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ABSTRACT 
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Supervisor: Jan Magnusson 

 

Cannabis is the most common illegal drug in Sweden today. It is used by millions of people all 

over the world and has been used for thousands of years. The purpose with this essay is to try to 

understand why people smoke cannabis. To be able to answer the main questions, five persons 

who smoke cannabis regularly have been interviewed. Information has also been obtained from 

prior research in the same subject and other literature. To increase the ability to understand 

and explain why the interviewees smoke cannabis the existential psychology has been used 

when the result of the interviewees have been analysed. The interviewees have said that 

smoking cannabis helps them to be able to relax and to calm down. They have also told things 

that has shown why they have difficulties relaxing. The conclusion of this study is that cannabis 

can be used to reduce feelings of stress and anxiety. These feelings can arise when the individual 

stands in front of a choice in life or when he has difficulties in finding purpose and meaning in 

life. Poor self-image is the result when the individual is repeatedly dissatisfied with his efforts 

and this causes negative feelings to emerge. The individual can choose to try to run from these 

negative feelings by smoking cannabis. 

Keywords: cannabis, drugs, existential psychology  
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FÖRORD 

Jag vill inleda med att tacka de fem personer som ställde upp på intervju. Utan er hade det 

inte varit möjligt att skriva uppsatsen. Jag vill också tacka min handledare Jan Magnusson för 

goda råd och vägledning. Det har varit mycket intressant och lärorikt att arbeta med 

uppsatsen. 

 

1. INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Drogen Cannabis har debatterats flitigt i media, särskilt den senaste tiden då vårt grannland 

Danmark presenterat ett lagförslag som syftar till att avkriminalisera cannabis och sälja det 

lagligt. Detta väckte mitt intresse för att göra en studie om cannabis. En annan anledning till 

att jag valde att göra en studie om cannabisrökning är att jag har fått uppfattningen om att det 

är väldigt vanligt förekommande. Flera personer i min bekantskapskrets röker cannabis, 

främst hasch som är en form av drogen. Genom att läsa forskning i ämnet har jag kunnat 

konstatera att det är vanligt förekommande överallt i Sverige och i resten av världen. Enligt 

Drugnews som rapporterar nyheter som handlar om droger på nätet är cannabis är den 

vanligaste illegala drogen i världen. Var femte vuxen i EU har prövat minst en gång. Ungefär 

tre miljoner européer röker cannabis dagligen (Drugnews, 2004) I resten av världen är det 

minst lika vanligt förekommande vilket Earlywine (2002) skriver om och menar att mellan 

200-300 miljoner människor världen över röker cannabis. 

Genom denna studie ska jag föröka förstå varför man använder drogen. Det är inte lagligt och 

man riskerar att straffas för det, men trots det är det väldigt vanligt att röka hasch eller andra 

former av cannabis. Som redskap för att försöka förstå och tolka det intervjupersonerna 

berättar om varför de röker hasch har jag använt mig av existentiell psykologi. 

Utgångspunkten i den Existentiella psykologin menar Jacobsson (2000, s 9) handlar om 

livsfrågor som hur livet får mening och hur man ska göra val som man inte behöver ångra. 

Dessa frågor skapar ångest hos individerna som man kan man vilja fly ifrån. Jag tänker att 

cannabisrökning kan vara ett sätt att fly denna ångest. Detta är något som Sjöstrand (2009) 

diskuterar då han menar att ruset är ett sätt att komma ifrån nuet och bli kvitt sin ångest och 

sina skuldkänslor. Jag ska undersöka om detta kan förklara varför en del röker cannabis. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att försöka förstå varför en del människor röker cannabis regelbundet, hur det 

kommer sig att de provade och sedan fortsätter att använda drogen. Genom att be mina 

intervjupersoner som röker cannabis regelbundet berätta om hur de började och hur det 

kommer sig att de fortsätter röka cannabis vill jag få en ökad förståelse för vad det är som 

driver dem i deras bruk av en olaglig drog.  

 

Frågeställningar: 

Varför började cannabisbrukarna att röka cannabis och varför fortsätter de att röka det 

regelbundet?  

Vilket är brukarens syfte med cannabisrökningen? Vilken betydelse har ruset för individen?  

Vad är det som ligger bakom behovet av att berusa sig med cannabis? 

 

1.3 Disposition 

Efter det inledande avsnittet kommer jag nu att berätta om vad cannabis är samt ta upp en del 

statistik över hur vanligt det är att använda cannabis både i Sverige och i andra länder. Detta 

för att läsaren ska få en bättre bild av vad cannabis är och vilka effekter drogen har samt 

kunna få en uppfattning om hur vanligt förekommande cannabis är. Vidare följer en kort 

definition av begrepp som jag använder mig av i texten. Därefter beskriver jag i avsnittet om 

metod hur jag har gått tillväga under arbetet med uppsatsen. Jag fortsätter sedan med att 

presentera de teorier som jag använder mig av i analysen och därefter tar jag upp tidigare 

forskning i ämnet. Sedan kommer jag att berätta kortfattat om intervjupersonerna innan 

analysavsnittet i vilket teorier, tidigare forskning och resultatet av mina intervjuer diskuteras 

och analyseras. Uppsatsen avslutas med sammanfattning och avslutande diskussion. 
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1.4 Bakgrundsfakta och begreppsförklaringar 

1.5 Vad är Cannabis? 

Hasch och marijuana kommer från växten Cannabis Sativa. Cannabis är ett gemensamt ord 

för hasch, hascholja och marijuana. Marijuana är torkade växtdelar från växten som kan 

rökas. Man kan även framställa hascholja från växten och detta är den renaste formen av 

cannabis. Det kan droppas på cigaretter och rökas eller användas i te och även ätas. Hasch är 

kådan från växten som pressats samman till kakor, vilket kan blandas med tobak och rökas. 

