pengarna skulle läggas på något bättre. 

Sandra uppgav att informationen om droger inte fanns på hennes skola. Det var ingenting som 

eleverna fick föredrag eller undervisning om och var ingenting som Sandra heller saknade då 

hon hade tyckt det var tråkigt att lyssna på. Samma tyckte även Frida, att undervisning eller 

föredrag om droger hade varit tråkigt att lyssna på och hennes skola hade inte heller gått ut 

med information om droger och dess substanser. Även Joel ansåg att det var tråkigt att sitta 

och lyssna på genomgångar angående droger i skolan. Carls skola hade gått ut med väldigt 

mycket information om droger i form av undervisningar och genomgångar. Det var många på 

hans skola som varit påverkade av droger och därför blivit avstängda och han uppger att hans 

lärare varit före detta missbrukare. Carl menade att det var därför deras skola satsar mycket på 

ämnet kring droger bland ungdomarna.  

 
“Vi har haft väldigt mycket genomgångar och föreläsningar och sånt här. Mestadels för att det är folk på skolan 

som håller på med det. Och det är folk som blivit avstängda och såhär på grund av det. Men det är mycket mer 

sånt när man kommer till gymnasiet än på grundskolan. När folk börjar bo själva och såhär är det ingen som 

håller koll på dom..” - Carl 

 

    Även Erik hade fått information om droger på sin skola i form av undervisning och från 

föreläsare som varit på skolan och pratat. De flesta av informanterna visste att det gick att 

vända sig till antingen kuratorn eller skolsköterskan om de hade några frågor eller funderingar 

kring droger. Dock visste varken Erik, Robert, Linda, Sandra eller Anna om eller vem man 

kunde vända sig till på skolan vid behov. 

 

5.2.3. Massmedia och ungdomskultur 

    Linda tyckte det var harmlösa och onödiga diskussioner som pågick om cannabis, folk gör 

som dem vill. Linda påverkades av massmedia på ett sådant sätt att hon ville veta varför och 
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få en djup förståelse för fenomenet. “Ja, men jag påverkas på ett konstigt sätt, jag vill alltid 

veta varför”. 

    Däremot tyckte Joel att det inte uppdagades så mycket i medier som exempelvis Facebook 

för att han själv inte pratade om det. Han sökte inte på det för han var inte intresserad av att 

veta vad substanserna gör. Både Robert och Sandra ansåg att massmedia framställer droger 

som något dåligt där dem menade att massmedia påpekat att folk har dött av det vilket Robert 

hävdade inte var sant och att ingen hade varken dött eller skadats fysiskt av det. Ingen av dem 

upplevde att de påverkades av massmedians syn på droger då Sandra tidigare haft problem 

med droger. Hon menade även att det inte pratades om droger på sociala medier då det är 

något tabubelagt och att hon då inte pratade om det på Facebook utan istället med sina nära 

vänner. Robert i sin tur stod fast vid sina åsikter om cannabis oberoende av vad massmedia sa 

om det. Han tyckte att massmedias negativa framställning av cannabis förstörde dess rykte. 

“Så det är ju lite, att dem förstör ju ryktet för någonting som är mycket bättre än cigaretterna, 

bara för att det är annorlunda”. 

    Anna upplevde att massmedia bidrog med mycket information angående droger. 

Framförallt såg hon Facebook som en plats där folk som använde droger inte var diskreta med 

det utan hon såg ofta inlägg som indikerade att folk hade tagit droger. Hon upplevde det som 

obehagligt att det var så nära hennes nätverk och hon blev även väldigt berörd när hennes 

vänner beslutade sig för att ta något eller prova något. Även Carl upplevde en positiv 

framställning av droger på Facebook där han menade att folk ville använda droger. Detta var 

något som han hanterade genom att ignorera det. Frida upplevde att Facebook var en plats där 

en mer humoristisk sida av cannabis fanns, exempelvis genom att folk la upp låtar som de 

lyssnade på när de rökte cannabis. Joakim menade att media framställde droger som något 

negativt. Joakim påverkades inte när det kom till droger för han brydde sig inte. Han uppgav 

att han saknade för mycket information om för- och nackdelar med cannabis och låter sig 

därför inte påverkas av media. Han funderade på vad sina egna musikidoler säger om droger. 

Han ansåg att inställningen till hur media påverkade individer var beroende på vilken 

musikstil individen hade. Han gav en jämförelse med Wiz Khalifas musikstil med Guns n’ 

Roses musikstil.  

“Det beror på lite vad det är för musik man lyssnar på liksom, det som är populärt idag, typ Wiz Khalifa kanske 

och såna här, han är ju väldigt för det, liksom om man kollar på han, han e ju, gör de ju hela tiden så, många som 

lyssnar på han och har han som idol försöker också eftersträva det han säger, eh, mer än kanske nån som gillar 

Guns N’ Roses och liksom, typ Slash, de e lite mer neutralt om man säger så.” - Joakim 
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    Liksom Joakim tyckte Erik att media framställde droger negativt. Han blev avskräckt till att 

prova cannabis på grund av medias negativa framställning av droger. Även han tog upp hur 

olika musikstilar kan påverka ungdomar till att prova cannabis. Erik menade att musiken hade 

en betydelse, där han tog elektronisk musikstil som ett exempel där ett användande av 

cannabis och tyngre droger antogs förekomma. Marie var en av de få som uppfattade att 

media inte framställde droger på något speciellt sätt. Hon såg inte mycket om det på varken 

TV eller internet.  

 

5.2.4. Myndigheter 

    Både Sandra och Joakim kunde vända sig till sina föräldrar om de behövde hjälp. Joakim 

trodde man kunde vända sig till ett rehabiliteringscenter om man behövde hjälp eller hade 

frågor kring droger medan Sandra trodde att hon kunde få hjälp av Sjukhuset eller 

Ungdomsmottagningen. Sjukhuset tillsammans med Socialstyrelsen var även någonting Erik 

talade om när det handlade om organisationer eller myndigheter som hjälpte till vid 

drogrelaterade problem. Sandra hade hört talats om KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) 

och MAD (Music Against Drugs), “Asså det finns ju typ KRIS och dom är ju typ emot droger 

och sen så finns det ju den MAD också, Music Against Drugs”. Detta hade även Erik hört 

talas om. Dock tyckte Erik att organisationer som arbetade med problematiken kring 

kriminalitet och droger framställde droger negativt.  

    KRIS var även något som Robert, Joel och Marie hört talas om men Marie ansåg inte att 

varken KRIS eller Socialtjänsten gjorde något för problematiken kring droger i samhället. 

Däremot kände Robert att han kunde vända sig till KRIS samt till Fältarbetarna med frågor 

om droger. Joel var även medveten om att Polisen och Socialtjänsten fanns till för människor i 

samhället som behöver hjälp med droger. Linda var den enda som upplevt dåliga erfarenheter 

av Socialförvaltningen då hon placerades i fosterfamilj och blev illa behandlad där. Hon 

upplevde även att Polisen behandlade henne illa i utredningen vid hennes våldtäkt. Bland 

annat Linda, Carl och Anna uttryckte att kulturhuset var en bra organisation i samhället då de 

kände sig trygga och bra behandlade där, samt att det är drogfritt.  

“[...]speciellt med tanke på att man inte får ha droger eller alkohol eller någonting sånt här på kulturhuset.. så då 

är det liksom ingen risk att [...]då har man inte den här oron som när man är ute på stan till exempel, ah men det 

kanske kommer nån som är alkoholpåverkad och dom har inte alltid helt kontroll över vad dom gör.” - Anna 

    Frida var den enda som inte hade kunskap om vilka myndigheter eller organisationer som 

kunde hjälpa till med frågor och funderingar kring droger. 
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5.2.5. Politiska diskussioner 

    Den politiska debatten angående en legalisering av cannabis var något som flera av 

informanterna inte hört talas om. Erik, Marie och Joakim var tre av dem som hört talas om 

debatten i Sverige medan Robert endast hört talas om legalisering i olika delar av USA. 

Resten av informanterna hade aldrig tidigare hört något om denna debatt. Fyra av 

informanterna var emot en legalisering av cannabis i Sverige där Anna ansåg att en 

legalisering kunde leda till tyngre droger och missbruk. Hon tyckte å ena sidan att det varit 

bra med en legalisering av cannabis i medicinskt syfte men påpekade å andra sidan att det 

förmodligen hade missbrukats bland ungdomar ändå. Även Marie var mot en legalisering av 

cannabis då hon trodde att brukandet skulle öka i och med lättare tillgång till cannabis för 

samhället och dess ungdomar. 

    Även Joel var mot en legalisering då han trodde att det skulle bli kaos i samhället om 

cannabis blev lagligt. Han menade att cannabis skulle bli lättare att få tag på och att det skulle 

uppstå bråk. Joel hade inget intresse i den svenska politiken och menade att han inte hade 

påverkats av en legalisering. Däremot menade han att det hade blivit en förändring för hans 

bror då Joel trodde att brodern hade börjat missbruka igen om cannabis blev lagligt. Carl var 

mot en legalisering då han ansåg att det var fel och trodde att brukandet skulle öka. Däremot 

menade han att det fungerar i Nederländerna men han trodde inte att det skulle fungera i det 

svenska samhället. “Fast i Nederländerna är de ju liksom.. rätt bra samhälle och så. Då är det 

ju också lagligt. Så det är, av någon anledning så funkar det ju bra där, men det menas inte att 

det kommer funka bra för oss.”. 

     Två av informanterna, Linda och Frida, stod mitt i debatten och ansåg sig själva som 

oberoende då de varken var för eller mot en legalisering av cannabis i Sverige. Linda tyckte 

att en legalisering av cannabis inte gjort någon skillnad i samhället då folk som vill använda 

cannabis gör det vare sig det är lagligt eller olagligt. Hon såg den politiska diskussionen som 

löjlig då hon ansåg att cannabis var en harmlös drog och att hon förmodligen kunde tänka sig 

att prova igen. Hon hade för lite information för att kunna göra ett ställningstagande. Även 

Frida var oberoende i frågan då hon ansåg att ett användande av cannabis å ena sidan var okej, 

då det var roligt, å andra sidan inte okej, då det kunde leda till ett beroende. Däremot menade 

Frida att hon antagligen hade provat cannabis igen och förmodligen hållit på med det, om det 

var lagligt då hon är aktiv spice (en syntetisk form av cannabis) på grund av sitt urinprov.  
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    Fyra av informanterna var för en legalisering av cannabis där Erik trodde att en legalisering 

av endast cannabis inte skulle medföra stora problem. Han var inte säker på vad den svenska 

lagen sade om droger men han visste att det är förbjudet. Erik trodde inte att det skulle vara 

lika coolt att använda cannabis om det vore lagligt och han menade också att det var lika stora 

skadechanser med alkohol som med cannabis. Hade cannabis blivit lagligt trodde Erik att han 

hade provat men han tyckte också att det borde finnas en åldersgräns, exempelvis 18-20 år. 

En annan anledning till varför Erik var för en legalisering av cannabis i Sverige var att det är 

lagligt i Holland och Köpenhamn där han menade att det inte fanns några stora problem på 

grund av legaliseringen. Även Sandra var för en legalisering i dagens svenska samhälle då 

hon själv skulle slippa gömma sig samt att hon upplevde att människor endast tyckte det var 

dåligt för att det var olagligt.  

    Liksom Erik och Sandra tycker även Joakim och Robert att cannabis skulle legaliseras då 

de båda menade att den svarta marknaden försvinner. Robert trodde att en legalisering skulle 

påverka ungdomarna i skolgången, då han menade att fler skulle vara påverkade av cannabis 

både i skolan samt utanför skolan. Skulle cannabis bli lagligt i Sverige tyckte Robert att det 

skulle vara likasinnat med cigaretter, alltså ha en åldersgräns eller vara lagligt i medicinskt 

syfte. Joakim däremot hade hört talats om legaliseringsdebatten och tyckte själv att cannabis 

skulle legaliseras då han tyckte att det blev onödiga problem för att det är olagligt. “Polisen 

kanske skulle kunna satsa på andra saker än haffa ungdomar som röker på liksom.”. 

    Joakim visste inte vad den svenska lagen säger om droger. Han hade provat cannabis om 

det varit lagligt. Det som tidigare hindrat honom från att provat cannabis var att han inte hade 

kunskap om följderna som kunde uppstå, han kände inte till riskerna med ett brukande och 

ville då inte utsätta sig för det okända. 

 

5.3. Attityder 

     Under temat attityder har vi skapat två underteman som belyser: skadereduktion som berör 

informanternas tankar om sprutbyte samt grupptryck som berör huruvida informanterna 

påverkas av andra i sina attityder. Varje undertema ger oss en inblick i hur ungdomarnas 

attityder ser ut gentemot ämnet cannabis, utifrån olika infallsvinklar. Anledningen till att vi 

valt att framhäva dessa två underteman är för att få en djupare förståelse kring ungdomars 

attityder gentemot den debatt som sker om legalisering i Sverige samt om eller hur deras 

attityder påverkas av andra. 
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5.3.1. Skadereduktion 

    Det var ingen av våra informanter som hört talats om skadereduktion i form av sprutbyte 

och flera av dem tyckte att detta var något positivt efter att vi förklarat innebörden av 

sprutbyte för dem. Sandra tyckte att det var positivt då sjukdomar hos missbrukare minskades 

vilket även Joakim, Erik och Frida tyckte. Joakim och Erik ansåg även att hygien var ett 

problemen i missbruk och tyckte därför att sprutbyte var en bra sak.  

“Det är inte alltid kanske så rena människor som tar de liksom eller så, det blir ju, ligger man i tungt missbruk så 

kanske man inte orkar göra så mycket annat och då blir det ju liksom skitigt i lägenheten och runt om en 

liksom.” - Erik 

     Däremot trodde Joakim att brukandet av cannabis till en början skulle öka om det blev 

legaliserat och sprutbyteskliniker öppnades. Joakim menade att det varit bättre att få hjälp om 

man var inne i ett missbruk vilket även Erik ansåg.  

    Vidare ansåg sig Anna, Carl och Marie vara oberoende i frågan om sprutbyte då de 

uttryckte att det var både positivt och negativt. Anna hade inte hört talas om skadereduktion i 

form av sprutbyteskliniker tidigare och ansåg det vara positivt då sjukdomsspridning minskar. 

Samtidigt var hon emot att främja missbrukare till ett fortsatt missbruk. Både Anna, Robert 

och Carl trodde inte att brukandet av cannabis skulle minska vid en sådan skadereduktion 

samtidigt som Anna uttryckte att samhället hamnar i ett dödläge om sprutbyteskliniker inte 

öppnar eller andra insatser i samhället som jobbar för att motverka droger upprättas. Carl 

menade att samhället måste göra någonting för att minska missbruket så att det sker en 

förändring i Sverige. Marie menade att brukandet ökar i samhället då hjälpmedel delas ut. 