Man kan också dricka det som te eller äta det. Kvalitén och styrkan kan variera beroende på 

vilken planta man har använt och hur man har hanterat haschet vid framställningen av 

haschkakorna. Cannabis innehåller THC som gör att den som använder det blir påverkad. 

Man kan känna sig upprymd och prata och skratta mer än vanligt eller känna sig lugn och 

trött. Man kan också bli ovanligt sugen på något att äta. Ruset varar några timmar men THC 

lagras i kroppens fettvävnader och det dröjer veckor innan det går ur kroppen. Man kan få 

svårt att koncentrera sig och få dåligt minne i upp till ett par dagar. Cannabis består till 80 % 

av cannabinoider, som är de mest aktiva ämnena och har vissa kemiska likheter med kroppens 

steroider (Graaf & Persson, 2001) 

De första tecknen på en cannabispåverkan är lätta obehagskänslor, snabbare puls och ökat 

blodtryck, muntorrhet och rödsprängda ögon och lätt yrsel. Därefter följer oftast den 

eftersträvande ruseffekten; mild eufori, ökat självförtroende, lyckokänsla, avkoppling och 

känslan av allmänt välbefinnande och förändrad tidsuppfattning. Vid höga doser reagerar 

kroppen med förvirring och illamående. Cannabis i högre doser är giftiga, men några dödsfall 

enbart på grund av cannabisöverdos har inte rapporterats. (Thunving & Nordegren, 1993 s.89-

90). Den som har rökt cannabis regelbundet under lång tid kan bli avtrubbad och passiv, få 

svårt att lära sig nya saker och få försämrat minne. (Graaf & Persson, 2001)  

Någon gång upplever de flesta som röker cannabis en så kallad snedtändning. Då ger ruset 

istället för den eftersträvande euforin ångest och panikreaktioner, som följs av oro och 

depression. Återtrippar innebär att berusningen helt oväntat kan komma tillbaks flera dagar 

eller veckor efter senaste cannabisintaget. Detta hänger samman med att cannabinoiderna som 

lagrats i kroppens fett, bryts ned och utsöndras i kroppen. Fullt utvecklade haschpsykoser är 

de allvarligaste komplikationerna som man kan få av cannabisrökning. I Sverige är det relativt 

ovanligt med haschpsykoser, endast ett 70-tal har rapporterats (Thunving & Nordegren, 1993 

s.91-92).  
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1.6 Hur vanligt är bruket av cannabis? 

Cannabis är den vanligaste illegala drogen i världen. Var femte vuxen i EU har prövat minst 

en gång. Bland vuxna mellan 15 och 34 år har mellan 3 och 12 procent använt cannabis den 

senaste månaden. Undantaget är Sverige med två procent. Högsta talen rapporteras från 

Tjeckien, Spanien, Irland och Storbritannien. Sverige ligger lågt och visar även ett trendbrott 

nedåt sedan 2001 för drogvanor bland skolelever i nian. Regelbunden användning av cannabis 

är ett växande problem. Ungefär tre miljoner européer röker cannabis dagligen (Drugnews, 

2004) 

 

Mellan 200-300 miljoner människor världen över röker cannabis. I USA uppger 1/3 av den 

vuxna befolkningen i att de hade använt cannabis minst en gång. Ungefär 9 procent hade 

använt cannabis det senaste året och 5 procent den senaste veckan (Earlywine, 2002) 

I Storbritannien uppger 40 procent av de unga att de har provat cannabis och drogen beräknas 

omsätta 1-3 billioner om året i landet (Matthews, 2003).  

 

I Sverige har cannabis aldrig blivit etablerad som en socialt accepterad partydrog som i USA 

och delar utav Sydeuropa. På 60- och 70- talet hade cannabis en stark förankring i 

ungdomskulturens musik och litteratur, men på slutet av 80- talet ersattes cannabis av 

kokainet som den nya innedrogen. På 1990-talet verkar det dock som om cannabis fått en ny 

förankring i populärkulturen, i samband med det nya intresset för 60-talsmusik och 

psykedeliska upplevelser. Antalet ungdomar som någon gång provat cannabis har totalt sett 

ändå minskat sedan 70-talet. I början av 1970-talet uppgav 14 procent av niondeklassarna att 

de hade rökt hasch. Sedan dess har intresset för drogen gått upp och ner. Utvecklingen går att 

följa genom CAN rapporter som ges ut varje år (Thunving & Nordegren, 1993 s.92-93). 

Enligt CAN:s rapport om skolelevers drogvanor från 2007 har 16 procent av pojkarna och 12 

procent av flickorna i årskurs 2 på gymnasiet uppgett att de använt droger. Av dessa uppgav 

65 procent att de enbart använt cannabis. På frågan om vilken drog som användes första 

gången man provade droger svarade 62 procent av pojkarna och 68 procent av flickorna att 

det var cannabis. Majoriteten av dem som uppgett att de använt narkotika har uppgett att de 

var i 15-årsålderna första gången de provade (Fender & Hvitfeldt ,CAN, 2007). 
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1.7 Begrepp 

Brukare - använder jag då jag menar en person som använder droger. 

Droger - är olika substanser som kan användas för att berusa sig inklusive alkohol. 

Hasch - är den form av cannabis som intervjupersonerna främst använder sig av. 

Stress - är enligt Nationalencyklopedin anpassningsreaktioner som i människors och djurs 

organsystem utlöses av fysiska och mentala påfrestningar.  

Ångest - innebär tillstånd av oro och spänning. 