    Linda och Joel ansåg att skadereduktion i form av sprutbyten var något negativt då Linda 

menade att det var individuellt hur man hanterar sprutbytet. Hon trodde att det kunde hjälpa 

vissa personer men också stjälpa andra. Joel tyckte att sprutbyten var något negativt då det 

skulle innebära att vem som helst kunde gå dit och be om nya sprutor vilket han trodde skulle 

bidra till en ökad konsumtion och fler sjukdomar hos fler människor. “Det är ju egentligen 

deras fel om dom får några sjukdomar [...] då får dom ju skylla sig själva”.  

5.3.2. Grupptryck 

    Flera av informanterna upplevde att de inte påverkades av grupptryck när det kom till 

användandet av droger eller alkohol. Joel påverkades inte av vad andra tyckte eller sade då 

han stod fast vid sin åsikt om att han inte ville prova droger. “Blir dom för jobbiga går jag 

därifrån”. 
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    Han trodde dock att det var lätt för ungdomar att falla för grupptryck och menade att det 

berodde på hur stark vilja man hade inombords. Joel hade inte accepterat om hans kompisar 

hade bjudit honom på cannabis då han menade att han skulle “pratat” med dem, han hade 

slagit dem. Robert tyckte inte heller att han påverkades av grupptryck. Han provade cannabis 

första gången med två kompisar och var då tydlig med att det var hans eget val. Likaså 

menade Robert att han inte tvingade kompisarna till att prova. Robert menade att man hade ett 

ansvar om man provade cannabis tillsammans, att se efter varandra och göra det som en 

gemensam grej. Vidare menade han att vid grupptryck eller tvång fanns inte samma ansvar.   

“Om det är typ jag och några till och nån som aldrig har testat det så, och dom säger till honom att göra det, då 

säger jag ju till dom att sluta och säger att han, det är hans egna val att om han vill göra det så ska han göra det, 

om han inte vill så behöver han inte.” - Robert 

   På grund av Annas ställningstagande mot droger hade hon inte accepterat ett erbjudande om 

hon blivit bjuden och ansåg sig därför inte påverkad av grupptryck. Anna tyckte att 

kulturhuset var ett bra ställe för att hon och hennes kompisar accepterade varandra där. 

Liksom Anna kände inte Carl sig påverkad av grupptryck och han kände sig även respekterad 

av sina vänner. 

   

   Både Marie och Linda påverkades inte av grupptryck längre vilket var något de påverkades 

av tidigare. Marie berättade att det var grupptryck som fick henne att börja använda cannabis 

då hon och hennes dåvarande pojkvän umgicks med människor som använde cannabis. Hon 

kände att hon var tvungen att prova cannabis för att inte känna sig utanför. Enligt Marie var 

hennes attityd numera alltid densamma, hon ville inte använda cannabis eller droger igen, och 

det spelade ingen roll vem hon umgicks med. Även Linda ansåg att hon stod fast vid sina 

åsikter och tankar men menade att hon lyssnade till andras åsikter. Linda var utstött i ung 

ålder och gjorde då allt för att passa in, vilket medförde att hon ofta utsattes för grupptryck. 

Nu kände Linda dock att hennes tidigare erfarenhet av grupptryck underlättade för henne att 

inte påverkas av andra.  

    Erik och Joakim upplevde att de påverkades eller hade påverkats av grupptryck i situationer 

där det handlade om alkohol men inte droger. Erik trodde att grupptryck var en stor del i 

varför folk provade cannabis. Skulle Erik ha provat cannabis skulle han ha gjort det 

tillsammans med kompisar som han kände för att han då kunde känna sig trygg och säker. 

Sandra däremot menade att hon påverkades av andra när det handlade om att röka cannabis. 

Första gången hon provade cannabis var hon alkoholpåverkad och någon erbjöd henne 
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cannabis. Hon valde då att prova det och såg det mer som att man måste prova allting någon 

gång. “Du måste testa allting en gång i alla fall [...]”. 

    Sandra upplevde att hon själv påverkade andra genom att inte säga nej om dem bad om att 

få prova cannabis tillsammans med henne. Frida däremot menade att hon inte påverkades av 

andra men samtidigt uttryckte hon att hon förmodligen hade påverkats av andra om hon inte 

varit bunden till sitt urinprov. Frida ansåg att hon inte påverkade andra till att prova cannabis 

och tyckte att den som inte röker cannabis även fast kompisarna gör det är en stark person. 

Första gången Frida provade cannabis umgicks hon med kompisar och ville då prova hur 

cannabis kändes. Hon bestämde sig för att prova en gång och menade att hon efter det endast 

rökte cannabis för att hon umgicks med människor som också rökte cannabis.   

 

5.4. Sammanfattning av resultat 

     Vårt resultat visade att fyra av våra informanter var emot en legalisering av cannabis i det 

svenska samhället, fyra av dem var för en legalisering och två var oberoende i frågan. Det 

visade sig att fem av informanterna hade erfarenhet av cannabis och resterande hade aldrig 

provat cannabis. Av de fem informanter som hade erfarenhet av cannabis var två för en 

legalisering och två var oberoende i frågan. Resultatet visade att fyra informanter upplevt 

någon form av problematik i sin uppväxt och resterande sex informanter beskrev sin uppväxt 

utan problematik. Vidare visade resultatet att majoriteten av informanterna fått begränsad 

undervisning eller information om droger i skolan samt att de fått lite information om droger 

från sina föräldrar. Sex av våra informanter menade att de inte påverkades av massmedians 

framställning av droger och två av våra informanter tyckte media framställde droger negativt. 

Ingen av våra informanter hade tidigare hört talas om skadereduktion eller sprutbyten. Fyra av 

våra informanter tyckte att sprutbyten var en positiv skadereduktion, två av våra informanter 

ansåg att sprutbyten var något negativt och resterande informanter ansåg att det både var 

negativt och positivt med sprutbyteskliniker som skadereduktion. Majoriteten av våra 

informanter ansåg sig inte påverkas av grupptryck eller andras tankar. I sin helhet visade 

resultatet först och främst att ungdomarna fått för lite kunskap om cannabis och droger men 

också att de känner sig trygga i både sina familjer, med sina vänner och i skolan när det 

kommer till ämnet droger. Resultatet visade också att deras attityder gentemot en legalisering 

formas utifrån olika faktorer. 
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6. Socialpsykologisk analys och tolkning 

     I detta kapitel avser vi att analysera och tolka vårt insamlade material för att kunna 

uppfylla vårt syfte och besvara vår frågeställning: Vilka erfarenheter och kunskaper formar 

ungdomars attityder till droger och hur ser deras attityder ut gentemot cannabis idag? För att 

kunna besvara denna fråga har vi genom kodning av resultatet skapat tre kategorier; 

otillräcklig kunskap, trygghet eller otrygghet samt attityder inför en legalisering. Temat 

otillräcklig kunskap är framtaget för att belysa att det finns en stor kunskapsbrist hos 

ungdomarna vilket bidrar till formandet av deras attityder. Vårt andra tema belyser den 

trygghet eller otrygghet som ungdomarna kan känna inför att tala om cannabis eller droger 

men också inför att prova något av preparaten, vilket resultatet visade bidrog till deras 

attityder gentemot cannabis och en legalisering. Det sista temat är framtaget för att kunna se 

hur ungdomarnas attityder ser ut gentemot cannabis och en legalisering av cannabis i Sverige. 

 

6.1. Otillräcklig kunskap 

     Utifrån våra intervjuer upptäckte vi att det finns en kunskapsbrist hos ungdomarna när det 

gäller cannabis och droger i allmänhet. Ungdomarna påpekade att de inte fick tillräckligt med 

kunskap i skolan vilket vissa av dem inte tyckte gjorde någonting medan andra av dem ville 

ha mer information om droger. Enligt Shekhtmeyster et al (2011) har skolan en stor betydelse 

i ungdomens utveckling men också en stor påverkan när det gäller ungdomar och 

användandet av illegala substanser. Framförallt äldre ungdomar påverkas mer av kamratskap 

som kan finnas i bl.a. skolan, när de tar beslutet huruvida de ska prova droger eller inte. Finns 

det en emotionell nära relation till lärare eller klasskamrater är det större chans att ungdomar 

inte provar illegala droger. Att ge ungdomarna mer kunskap om droger, exempelvis genom 

undervisning av narkotikastrafflagen, substanserna och dess effekter m.m., kan bidra till att 

ungdomarna väljer att inte prova droger. Detta särskilt om ungdomarna har nära kontakt med 

och förtroende för vuxna. Något annat vi märkte i vår studie var att majoriteten av 

ungdomarna inte fick information från sin familj om droger och att detta kan påverka 

ungdomars ställningstagande gentemot droger i samhället. En bristande kunskap från 

föräldrarnas sida kan vara en av många faktorer till att ungdomar provar eller använder 

cannabis då ungdomar, enligt Lindgren (2009) utvecklas genom att vara tillsammans med 

jämnåriga utan föräldrars påverkan. Ungdomar är nyfikna individer och vill gärna utforska 

nya saker för att skapa sig en uppfattning om dessa utan någon påverkan från sina föräldrar. 

Utifrån Festinger (1962) kan ungdomar uppleva en kognitiv dissonans i dessa situationer på 
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grund av att föräldrarna inte ger tillräcklig information om droger inkluderat cannabis och ser 

därför tillgången att få veta informationen om drogen genom praktik- dem provar själva. När 

de utforskar nya saker gör de det med vetskapen om att deras föräldrar kanske inte samtycker 

men rättfärdigar ändå sin handling genom sin nyfikenhet. Detta i sin tur speglar deras attityder 

gentemot cannabis och kan vara en anledning till att kommunikationen i familjen inte finns 

samt att diskussionen om droger då uteblir. 

 

     Den politiska debatten kring en legalisering av cannabis i Sverige är något som majoriteten 

av våra informanter inte har hört talas om vilket vi tolkar att ungdomarna har en otillräcklig 

kunskap när det kommer till den svenska politiken idag. Många av informanterna uttryckte att 

de inte tyckte det var intressant med politik, vilket kan vara en bidragande faktor till deras 

inställning till en legalisering. Utifrån Festinger (1962) kan skadereduktion i ett samhälle 

uppfattas som kognitiv dissonans då det blir en tvetydighet i användandet av droger. Droger 

är något som är skadligt för människan men genom skadereduktion rättfärdigas ett 

användande av droger med hjälp av exempelvis sprutbyten. Detta var något som en del av 

våra informanter ansåg då de var emot en legalisering samtidigt som de tyckte att 

skadereduktion var något bra. Däremot den av informanterna, Joel, som är mot en legalisering 

och tycker att skadereduktion inte är positivt upplever inte någon kognitiv dissonans. Detta 

eftersom han anser att cannabis och droger är något i grunden dåligt och att det helt och hållet 

ska vara förbjudna och har därför en negativ inställning till skadereduktion.      

 

     Utifrån våra intervjuer framkom det att ungdomarna inte anser sig påverkas av grupptryck. 

Dock upplever vi att ett fåtal av ungdomarna faktiskt påverkas av grupptryck utan att de 

egentligen vill erkänna eller ser det. Utifrån Festinger (1962) uppstår kognitiv dissonans hos 

Frida då hon uttryckt att hon inte upplevde att hon påverkas av grupptryck samtidigt som hon 

har fortsatt sitt brukande av cannabis och spice för att hennes umgänge gör det. Den kognitiva 

dissonans som uppstår hos Frida kan komma ifrån hennes umgänge med andra ungdomar och 

deras bristande kunskap om substansen, då hon vet i allmänhet att det är förbjudet att bruka 

cannabis men hon gör det ändå. Enligt Festinger (1962) behöver Frida acceptera sina fel och 

brister för att sedan kunna förändra sitt perspektiv på sig själv. Detta skulle bidra till en 

minskning av hennes upplevda dissonans. Grupptryck kan bidra till att ungdomarna får fel 

kunskap vilket även Ali et al (2011) indikerade. De menade att ungdomars 

cannabisanvändande ökar om umgängets cannabisanvändande ökar. De menade också att 

referensgrupper påverkar ett användande av cannabis mer än vad föräldrarna gör. 
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     Ungdomarna visade även en otillräcklig kunskap när det kom till begreppet 

skadereduktion. Några av informanterna var negativt inställda till skadereduktion då de trodde 

att missbruket skulle öka eftersom det innebär att narkomaner får fri tillgång till rena sprutor. 

Däremot ansåg några av informanterna att skadereduktion var något positivt då det minskar 

sjukdomar hos de som brukar. Enligt Goldberg (2011) är det ett argument för varför en 

legalisering av cannabis skulle vara bra, då det även skulle ske en satsning på skadereduktion 

i form av bl.a. sprutbyteskliniker runt om i landet. Informanternas attityder gentemot en 

legalisering av cannabis förändrades inte när vi förklarat innebörden av skadereduktion, 

däremot visade de under intervjun att de reflekterade över huruvida skadereduktion kunde ses 

som å ena sidan positiv och å andra sidan negativ, vilket vi tolkar utifrån Festinger (1962) 

som en kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans uppstår då en del av ungdomarna är medvetna 

om att cannabis och droger är något farligt men ändå ser skadereduktion som något positivt, i 

och med en minskning av sjukdomsspridning. En del informanter, bl.a. Sandra och Robert, 

uttrycker att ett användande av cannabis ses som tabu i samhället vilket vi tolkar kan leda till 

att de även upplever skadereduktion som något tabubelagt. Kluvenheten, kan uppstå på grund 

av otillräcklig kunskap då kunskap om skadereduktion eller förståelse för dess innebörd inte 

når ungdomarna. Informanternas attityder inför en möjlig legalisering av cannabis i Sverige 

grundar sig i denna otillräckliga kunskap. Då skadereduktion berör legaliseringsprocessen 

uppstår det en kognitiv dissonans hos ungdomarna inför deras attityder, eftersom de inte har 

tillräckligt med kunskap om och förståelse för skadereduktion. Detta då vissa av dem ställer 

sig positivt till det samtidigt som de vet att cannabis och droger är farligt för människan. 

 

6.2. Trygghet eller otrygghet 

     Familjens påverkan på ungdomens attityd rörande droger, kan baseras på trygghet eller 

otrygghet i uppväxten. Detta är något vi har uppmärksammat utifrån våra informanters 

uttalande där några ansåg sig kunna prata med sin familj om droger, vissa kunde inte prata 

med sin familj om droger och vissa tyckte inte det var intressant att beröra ämnet med 

familjen. Enligt Shekhtmeyster et al (2011) påverkas tjejer av sin familj och sina vänner när 

det kommer till användandet av cannabis mer än vad killar gör. Detta kan vi se hos Sandra, 

Frida, Marie och Linda som alla har provat cannabis. Sandra och Linda har uttryckt att de 

känt ångest på grund av sin uppväxt vilket vi ser kan vara en anledning till att de provat bl.a. 

cannabis, för att dämpa denna ångest. Både Frida och Marie påverkades av vänner när de 

provade cannabis första gången samtidigt som Frida även fortsatte sitt bruk på grund av sitt 
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umgänge. Detta tolkar vi som att samtliga tjejer påverkas mer av familj och särskilt vänner än 

vad killarna gör. Joakim, Robert och Erik däremot visar tecken på, vad Scheff (1994) menar, 

starka sociala band i sin familj. De är de enda av killarna som har påvisat “problemfria” 

uppväxter och bra familjeförhållanden. Hos tjejerna är det Anna och Marie som uttryckt en 

“problemfri” uppväxt med bra familjeförhållande vilket förmodligen beror på deras starka 

sociala band i familjen. Utifrån Scheff (1994) ser vi att Frida, Linda, Sandra, Joel och Carl 

visar tecken på hotade sociala band i familjen då några av dem upplevt att de haft en dålig 

uppväxt och inte alltid haft en ömsesidighet i familjen. Detta har även i vissa fall lett till 

ångest och depression. Linda har upplevt en våldtäkt, Frida kan exempelvis inte bo hemma 

medan Joel vid olika tillfällen har bott på jourhem. Att Joels bror behandlas för ett missbruk 

och Carls föräldrar är alkoholiserade ser vi som ett tecken på hotade sociala band och 

förstärker även deras negativa attityder gentemot droger och cannabis. 