 

1.8 Missbruksbegreppet  

I denna studie har jag valt att tala om bruk av cannabis istället för missbruk. Jag väljer att inte 

använda ordet missbruk eftersom begreppet har en nedsättande framtoning som kan medföra 

en negativ stämpling av intervjupersonerna. Även Johansson och Wirbing (2005) tar upp detta 

och skriver ”att bruka går an men att missbruka är att göra fel” Ordet missbruk är 

skuldbeläggande och moraliserande särskilt då det används i samband med narkotika och 

alkohol. Ordet missbrukare har också en negativ klang och associeras med nedgångna, 

utslagna individer med grova drogproblem (Johansson och Wirbing 2005, s 21) Med hänsyn 

till mina intervjupersoner samt att jag inte anser att jag är en person som kan definiera vem 

som är missbrukare så väljer jag att istället använda ordet brukare. Då man talar om droger 

anses det dessutom vara missbruk om du använder en illegal drog om det så bara handlar om 

ett enda tillfälle. Johansson och Wirbing (2005) skriver att eftersom all hantering av narkotika 

är olagligt i Sverige så definieras all konsumtion av narkotika som missbruk i juridik mening 

(Jahonsson och Wirbing 2005, s 39). 

 

1.9 Beroendebegreppet 

Beroende handlar om kroppslig tillväljning. Beroendet är permanent och är ingenting man 

kan gå in och ut ur från den ena veckan till den andra skriver Johansson och Wirbing (2005). I 

litteraturen diskuteras huruvida cannabis är beroendeframkallande och flera forskare påstår att 

cannabis inte ät beroendeframkallande medan många andra påstår att det är 
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beroendeframkallande. Lars Terenius som är professor vid institutionen för klinisk 

neurovetenskap på Karolinska institutet är en av dem som menar att Cannabis är fysiologiskt 

betydligt mindre vanebildande än många andra typer av narkotika. Kanske även mindre 

vanebildande än alkohol och nikotin menar han (Dagens Nyheter, 2002). Diskussionen om 

beroende och vilka kriterier som krävs för att definiera ett drogbruk som beroende skulle 

kunna göras lång. Bland annat genom att diskutera kriterierna enligt DSM-IV där kriterier 

som abstinens tas upp. Mina intervjupersoner har uppgett att de har hållit upp med 

cannabisrökningen under långa perioder av egen fri vilja utan problem. Möjligen tyder detta 

på att de inte är beroende av drogen. Huruvida de intervjuade i min studie är beroende av 

cannabis eller inte väljer jag att inte dra några slutsatser om. Detta eftersom jag inte anser att 

det är relevant för min studie då jag söker efter svaret på min fråga med hjälp av ett 

existentiellt perspektiv och alltså vill försöka förstå cannabisbruk utifrån begrepp som mål 

och mening i livet, livsval och ångest och inte hur man fysiskt kan bli beroende av en drog. 

 

2. METOD 

2.1 Urval och avgränsning 

I min bekantskapskrets finns ett flertal personer som röker hasch regelbundet vilket jag hade 

kännedom om sedan tidigare. Jag frågade flera av dem om de ville ställa upp på intervju 

vilket de fem intervjuade tackade ja till. Att samtliga är män beror helt enkelt på att det var 

dessa personer som hade möjlighet att ställa upp på intervju för tillfället. Även kvinnor 

tillfrågades men hade inte möjlighet att ställa upp inom den tidsfrist då jag behövde göra 

intervjuerna. De intervjuade bor i samma samhälle men de umgås inte med varandra. 

Möjligen är några av dem ytligt bekanta.  

 

Jag har intervjuat 5 killar mellan 23 och 31 år gamla som alla har rökt cannabis regelbundet 

sedan lång tid tillbaka. Med regelbundet menar jag minst en gång i veckan. Killarna jag valt 

att intervjua är personer i min bekantskapskrets. Att jag valde att tillfråga dessa personer om 

de ville ställa upp på intervju beror på att alla har cannabis som sin huvuddrog. De har dock 

alla provat andra droger vid något tillfälle och de dricker alkohol ibland men det är endast 

cannabis som de använder regelbundet. Jag tänkte att om jag skulle intervjua personer som 

regelbundet använder andra droger än cannabis skulle det kunna påverka resultatet av min 
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undersökning på det sättet att jag skulle få svårt att avgränsa cannabisbruket från bruket av 

andra droger. Intervjupersonerna skulle antagligen prata en hel del om bruket av andra droger 

och att bruket av andra droger också påverkar bruket av cannabis. Vidare tänkte jag att jag 

ville intervjua personer som har ett pågående bruk av cannabis och inte de som har slutat. 

Skulle jag vända mig till en brukarorganisation av något slag skulle jag möta personer som är 

under behandling vilket också skulle kunna påverka resultatet av mina intervjuer på det sättet 

att de ser på sitt cannabisbruk på ett annat sätt än de som är aktiva cannabisbrukare.  

Jag har valt att fokusera på nuet och alltså inte på hur barndomen kan ha påverkat individerna. 

Därför har jag inte ställt frågor om intervjupersonernas uppväxtförhållanden utan deras 

berättelser tar sin början vid första tillfället de rökte hasch. Det handlar alltså om faktorer som 

påverkat dem just vid tillfället då de rökte hasch första gången och faktorer som påverkar dem 

i deras liv idag som kan förklara varför de röker cannabis. 

 

2.2 Val av metod och tillvägagångssätt  

Jag valde att använda mig av kvalitativ metod. Repstad (2007) menar att en av fördelarna med 

kvalitativ metod är möjligheten att tränga in i aktörens värld och se deras handlingar utifrån 

deras eget perspektiv. Det är just detta som ligger till grund för mitt val av metod. Jag vill 

försöka se haschrökningen utifrån individernas perspektiv och förstå deras värld och deras 

handlingar utifrån deras egna berättelser.  