     En annan trygghet eller otrygghet vi upptäckte hos våra informanter var den som berörde 

skolan. Några av informanterna kände att de kunde vända sig till en vuxen i skolan om frågor 

kring droger medan vissa av dem inte ens visste att det fanns en kurator på skolan. Vi ser en 

kurator som en trygghet för ungdomarna på skolan då denne bidrar till emotionella nära 

relationer. För att ungdomarna ska kunna knyta an till kuratorn krävs det att ungdomen har en 

förmåga att balansera sina individuella behov och gruppens behov, vad Scheff (1994) kallar 

differentiering. Detta innebär att ungdomen knyter an till någon som är olik sig själv genom 

att tillfredsställa sina individuella behov, exempelvis ett emotionellt samtal med en kurator, 

istället för att belasta gruppen. I dessa fall skulle gruppen kunna vara ungdomarnas 

referensgrupper eller klasskamrater. Förmågan och modet att prata med en kurator kan vara 

sällsynt bland ungdomarna idag och det är då viktigt att kuratorn lyckas fånga den enskilde 

individens uppmärksamhet och på så vis få denne att känna en trygghet. Utifrån våra 

intervjuer upptäckte vi att även kulturhuset var en trygg plats för ungdomarna då de uttryckte 

att den var drogfri och en plats där de kände sig accepterade. Denna trygghet kan utifrån 

Scheff ses som en form av optimal differentiering då ungdomarna har förmågan att balansera 

sina individuella behov samt gruppens behov i och med att de accepterar olika kulturella 

intressen och själva känner sig accepterade. Denna optimala differentiering grundar sig även i 

ungdomarnas relativt intakta sociala band då bl.a. Linda, Carl och Anna uttrycker att 

kulturhuset känns som en trygg plats. Alla har de i någon mån intakta sociala band, med 

undantaget att Linda och Carl visat tecken på hotade sociala band medan Anna har visat 

tecken på starka sociala band utifrån deras förhållande i uppväxten. Scheff menar att individer 
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med hotade sociala band brister i ömsesidighet och hänsyn och att dessa individer försvarar 

sig gentemot bestraffning och skam  med hjälp av egoism och brist på empati. Detta kan 

utifrån Scheff ses som överdifferentiering då dessa hotade sociala band bidrar till att 

ungdomar distanserar sig från sina föräldrar för att å ena sidan utvecklas i samklang med 

jämnåriga ungdomar. Å andra sidan för att det sker en brist i kontakten mellan barn och 

föräldrar vilket är en bidragande faktor till att ungdomar provar droger. Detta i sin tur kan 

bidra till ungdomarnas kognitiva dissonans. Däremot ser vi att Carl går utanför dessa ramar då 

han enligt vår tolkning, har hotade sociala band samtidigt som han bär på förmågan att 

tillfredsställa sina egna behov, genom att spendera tid på kulturhuset, samt gruppens behov, 

genom att acceptera gruppens olikheter och intressen. Utifrån Scheffs teori uppnår Carl en 

optimal differentiering trots att vi upplever att han har erfarenheter av hotade sociala band.  

 

     Samtliga informanter som uttryckt sig ha en erfarenhet av cannabis har upplevt denna 

erfarenhet med vänner, förutom Linda som provade cannabis när hon var ensam. Resterande 

informanter som inte har någon erfarenhet av cannabis uttrycker sig att de känner sig trygga 

med sitt ställningstagande i sitt umgänge. Utifrån Scheffs (1994) teori om 

hänsynsemotionssystemet tolkar vi denna trygghet som att de i umgänget tar hänsyn till 

varandras ställningstagande gentemot cannabis och denna hänsyn sker då i ett ömsesidigt 

samspel i umgänget. Det kan också ses som att informanterna känner starka sociala band i 

sina umgängeskretsar då de känner sig trygga och då acceptansen är stor. Informanterna som 

provat cannabis kan ses ha hotade sociala band, förutom Robert och Marie, då samtliga visat 

tecken på en problematisk uppväxt. Dessa hotade sociala band kan enligt Scheff (1994) leda 

till en känsla av skam som vi senare tror kan leda till ett användande av cannabis för att 

dämpa skammen. Däremot har varken Robert eller Marie uttryckt att de har haft en 

problematisk uppväxt vilket gör att de går utanför ramen för Scheffs teori om skam och 

stolthet i relation till ett cannabisanvändande. Även brukandet av cannabis gav en känsla av 

trygghet för en av våra informanter, Sandra, då hon uttryckte ett behov av att använda 

cannabis eller spice för att dämpa sin ångest. Detta brukande ser vi som en subjektivt upplevd 

men falsk trygghet för henne då hon upplever sig må bra och håller sig lugn på grund av det. 

Att Sandra är för en legalisering och har en positiv inställning till cannabis, kan ha en grund i 

hennes brukande då hon genom en legalisering inte längre skulle behöva gömma det. Då hon 

känner att hon behöver gömma sitt brukande uppfattar vi att hon känner skam över sig själv 
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och denna skam kan ses som en bestraffning. En bestraffning av hennes självuppfattning, på 

grund av hennes handling i form av hennes brukande. 

 

6.3. Attityder inför en legalisering 

     Enligt våra informanter beskriver massmedia droger som något negativt i samhället och 

detta anser vi är en bidragande faktor till förstärkning av deras attityder. Exempelvis Anna 

som är emot en legalisering av cannabis där hennes attityd stärks av den negativa 

framställningen av droger i massmedia. Robert däremot har en positiv inställning till cannabis 

och legalisering, vilken stärks i och med massmedias negativa framställning då han anser att 

medias bild av cannabis är orättvis och förstör dess rykte. Då massmedia spelar en stor roll i 

samhället, kan det utifrån Mead (1976), ses som att den påverkar ungdomarnas attityder och 

deras balans gentemot olika sociala miljöer exempelvis vänner, skola och samhälle. Denna 

balans yttrar sig genom att individen å ena sidan söker sig till en miljö där individens attityder 

och värden stämmer överens med miljön, å andra sidan att individen anpassar sig till 

normerna och förväntningarna i omgivningen. Detta tolkar vi att ungdomar pendlar mellan att 

ta intryck av medias framställning av cannabis och droger samt de olika sociala miljöernas 

förväntningar. Dock går både Anna och Robert utanför denna ram då deras attityder förstärks 

genom medias negativa framställning av cannabis och droger samt att Robert inte anpassar sin 

attityd till omgivningens normer och förväntningar. Detta visar även Fetherston & Lenton 

(2005) genom att ett samhälles attityder och inställning till att inte använda eller odla 

cannabis, till 90 %, inte skulle förändras vid en legalisering. Detta är också något som bland 

annat Carl uppmärksammat då han menar att bara för att en legalisering fungerar i andra 

länder som exempelvis Holland betyder det inte att det skulle fungera i Sverige. Carls 

negativa attityd gentemot en legalisering kan inte förändras bara för att det har fungerat någon 

annanstans i världen. När det kommer till en legalisering upplever vi att Carl ser missbruk av 

tyngre droger som en symbol för legalisering, exempelvis genom medias framställning av 

droger, cannabis och dess effekter. Utifrån detta kan vi se ett mönster i att det finns en brist 

mellan ungdomarna och deras generaliserande andre då de inte alltid har förmågan att sätta 

sig in i omgivningens eller andra individers perspektiv.  