 

Eftersom min avsikt med uppsatsen är att försöka få svar på varför man använder hasch är 

kvalitativ metod lämpligast då denna metod är mer flexibel vilket Repstad (2007) påpekar. 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer då denna metod ger mig möjlighet att 

förändra mina frågor samt ställa följdfrågor till intervjupersonerna. Semistrukturerad intervju 

är ett mellanting mellan fokuserad och strukturerad metod. May (2001) skriver att med denna 

metod begränsar man inte svaren genom att intervjupersonerna endast kan svara med 

svarsalternativ eller korta meningar. Intervjupersonerna får möjlighet att uttrycka sig med sina 

egna ord. Metoden ger även en möjlighet att jämföra intervjupersonernas svar. Detta anser jag 

är viktigt då jag vill få en så tydlig och bred bild som möjligt av de intervjuade för att kunna 

förstå det jag vill undersöka. 
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Jag hade för avsikt att spela in alla intervjuerna för att lättare kunna hålla uppmärksamheten 

riktad mot intervjupersonerna och deras berättelser samt kunna återge exakt vad de hade sagt. 

May (2001) menar att fördelen med att spela in är att man lättare kan ge en exakt återgivning 

av vad intervjupersonen sagt. Det underlättar även för den som intervjuar att koncentrera sig 

på att samtalet istället för att föra anteckningar. Men de intervjuade kan även hämmas av 

medvetenheten om att de blir inspelade menar Trost (2009). Då flertalet utav personerna som 

jag intervjuade inte ville bli inspelade då de kände sig obekväma med det fick jag respektera 

detta. Jag menar att om jag hade försökt övertala dem hade risken varit stor att de inte hade 

velat medverka alls eller att de hade hållit tillbaka viktig information för att de visste att det 

de sa spelades in. Under tre av intervjuerna fick jag anteckna men jag har ändå kunnat återge 

exakta fraser i texten eftersom jag skrev ner stora delar av intervjuerna exakt ord för ord. 

Eliasson (1995) menar att i kvalitativ forskning bör man eftersträva ett öppet förhållande till 

den studerade verkligheten och vara medveten om sina egna föreställningar som man har med 

sig. Jag har under intervjuerna samt arbetet med att skriva uppsatsen haft detta i åtanke hela 

tiden. Jag har försökt att skilja mina egna föreställningar från de faktiska uppgifterna jag fått 

genom intervjupersonerna. Jag har även i valet av teoretiskt perspektiv försökt att bortse från 

mina egna föreställningar om varför man röker hasch. Men trots att jag hela tiden varit 

medveten om hur dessa kan påverka mitt arbete så har jag inte kunnat förhindra att uppsatsen 

trots allt inte är helt fri från påverkan av mina personliga föreställningar. Det man enligt 

Eliasson (1995) bör vara uppmärksam på då man använder kvalitativ metod är medvetna eller 

omedvetna avskärmningar i analys samt datainsamlig. Jag har försökt att ha ett öppet sinne 

under arbetet och förhindra denna typ av avskärmning genom att försöka att se saker från flera 

olika synvinklar och inte bortse från något på grund av mina egna föreställningar om vad som 

är viktigt eller mindre viktigt att ta upp. 

En god relation mellan forskaren och de intervjuade är viktigt vilket Repstad (2007) 

diskuterar. Författaren menar att relationen är viktig för forskningens resultat. Jag har då jag 

känner intervjupersonerna sedan tidigare redan skapat en god relation till dem. Detta anser jag 

har underlättat för intervjuerna på det sättet att intervjupersonerna kände sig trygga med 

situationen och med att berätta för mig om sig själva. De var medvetna om att de inte skulle 

bli ifrågasatta utav mig på grund av vad de berättade. Jag tänker dock att de möjligen också 

kan ha känt att det fanns saker som var jobbiga att berätta om just för att vi känner varandra 

sedan tidigare. Men jag menar att fördelarna med vår relation väger tyngre än nackdelarna och 

jag tänker att jag fått uppriktiga svar från de intervjuade tack vare en bra relation till dem. 
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Repstad (2007) skriver vidare att forskaren så långt det är möjligt ska upprätthålla en nära och 

tät direktkontakt till intervjupersonerna. Jag bjöd hem intervjupersonerna till mig och vi satte 

oss vid köksbordet och tog något att dricka jag vilket jag anser bidrog till en avslappnad 

stämning. Jag tänkte på att under intervjun visa att jag förstod det personen berättade genom 

att ha ögonkontakt, lyssna noga och återberätta vad intervjupersonen sagt för att bekräfta att 

jag förstått hur den intervjuade menar.  

 

 

2.3 Bearbetning och analys av data 

Under rubriken analys av resultat presenteras det som framkommit under intervjuerna. Jag har 

här även använt mig av tidigare forskning om droger som kan knytas till min egen studie och 

användas för visa på att det som framkommit i min studie också har framkommit i andra 

studier. Vidare har jag använt mig av den existentiella psykologin för att kunna förklara det 

som intervjupersonerna berättat och hur det kan användas för att förstå varför de röker 

cannabis. 

Som Eliasson (1995) skriver är begrepp och teorier redskap som används verktyg i 

forskningsprocessen. Man får inte blunda för sådant som inte stämmer överens med teorin 

eller se teorin som en slutgiltig sanning. Teorier ska användas, prövas och kunna förändras. 

Det är viktigt med ett kritiskt förhållningssätt under en forskningsprocess. Man måste förhålla 

sig kritisk inte bara i granskningen av de faktiska förhållandena utan även till vetenskapliga 

teorier som används och även den teori man själv utgår ifrån. Om verkligheten inte stämmer 

överens med teorin bör den ifrågasättas och utvecklas eller kanske förkastas. Då jag valde 

vilken teori jag skulle använda mig av letade jag efter en teori som kunde förklara varför man 

använder droger. Jag fann att det fanns flera olika teorier som jag skulle kunna använda mig 

av, bland annat stämplingsteorin och teorier om avvikande beteende. Då jag prövade dem 

stämde flera av dem bra överens med det jag kommit fram till i mina intervjuer. Däremot fann 

jag att de på flera punkter inte alls gick ihop med vad intervjupersonerna berättade och inte 

fungerade för att förklara det jag kommit fram till genom intervjuerna. Psykodynamisk 

psykologi till exempel handlar om hur barndomen påverkar människan vilket jag inte alls är 

intresserad av i denna studie då jag valt att koncentrera mig på nuet och därför valdes också 

många teorier inom psykologin bort. Jag prövade tillslut att analysera det mina 

intervjupersoner berättat med hjälp av det existentiella synsättet vilket jag anser på ett bra sett 

kan hjälpa till att förstå varför man röker hasch. 
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2.4 Reliabilitet och Validitet 

Svenning (1999) menar att reliabilitet handlar om att en undersökning är tillförlitlig. En 

kvalitativ studie syftar inte till att visa på någon generell sanning utan handlar istället om att 

visa exempel på hur sanningen kan se ut. May (2001) skriver att kritik kan riktas mot den 

kvalitativa metoden då det kan påstås att den enskilde individen som intervjuas inte avspeglar 

samhället i sin helhet. Jag håller med May i detta avseende och jag inser att de fem 

intervjupersoner som jag fått möjlighet att hämta information ifrån inte kan representera alla 

människor som röker cannabis. Men jag anser att jag kan förmedla en bra bild av varför just 

dessa personer röker cannabis och jag menar att deras berättelser kan öka förståelsen för 

varför man röker hasch även om jag inte kan påstå att det som jag har kommit fram till i min 

studie gäller för alla. Jag anser vidare att det skulle vara svårt att genomföra undersökning på 

precis samma sätt och det skulle därför också vara svårt att få precis samma resultat. Men jag 

tänker att man ändå i stora drag skulle komma fram till samma saker i intervjuerna om man 

gjorde en liknande undersökning. Svenning (1999) skriver vidare att validitet handlar om att 

forskningen undersöker det den syftar till att undersöka. Validiteten hänger på författarens 

förmåga att knyta ihop teori och empiri. Om empiri och teori knyts samman och hänger ihop 

talar man om inre validitet menar författaren. I min uppsats handlar det alltså om huruvida jag 

valt rätt intervjupersoner för uppsatsens syfte samt om jag använt en teori som fungerar för att 

förklara det jag kommit fram till i intervjuerna. Jag har så försökt att ställa frågor som på ett 

bra sätt får fram det jag vill undersöka samt att jag lyckats med att få fram den information jag 

sökte. 

 

2.5 Källkritik 

Litteraturen jag har använt mig av har jag sökt via databasen ELIN samt genom LIBRIS. Jag 

har använt mig av följande sökord, cannabis, hasch, droger/drugs, narkotika, och 

missbruk/abuse i olika kombinationer med orden existentiell/existential. Det var svårt att 

finna forskning som handlade om droger och använde ett existentiellt perspektiv. Tillslut 

hittade jag några artiklar varav en presenterade en studie gjord i Japan av Cheung., Nagi, Ngai 

och To (2007). Jag valde att använda mig av denna artikel eftersom den tog upp precis det jag 

ämnade undersöka och drogbruk diskuterades utifrån ett existentiellt perspektiv. Att studien är 

gjord i Hongkong anser jag saknar betydelse. Jag menar att orsaken till att man använder 

cannabis möjligen kan variera mellan olika länder och kulturer men denna studie tar upp 

anledningar till att använda droger som mycket väl kan vara desamma i Hongkong som i 
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Sverige och som också stämmer väl överens med min egen studie. Övrig tidigare forskning 

jag använt mig av är svenska studier och de visar också på liknande resultat som den Japanska 

studien.  

 

2.6 Etiska överväganden 

I samband med att personerna tillfrågades om de ville ställa upp på intervju berättade jag 

vilket mitt syfte med intervjuerna var och att dessa skulle användas för att göra denna studie. 

Forsman (1997) menar att då man söker och väljer intervjupersoner är det viktigt att 

sanningsenligt informera om vad undersökningen syftar till. Vidare är det viktigt att diskutera 

anonymitet och se till att de löften man ger intervjupersonerna går att hålla skriver Forsman. 

Även detta har jag varit noga med att tänka igenom och då jag har lovat intervjupersonerna att 

de ska förbli anonyma har jag använt påhittade namn i min presentation av intervjupersonerna 

och i analysen. Jag berättar kortfattat om intervjupersonerna utan att gå in på saker som kan 

leda till att deras identitet avslöjas. Forsman (1997) menar dessutom att det är av stor vikt att 

de intervjuade är medvetna om att de när som helst kan avbryta eller vägra att svara på en 

fråga. Detta talade jag om för intervjupersonerna i början av intervjun. 

Eliasson (1995) menar att när man väljer perspektiv väljer man därmed ”sida”. Det är svårt 

eller snarare omöjligt att förhålla sig neutral. Men man kan välja sida mer eller mindre 

medvetet och uttalat. Detta är något jag hade i åtanke då jag valde perspektiv. Jag ville 

försöka att inte ta parti vare sig för intervjupersonerna eller som motståndare till droger. Detta 

spelade en viss roll då jag valde perspektiv. Eliasson (1995) skriver också att det är viktigt att 

man tar sin utgångspunkt i de intervjuades perspektiv och erfarenheter. Man måste dock vara 

vaksam på att man i solidariteten med de intervjuade inte stannar i ”skönmålningar” som 

exempelvis att avstå från att skriva sanningar. Jag har varit medveten om att de intervjuade 

kan komma att vilja läsa uppsatsen och därför har jag varit försiktig med att skriva saker som 

de skulle kunna ta illa vid sig utav. Jag har exempelvis använt orden bruk och brukare istället 

för missbruk och missbrukare. Dock har jag inte avstått från att skriva någonting som jag 

anser är viktigt och bör komma fram i studien och jag har försökt att inte skönmåla 

haschrökningen även om jag inte skriver nedsättande eller dömande saker om vare sig drogen 

eller brukaren. Jag har försökt att låta de intervjuades erfarenheter komma fram i studien och 

det är dessa som är grunden för uppsatsen utan att mina egna åsikter har kommit fram. Sedan 

har jag använt mig av teorier för att bättre kunna förklara och förstå det studerade fenomenet 
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men det är intervjupersonernas utsagor som är det viktigaste i studien. Som Eliasson (1995) 

menar är det när man forskar viktigt att komma ihåg att respektera andra kunskapsformer än 

den vetenskapliga. Människors insikter och erfarenheter är forskningens råvara. 