 

     Som tidigare nämnts utgör informanternas vänner en stor påverkan på deras attityder 

gentemot en legalisering. Roberts attityd gentemot cannabis och en legalisering är olika 

beroende på vem han umgås med, vilket utifrån Mead (1976) skulle kunna ses som att han 
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agerar annorlunda utifrån sitt “I” & “Me”.  ”Me” ger formen för hans ”I” och hans ”Me” kan 

då skilja sig åt mellan hans umgänge med vänner och hans umgänge med familjen. I de 

umgängeskretsarna där Robert umgås med människor som har samma attityd som honom 

tillåter ”Me” det ”I” Robert vill ska kunna komma till uttryck medan “Me” reducerar ”I:ets” 

fria spelrum i de situationer där han håller tillbaka sina egentliga tankar och för stunden antar 

samma attityd som gruppen. Joel är en av de få informanterna som går utanför ramarna för 

tidigare forskning då hans negativa syn på droger är något som förstärks i interaktionen med 

andra individer. Han reagerar än mer negativt i de interaktioner där det finns individer som ser 

positivt på droger och en legalisering vilket vi upplever att han utgår från att inta samhällets 

normer som den generaliserande andres attityd gentemot sig själv. Vi tror även att hans attityd 

har en grund i sin brors missbruk vilket förstärker hans förmåga att ha ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot droger.  

     Även Frida påstår att hon inte påverkas av andra, dock ser vi det som att hennes 

umgängeskrets har en stor inverkan på hennes användande av cannabis. Detta då hon uttryckt 

att hon röker mer på grund av att hennes umgängeskrets gör det. Utifrån Meads (1976) teori 

upplever Frida en positiv stimuli genom den roll som hennes umgänge tilldelar henne och 

därför utövar hon ett rollövertagande för att nå upp till gruppens förväntningar. Ali et al 

(2011) skulle påstå att det är en inre kognitiv faktor hos Frida som påverkar henne till att inta 

en roll för att få en plats i gruppen och bli bekräftad. Utifrån Scheff (1994) kan detta även ses 

som en underdifferentiering gentemot gruppen då hon antar gruppens förväntningar. Att hon 

står oberoende i debatten huruvida en legalisering av cannabis är bra eller inte visar att hennes 

attityd inte är självklar och lätt kan påverkas. Hon konfirmerar sig till gruppen och utesluter 

hennes eget behov för att tillfredsställa gruppens behov och därför är det, utifrån Meads 

(1976) teori, hennes ”Me”,  hur hon uppfattar gruppens attityder, som dominerar i sådana 

situationer. Situationen blir objektiv vilket gör att ungdomarna är benägna att göra allt för att 

vara lojala mot gruppen. Vidare kan vi se att Joel agerar annorlunda, han låter sig inte 

påverkas av andras ställningstagande. Han utesluter gruppens behov för att tillfredsställa sitt 

eget behov vilket vi tolkar utifrån Scheff (1994) är en överdifferentiering och hans ”I” står 

emot det ”Me” som står i relation till gruppen som dominerar i sådana situationer.   

     Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv visar resultatet att brukandet av cannabis hos en 

del av våra informanter influerar deras attityder gentemot en legalisering. Som tidigare 

nämnts ser vi Sandras brukande som en grund till hennes positiva attityd gentemot cannabis. 

Enligt Trevino & Richard (2002) är det vanligare att som missbrukare vara för en legalisering 
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av marijuana (cannabis) än de som inte använder droger vilket är tydligt hos Sandra då hennes 

erfarenhet av cannabis och spice ligger till grund för hennes positiva attityd gentemot en 

legalisering. Däremot visar vårt resultat att Joakim och Erik, som inte har provat cannabis och 

som är för en legalisering av cannabis inte överensstämmer med Trevino och Richards studie. 

Vidare överensstämmer dock Annas attityd med Trevino & Richard (2002) resultat då hon 

inte använder droger och är emot en legalisering. Annas attityd, tolkar vi även utifrån Scheffs 

(1994) begrepp stolthet då Anna utstrålar att hon är stolt över att vara emot en legalisering och 

anser inte känna sig annorlunda för att hon inte provat cannabis eller vad andra tycker om 

hennes ställningstagande. Denna säkerhet i sitt ställningstagande kan komma från starka 

sociala band i hemmet då hon upplevt en bra och trygg uppväxt.  

     Ungdomarnas attityder inför en möjlig legalisering av cannabis Sverige tror vi formas i 

relation till deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Något som utifrån våra intervjuer har 

visat sig vara en del i formandet av deras attityder upplever vi är informanternas familjer och 

uppväxtvillkor. Exempelvis Carl som uttryckte att han hade alkoholiserade föräldrar och 

upplevt depression men samtidigt aldrig provat cannabis. Vidare uttryckte Joel att hans bror 

var under behandling för missbruk och Joel har inte heller provat cannabis även fast han haft 

chans till det. Joels och Carls erfarenhet av ett beroende, fortsatt missbruk och problematik i 

uppväxten tror vi, utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv kan påverka deras 

ställningstagande gentemot en legalisering av cannabis då båda informanterna är emot en 

legalisering. Däremot uttrycker Robert och Marie att deras uppväxtförhållanden har varit goda 

men att de ändå provat cannabis. Marie är emot en legalisering av cannabis, trots att hon har 

erfarenhet av det och detta tolkar vi utifrån Festinger (1962) att Marie upplevt kognitiv 

dissonans i sitt tidigare bruk då hon rättfärdigat sitt beteende genom att bruka cannabis för att 

passa in i gruppen. Till skillnad från Maries perspektiv upplever Robert kognitiv dissonans i 

och med att han genom sina argumentationer för varför cannabis är bra, rättfärdigar sig själv 

inför sina föräldrar och deras negativa inställning till cannabis. Denna skillnad mellan Maries 

och Roberts attityder gentemot en legalisering av cannabis tror vi kan bero på en 

åldersskillnad då Marie ser negativt på sina tidigare erfarenheter av cannabis medan Robert 

ser positivt på sina nuvarande erfarenheter av cannabis. 

 

7. Sammanfattande slutsatser 

     Vi kommer här att sammanfatta de slutsatser vi har kommit fram till för att förstå hur de 

tidigare kunskaperna och erfarenheterna format ungdomarnas attityder samt hur deras 
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attityder ser ut gentemot cannabis idag, utifrån de teoretiska begreppen i 

problemformuleringen. Analysen visade att kunskapen om droger, cannabis och 

legaliseringen av cannabis var otillräcklig. Ungdomarna visste inte mycket om substanser 

eller vad deras effekter var, inte heller hur det svenska samhället skulle påverkas av en möjlig 

legalisering av cannabis. Enligt analysen kunde detta bero på flera orsaker, så som för lite 

utbildning i skolan inom området och för lite information från deras föräldrar. Även den 

politiska kunskapen var otillräcklig då ungdomarna inte visste något om hur den svenska 

narkotikapolitiken såg ut idag, mer än att det var olagligt med droger. De visste inte vad det 

var som var olagligt eller hur lagstiftningen såg ut vid narkotikabrott.  
 