Forskningsanalysen kan också vara till användning i praktiken men den är inte viktigare och 

kan aldrig ersätta de autentiska erfarenheterna. 

 

3. TEORIER 

Följande teorier har jag valt att använda mig av i analysen eftersom jag anser att de kan 

tillämpas för att förklara och förstå det som har framkommit i intervjuerna. Den existentiella 

psykologin koncentrerar sig på nuet vilket är en av anledningar till att jag valde just detta 

perspektiv. Jag har valt att fokusera på nuet i min studie och inte intresserat mig nämnvärt för 

intervjupersonernas barndom och bakgrund.  

 

3.1 Existentiell psykologi 

I analysdelen ska jag använda mig av existentiell psykologi då jag anser att den lämpar sig väl 

för att försöka förstå varför man röker cannabis. Jacobsson har in sin bok sammanfattat den 

existentiella psykologin och förklarar grunderna i denna teori samt diskuterar utifrån olika 

existentiella teoretiker. Som Jacobsson (2000, s.9) skriver är utgångspunkten i den 

existentiella teorin är att människan är fri och har frihet att välja hur hon ska leva sitt liv. 

Människan är inte förutbestämd eller styrd av omedvetna krafter och inte heller styrd av yttre 

påverkan. Människan kan själv styra sitt liv menar Jacobsson. Den existentiella psykologin 

fokuserar på individens aktuella situation och inte i större utsträckning på barndomens 

betydelse. Den handlar om ett intresse för vad människor tänker om tillvaron och utgår ifrån 

att man måste respektera att var och en lever i sin upplevelsevärld. Existentiell psykologi 

handlar enligt Jacobsson om livsfrågor om hur livet får mening, hur man ska göra val i livet 

som man inte behöver ångra och varifrån man får livsviljan. Den moderna människan lever i 

ett meningstomrum och tampas med frågor om varför man lever, vad som händer efter döden, 

vad man ska satsa på och anstränga sig för. Lever man för att uppleva spänning, bli rik, eller 

vara med dem som står en nära?  
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Enligt Jacobsson (2000 s.13 ) föds människan, enligt den existentiella teorin, i ett tomrum 

som man själv måste fylla. Lyckas det inte så kan man bli deprimerad och som sista utväg 

begå självmord. Meningen med livet för människan betyder att man kan se ett sammanhang i 

det och uppleva ett syfte med det man gör, sina uppgifter och sina handlingar. Livsmening är 

det innehåll som man fyller livet med och som ger det form och inriktning. Livsmål är det 

man strävar efter och försöker uppnå i livet  

Jacobsson, (2000, s.182) skriver om valet och friheten och menar att frihet är en förutsättning 

för valet, möjligheten att välja. Ett val innebär ansvar, att man får ta konsekvenserna av sitt 

handlande. Att känna ansvar är ungefär det samma som att känna förpliktelse. Ett val innebär 

att du väljer det ena och väljer bort det andra. Människan är fri att välja.  

Begreppet ångest diskuteras av Jacobsson (2000, s.125). Han menar att enligt Rollo May 

uppkommer ångest när människan står inför att fatta ett beslut. Ångesten hänger ihop med 

friheten. När man står i valet mellan att förvekliga och inte förverkliga en möjlighet uppträder 

ångesten. En icke förverkligad möjlighet, ett olevt liv, ger upphov till existentiell skuld enligt 

Rollo May. Jacobsson (2000) menar också att stress spänning, belastning ingår i en persons 

relation till omvärlden enligt det existentiella perspektivet. Stress kan vara positivt men även  

negativ och ångestskapande för individen. 

Schultz Larsen (1996) menar att enligt Sartre är tillvaron från början meningslös vilket gör 

tillvaron absurd för oss. Tillvaron går inte att förstå. Sökandet efter mål och mening visar 

ständigt att livet inte har någon annan mening än det vi själva lägger in i det. Det enda säkra i 

livet är att vi ska dö menar han. Vi kan dränka meningslösheten i sprit eller jaga bort den 

genom att hitta på så mycket i vardagen att vi glömmer bort meningslösheten. Enligt Sartre 

formar vi våra liv genom att välja och fatta beslut. Men han menar att friheten och valet 

skapar ångest genom ansvaret, otryggheten och ensamheten i det fria valet. Man blir osäker 

och otrygg eftersom man inte vet vad valet och handlingarna ska resultera i. Ansvaret, 

ensamheten och osäkerheten i det fria valet kan göra att vi försöker fly från det. Även denna 

ångest kan vi fly ifrån på samma sätt som från meningslösheten. Men med flykt uppstår skuld 

över att inte ta ansvar för sitt eget liv och skuld över att inte leva ut sina möjligheter i livet 

enligt Sartre. 
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3.2 Darymples teori 

Theodore Darymple (2006) menar att drogbruk är brukarens ansvar och han anser att man 

använder droger för att man vill göra det och för att man väljer att göra det. Detta anser jag 

stämmer överens med den existentiella psykologin som menar att människan är fri och kan 

fatta egna beslut. Jacobsson (2000, s. 9) menar att utgångspunkten i den existentiella teorin är 

att människan är fri och har frihet att välja hur hon ska leva sitt liv  

Darymple (2006) menar vidare att orsaken till att man väljer att använda droger är för att man 

saknar mål och mening i livet. Samt att ruset skapar en känsla av seger utan ansträngning och 

att en känsla av fulländning uppnås Mina intervjupersoner har även berättat saker som tyder 

på att de saknar just mål och mening i livet vilket jag kan koppla till den existentiella teorin 

och det som Jacobsson (2000, s.16) skriver om att människan föds i ett tomrum som man själv 

måste fylla. Sökandet efter mening finns i grunden hos alla människan. Mellan meningslöshet 

och meningsfullhet kämpar man mot kaos och avgrund mot att finna ett mål och finna något 

som verkligen har betydelse. Jag tänker att denna teori kan användas för att förklara det mina 

intervjupersoner berättat om val, mål och mening i livet.  