     Det fanns både en klar och en osäker uppfattning om cannabis och inför vad en legalisering 

skulle innebära för informanten själv men också samhället. Enligt analysen visade det sig att 

de sociala banden var viktiga för huruvida ungdomarna kände en trygghet eller en otrygghet i 

sin familj. De av ungdomarna som hade starka sociala band kände sig ofta trygga med att 

prata med sina föräldrar om droger och liknande medan de som hade hotade sociala band 

upplevde en otrygg och jobbig uppväxt. Utifrån vår analys såg vi att många av ungdomarna 

ansåg att kulturhuset var en plats där de kände sig respekterade och trygga. Våra informanters 

umgänge upplevde vi bestod av rimligt starka sociala band då de kände sig respekterade i 

gruppen vilket vi har analyserat utifrån Scheffs (1994) teori om hänsynsemotionssystemet 

samt de sociala banden han talar om. Utifrån Goldbergs (2011) tankar om att droger är en 

flyktmekanism för individen uppfattade vi att bl.a. en informant använde cannabis som en 

flykt från verkligheten, vilket vi såg som en trygghet för henne. Vidare ansåg vi att många av 

våra informanter såg skadereduktion som något positivt då det minskar spridning av 

sjukdomar men även som något negativt då det tillåter ett brukande av droger. Denna 

kluvenhet visar utifrån Festinger (1962) en kognitiv dissonans hos ungdomarna.  
 

     Vidare visade analysen att ungdomarnas attityder gentemot en möjlig legalisering av 

cannabis inte uppstod p.g.a. deras användande av cannabis, det fanns inga tydliga mönster på 

att de som provat cannabis är för en legalisering och att de som inte provat cannabis var mot 

en legalisering. Våra informanter hade alla olika uppväxtvillkor och det visade sig inte ha 

något tydligt inflytande på deras attityder. Analysen visade också att vännerna och umgänget 

spelade en stor roll i ungdomarnas ställningstagande. Detta då en av dem ändrade sin attityd 

beroende på vem han umgicks med, vilket utifrån Mead (1976) kan ses som att hans ”I” får 

större möjligheter att komma till uttryck i vissa grupper. En annan informant påstod sig inte 
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påverkas av andra men enligt analysen var det tydligt att hon gjorde det då hon fortsatte att 

röka cannabis och spice för att hon umgicks med människor som gjorde det. Detta kan enligt 

Scheff (1994) ses som en form av konformitet gentemot gruppen. En av de största bidragande 

faktorerna som, utifrån analysen, visade sig vara viktig för ungdomarnas attityder gentemot en 

legalisering av cannabis var deras eget och andras brukande av cannabis. Några av dem rökte 

cannabis och ville därför att det skulle vara lagligt, för att slippa gömma sig, vilket även 

Trevino & Richard (2005) visade då droganvändare var mer benägna att stötta en legalisering 

av cannabis än de som inte använde droger. Andra ungdomar ville att det skulle bli lagligt för 

att kunna prova det cannabis medan vissa aldrig ville ha med cannabis eller andra droger att 

göra på grund av närståendes missbruk.  

 

     Analysen visade att den otillräckliga kunskapen hos våra informanter, utifrån Festinger 

(1962), kan ses som en kognitiv dissonans och en faktor till deras ställningstaganden och 

attityder. Utifrån Scheff (1994) kan tryggheten och otryggheten hos informanterna även bidra 

till deras attityder. Är informanten otrygg i sig själv hämnas inlärningen av kunskaper vilket 

speglar dess attityd. Är informanten trygg i sig själv bär denne på en större förmåga till 

inlärning av kunskap vilket speglar attityden. Den otillräckliga kunskapen, tryggheten och 

otryggheten bildar tillsammans grunden för ungdomarnas attityder inför en möjlig legalisering 

av cannabis i Sverige. 
 

8. Reflektioner 

     Vi kommer här att göra reflektioner över vår studie som innefattar en kritisk granskning av 

våra metodiska tillvägagångssätt, vår giltighet i studien och mot de existerande sociala 

förhållandena i samhället samt diskutera vidare forskning inom området. 
 

8.1. Kritisk granskning 

     Vi tror att vårt resultat hade kunnat innehålla mer utvecklade svar om vi haft ett urval 

bestående av äldre informanter. Till en början såg vi att våra informanter vara de individer 

som är aktiva på kulturhuset i de kulturgrupper som finns där, vilket vi tror, hade gett oss mer 

reflekterande svar. Metodologiskt sett fanns det ett intresse hos oss båda att genomföra 

fokusgruppintervjuer då detta hade kunnat öppna upp informanternas förmåga att reflektera 

och det hade även varit lättare för oss att skapa tillit på kort varsel till våra samtliga 

informanter. Däremot kunde det i fokusgruppintervjuer ha varit svårare för oss att urskilja 
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informanterna vid transkribering och därmed hade det blivit svårare för oss som forskare att 

fokusera på den enskilde informanten. 

 

     Något som vi ser som positivt utifrån den praktiska aspekten är den tid vi spenderade på 

fältet, de två veckorna som gav oss tillit till informanterna och där vi även fick tillit till dem. 

Däremot kände vi oss, den sista dagen påträngande då vi hade intervjuat alla informanter som 

var intresserade. Detta tror vi hade kunnat undvikas om vi fått mer tid till fältet och 

intervjupersonerna för att skapa en större tillit till varandra. När det kommer till vår giltighet i 

studien tycker vi att vi fick öppna och reflekterande svar vilket bidrog till en större giltighet 

då studien undersökte det vi ville undersöka. Dock hade vi kunnat ställa fler och mer ingående 

följdfrågor för att få ännu djupare svar. Vi är väl medvetna om att vi inte alltid fick all den 

information som vi hade kunnat få. Däremot insåg vi att den del i intervjuguiden som berörde 

ämnet ”att vara annorlunda” inte var relevant för vår studie och vårt syfte när vi kodade vårt 

material. Därför bestämde vi oss för att utesluta det materialet i resultatpresentationen. Något 

som minskar vår giltighet är det faktum att vi inte kunde göra några generaliseringar utifrån 

studien då vi hade få informanter. Hade vi haft mer tid och större urval tror vi att studien 

lättare hade kunnat generaliserats på andra ungdomar i andra miljöer.  
 

     Våra teorival påverkade oss på ett sådant sätt att vi fått kännedom om hur stort och 

omfattande bland annat attitydbegreppet är och vi stötte på många olika vinklar och 

perspektiv utifrån olika teoretiker. Två begrepp som vi senare insett kunde komma oss till 

nytta var identitet och stigmatisering, vilka hade kunnat förklara ett brukande av cannabis, 

men då vår studie inte skulle centralisera brukandet hos individen valde vi från början att inte 

använda oss av dessa begrepp.  
 