 

3.3 Sjöstrands teori 

Lars Sjöstrand (2009) diskuterar rusets betydelse för människor. Han utgår inte från en 

speciell drog utan talar om både alkohol och andra droger. Han menar att ruset är ett sätt att 

uppnå en konstgjord lyckokänsla. Ett tillfälligt välbefinnande som får det förflutna och 

framtiden att verka oviktigt. Ruset är ett sätt att avskärma sig från nuet och bli kvitt ångest 

och skuldkänslor. Jacobsson (2000) menar att enligt Rollo May uppträder ångest när 

människan står inför att fatta ett beslut. När man står i valet mellan att förvekliga och inte 

förverkliga en möjlighet uppträder ångesten. En icke förverkligad möjlighet ger upphov till 

existentiell skuld och ångest.  

Jacobsson (2000) menar också att ur ett existentiellt perspektiv är stress spänning och 

belastning som ingår i en persons relation till omvärlden. Även begreppen stress, spänning 

och belastning kan jag koppla till Sjöstrands (2009) teori om att ruset får det förflutna och 

framtiden att verka oviktigt.  
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Sjöstrand (2009) menar att ruset är kärnan i allt drogbruk. Det handlar om att känslomässigt 

avskärma sig. Han menar att det finns andra sätt att uppnå samma känsla som exempelvis 

motion eller sex men att rusmedel alltid har varit den lättaste vägen. Sjöstrands teori stämmer 

överens med det existentiella synsättet. Jacobsson (2000, s 13) skriver att den moderna 

människan lever i ett meningstomrum och tampas med frågor om varför man lever, vad som 

händer efter döden, vad man ska satsa på och anstränga sig för. Lever man för att uppleva 

spänning, bli rik, eller vara med dem som står en nära. Detta resonemang finner jag intressant 

för min studie. 

Schultz Larsen (1996, s 72) skriver om meningslösheten i tillvaron. Vi söker efter mening 

med livet och då vi inte finner den kan vi dränka meningslösheten i sprit eller jaga bort den 

genom att hitta på så mycket i vardagen att vi glömmer bort meningslösheten. Även den 

ångest som friheten och valet skapar eftersom man inte vet vad valet och handlingarna ska 

resultera kan vi försöka fly ifrån. Även denna ångest kan vi fly ifrån på samma sätt som från 

meningslösheten enligt Sartre. Sartres teori anser jag kan kopplas direkt till det Sjöstrand 

(2009) skriver om att ruset är ett sätt att avskärma sig från nuet och bli kvitt ångest och 

skuldkänslor. Detta är en teori som har relevans för min studie.  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Existentiella frågor och drogbruk 

Cheung., Nagi, Ngai och To (2007) har i en studie gjord i Hongkong “Young people´s 

existential concerns and club drug abuse” gjort en kvalitativ studie där man intervjuat 12 

personer som har använt droger på discon och ravepartyn. Man har kommit fram till att 

existentiella kriser av olika slag som man måste hantera är en orsak till varför unga använder 

droger.  

Cheung m.fl. (2007) menar att sökandet efter den egna identiteten är exempel på den sådan 

kris och även sökandet efter mening med livet. De menar att alla människor måste finna 

mening med livet och att man måste kunna skapa en självbild som stämmer överens med ens 

livsmål. De unga har inte alltid sina livsmål klart för sig och även om de har det så har De ofta 

svårt att tro att de ska uppnå sina mål. De upplever att livet är meningslöst och kämpar därför 

inte för att skapa ett meningsfullt liv. Detta ökar risken för att de ska ägna sig åt hälsofarliga 

aktiviteter. Frihet respektive ansvar är ett annat existentiellt dilemma som påverkar de unga. 
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De unga lär sig att leva autonoma och självständiga liv men samtidigt känner de att de måsta 

ta ansvar för sina handlingar och för andra menar författarna. 

Cheung m.fl. (2007) skriver att när de unga upplever att de inte kan förverkliga sina 

existentiella mål skapas ångest och upprepade misslyckanden bygger upp en vacklande 

identitet vilket i sin tur leder till upplevelse av meningslöshet. Då man inte finner existentiella 

mål och mening kan man välja att använda droger. Drogerna kan tillfälligt lätta på människors 

stress och hantera en existentiell kris. Droger kan enligt Cheung m.fl. användas för att för 

stunden lämna livets kamp med identitetsförvirring, ensamhet och tomhetskänslor samt 

dilemmat mellan frihet och ansvarstagande. 

Denna studie är relevant för min undersökning då den tillämpar ett existentiellt perspektiv på 

bruket av droger.  

 

4.2 Existentiella aspekter på drogberoende 

Wiklund (2008) har i sin forskning ”existential aspects of living with addiction” studerat 

drogberoende utifrån ett existentiellt perspektiv. Hon har gjort en kvalitativ studie med 

intervjuer med fyra kvinnor och fem män om deras missbruk för att förstå deras motiv till att 

använda droger. 

I studien har Wiklund (2008) kommit fram till att huvudsyftet med att använda droger var att 

fly från lidande. Men forskningen visade även på att drogerna lindrade ångest och hjälpte 

personen att stå ut med känslor som var svåra att bära på. Dessutom ändrade drogerna 

personens uppfattning om sig själv.  