8.2. Kritik mot existerande sociala förhållanden 

     Något som vår studie kom fram till och som visar är en stor brist i samhället är kunskapen 

om cannabis, droger och den politiska debatten kring ämnet. Hade ungdomar fått mer 

undervisning i skolan samt mer information från föräldrar och andra vuxna tror vi att deras 

attityder gentemot droger hade varit annorlunda. Enligt oss ligger ett stort ansvar på 

föräldrarna att informera sina barn om vad droger gör med ens kropp och psyke. Det räcker 

inte att säga “droger är inte bra”, vi tror att det behövs mer ingående information om 

effekterna av olika substanser för att ungdomarna ska förstå vilka konsekvenser som kan 

uppstå. Denna kritik har framkommit då vårt resultat tydligt visat att ungdomarnas attityder 
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har en stor grund i brukandet av cannabis. Vi ville först inte fokusera på brukandet hos 

individen, däremot lade vi märke till att det inte gick att undvika då brukandet eller icke-

brukandet påverkade individens attityd och dessa faktorer var såpass beroende av varandra. 

Därför ser vi att en förändring i individernas attityder måste ske.  
 

8.3. Vidare forskning 

     Den bristfälliga kunskapen hos ungdomar om droger visar att fler undersökningar bör göras 

om varför ungdomar väljer att prova eller använda droger. Detta för att få en ännu djupare 

förståelse för vad det är som gör att de provar, är det okunskap som är orsaken eller påverkas 

de av någon händelse? Vad grupptrycket från kompisar har för roll hos den enskilde individen 

samt hur attityderna emot droger uppkommer eller bildas är något som vi tycker bör studeras 

mer ingående. Detta då vi tror att grupptryck påverka ungdomar mer än vad de är medvetna 

om. Om eller när en legalisering sker anser vi att vidare forskning hade varit intressant för att 

se hur det förändrar å ena sidan människornas attityder och å andra sidan samhället i helhet.   

   Som avslutning vill vi än en gång lyfta fram den otillräckliga kunskapen som finns hos 

ungdomarna i dagens samhälle samt den stora påverkan ett användande av cannabis faktiskt 

är. Då debatten om legalisering av cannabis i Sverige berör en mängd olika vetenskaper så 

som; socialpsykologisk vetenskap, medicinsk vetenskap, sociologisk vetenskap och juridisk 

vetenskap etc. ställer vi oss frågan: Vem är ansvarig för att se till att ungdomarna har 

tillräcklig kunskap gällande droger när de fattar ett beslut att prova olika substanser samt inför 

ett formande av deras attityder?  
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Bilagor 

Intervjuguide 

1. Vardagskunskaper 

- Vad vet du om cannabis? 

- Vet du vad som händer om man använder cannabis? 

- Vilka konsekvenser kan uppstå? 

1.1. Familj och uppväxt 

1.1.1. Hur ser dina familjeförhållanden ut? 

- Hur har din uppväxt sett ut? 

- Har ni pratat något om droger hemma? Exemplifiera! 

1.1.2. Hur påverkar dina föräldrar/din familj dig? 

- Märker du några tydliga tankar hos din familj angående droger och liknande? 

- Hur påverkar dina föräldrar/din familj dig? 

1.2. Skola och fritid 

1.2.1. Finner du dig i något umgänge på skolan? 

- Hur pratar du och dina vänner om droger? 

- Har du någon gång (provat) /testat/ cannabis? 

1.2.2. Har ni haft genomgångar i skolan angående droger/cannabis? 

- Vad har ni fått för information angående droger från skolan, lärare etc.? 

- Har ni någon i skolan ni kan vända er till angående droger? 

1.2.3. Vad har du för fritidsintressen? 

- Träffar du många olika människor på din fritid? 

- Vad gör du helst på din fritid? 

1.3. Massmedia och ungdomskultur 

1.3.1. Hur uppfattar du medias framställning av droger? 

- Påverkas du av media när det kommer till droger? 

- Tror du media påverkas drogsamhället? 

1.3.2. Hur upplever du att sociala medier så som Facebook, Instagram m.m. förmedlar bilden 

av droger? 

- Upplever du att det ”pratas” om droger på sociala medier/internet? Hur isåfall? Exemplifiera 

- Är det något du påverkas av? Hur? Exemplifiera 

1.4. Myndigheter 

1.4.1. Vet du vilka organisationer eller myndigheter du kan vända dig till om du har frågor 

angående droger eller liknande? 
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- Vet du om det finns några insatser i det svenska samhället angående droger? Förklara 

- Hur ser du på sådana insatser? 

- Har du några egna idéer på hur samhället kan hantera problematiken kring droger? 

1.5. Politiska diskussioner 

1.5.1. Vet du vad den svenska lagen säger angående droger? 

- Är du medveten om att det pågår en debatt om att göra cannabis lagligt? 

- Har du något intresse om hur drogpolitiken ser ut i det svenska samhället? 

2. Attityder 

2.1. Skadereduktion 

2.1.1. Vad tänker du när du hör ordet cannabis? 

- Känner du en bra eller dålig känsla till ordet cannabis och isåfall varför? Förklara 

2.1.2. Vad tror du skadereduktion innebär? 

- Hur tänker du att du hade kunnat hjälpa personer med beroende? 

- Om du själv hade brukat cannabis, hur hade du då ställt dig till denna hjälp som den svenska 

politiken just nu debatterar om? 

- Hur ställer du dig till att man bidrar med sprutor och liknande till narkomaner för att de ska 

minska risken för skador och sjukdomar? 

2.1.3. Vad tror du ordet legalisering betyder? 

- Vad tror du skulle hända om cannabis blev lagligt i Sverige? 

- Hur tror du att du påverkas av en legalisering? Din vardag? 

- Tycker du att cannabis ska legaliseras? 

2.1.4. Vad tror du att ordet liberalisering innebär? 

- Hur tror du att dina tankar om cannabis hade påverkats om Sverige hade haft en liberal syn 

på cannabisbrukandet? 

2.2. Grupptryck 

2.2.1. Känner du att du får inflytande av andra människor? Exemplifiera 

- Tror du att du har inflytande på andra människor? Exemplifiera 

- Hur upplever du att du fungerar med andra människor? 

2.2.2. Hur hade du reagerat ifall dina kompisar bjöd dig på cannabis i dagens samhälle då 

cannabis fortfarande är olagligt? 

- Tror du att du hade agerat annorlunda om cannabis hade varit lagligt? 

- Tror du att du hade tagit emot cannabis för att exempelvis inte känna dig utanför, eller känna 

dig som en del av gruppen eller liknande? 
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- Om du skulle tänka på ett sätt som ingen annan håller med om, skulle du fortfarande göra 

det och agera därefter? 

2.3. Att vara annorlunda 

2.3.1. Har du någon gång känt att du inte varit som alla andra? Exemplifiera 

- Hur tror du att människor som använder cannabis upplever sin situation? 

- Hur tror du att du hade upplevt din situation om du själv skulle använda cannabis?   

2.3.2. Hur ser du på människor som brukar cannabis och vad tänker du om dem? 

- Upplever du att du påverkas någonting av brukare av cannabis? Påverkar dem dig i din 

vardag? Hur isåfall? exemplifiera! 

- Tror du att cannabis hade påverkat och förändrat dig som person om du hade använt 

cannabis? Hur isåfall? Exemplifiera!  

2.3.3. Om cannabis blir laglig i Sverige, hur tror du att en cannabis brukares situation skulle 

se ut? 

- Vem anser du är “annorlunda”? Den som brukar cannabis eller den som inte gör det? 

Förklara ditt svar! 

2.4. Attityder 

2.4.1. Upplever du att du har någon speciell attityd gentemot cannabis? 

- Vad tror du har påverkat din attityd gentemot cannabis? Exemplifiera 

- Tror du att din attityd påverkas beroende på vilka du umgås med? 

- Tror du att din attityd hade kunnat förändras vid en legalisering av cannabis? Exemplifiera! 

2.4.2. Förändras din attityd emot cannabis beroende på vem du umgås med? Exemplifiera! 

- Hur pratar du med dina vänner om cannabis? 
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