Drogerna hjälper brukarna att hantera livet menar Wiklund (2008). Drogbrukarna kämpar 

med konflikterna inom sig och droger används i syfte att lösa dessa konflikter, om än bara 

tillfälligt. Det handlar om känslor av att inte veta vem man är. Drogerna får en att känna att 

man är någon. Det handlar också om att finna mening i livet samt känslor av meningslöshet 

och ensamhet. Även frihet och anpassning är ett dilemma. Att man måste anpassa sig till 

andra och till samhället och inte kan vara den man är eller vill vara kan bidra till att man 

försöker fly från alla krav genom att använda droger enligt Wiklund. 
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Även i denna studie används begrepp ur den existentiella teorin för att förklara varför man 

använder droger. Man diskuterar drogens effekt för att lindra ångest vilket jag finner 

intressant. 

 

4.3 Rusets betydelse  

Norell och Törnqvist (1995) har i sin studie på 1980-talet intervjuat 42 ungdomar i 20-

årsåldern från Malmö. Främst handlar undersökningen om alkohol men även berusningen 

genom cannabis och andra droger. 

Enligt Norell och Törnqvist (1995) är en drivkraft i drogbruket den förändrade självbilden 

som drogen ger. En positivare självkänsla och bättre självförtroende är effekter man vill 

uppnå och som uppnås genom ruset. 

Människan har höga krav på sig själv menar Norell och Törnqvist (1995). Många berusar sig 

för att de har existentiella tvivel om sitt eget liv som handlar om både rättigheten och 

förmågan att existera. Ruset ger upphov till en omarbetningsprocess angående de existentiella 

tvivlen om nuet och framtiden. Ruset hjälper den enskilde att skingra de dagliga tvivlen om 

huruvida det finns ett bra liv och om man har förmågan att uppnå sina livsideal. Ruset 

förstärker ens tro om att ens drömmar kan förverkligas och tron på möjligheten till ett bättre 

liv är som störst under ruset. Identitetsskapandet och identifikationsprocessen byggs upp kring 

villkoret att personen uppfattar sig själv som någon som lever tillsammans med andra i en 

värld som är värd att leva i och denna uppfattning förstärks under ruset menar författarna. 

Att jag valde att använda mig av den här studien beror bland annat på förklaringen till hur 

ruset hjälper den enskilde att skingra sina existentiella tvivel och hur man under ruset får en 

starkare tro på att man kan uppnå ett gott liv.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Adam är en man som är 28 år gammal. Han studerar på universitet och bor tillsammans med 

sin sambo och två barn på en mindre ort med ca 16 000 invånare i Skåne. Han har rökt hasch 

från och till sedan 15 års ålder och han har rökt dagligen i perioder, men har även under långa 

perioder hållit upp med att röka hasch. Sedan något år tillbaka röker han regelbundet på 

helgerna då barnen har gått och lagt sig. Han röker aldrig på dagarna då barnen är vakna och 

nästan aldrig på kvällarna i veckorna. När han röker gör han det hemma och oftast ensam. 

Bertil är en man som är 31 år gammal och bor på samma ort i Skåne som ovanstående 

intervjuperson tillsammans med sin flickvän. Han arbetar heltid på ett byggföretag. Han rökte 

hasch första gången då han var 15 år gammal. Sedan dess har han hållit upp med 

haschrökningen i långa perioder från och till. Men sedan något år tillbaka har han rökt 

dagligen på morgonen innan arbetet samt på kvällen när han kommer hem. På helgerna röker 

han mer. Han röker oftast ensam men ibland tillsammans med vänner. 

Calle är en 23-årig man som också bor på samma ort i Skåne som de andra. Han bor 

tillsammans med sin flickvän och han studerar på Komvux. Han rökte hasch första gången 

som 13- åring. Efter det första tillfället dröjde det något år till han rökte igen men sedan dess 

har han rökt dagligen eller nästan dagligen. Han röker hemma på kvällarna eller hemma hos 

någon kompis. 

David är en man som är 24 år gammal. Han bor tillfälligt hemma hos sin mamma, även han  

på en liten ort i Skåne. David arbetar heltid i en butik vilket han har gjort sedan lång tid 

tillbaka. Han har rökt hasch dagligen sedan han var 17 år. Han testade första gången när han 

var 15 men sedan dröjde det två år tills nästa gång och då började han röka regelbundet vilket 

han gjort sedan dess med undantag för ett par längre perioder då han har hållit upp. Han röker 

när han kommer hem från jobbet och när han är ledig röker han hela dagen.  

Erik är en 29-årig man som också han bor i en lägenhet på en mindre ort i Skåne. Han arbetar 

heltid på ett livsmedelsföretag där han har arbetat i många år. Erik rökte hasch första gången i 

15-årsåldern. Sedan dess har han rökt mer eller mindre ofta och även hållit upp i långa 

perioder. Han röker när han kommer hem från jobbet. Det blir en till två gånger om dagen om 

han inte får besök för då kan det bli mer. På helgerna röker han också mer än på veckorna när 

han arbetar. Han röker inte alls på dagarna då han jobbar. 
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5.2 Analys av resultat  

5.3 Cannabisrökning – ett val? 

Darymple (2006) menar att drogbruk är brukarens ansvar och han anser att man använder 

droger för att man vill göra det och för att man väljer att göra det. Detta stämmer överens med 

det Jacobsson (2000) skriver om existentialismens sätt att se på människan som fri att välja 

och fatta beslut samt att människan inte är förutbestämd eller styrd av omedvetna krafter och 

är inte heller styrd av yttre påverkan. Människan kan själv styra sitt liv. Att använda hasch är 

alltså enligt detta synsätt helt och hållet individens eget val. Schultz Larsen (1996) skriver att 

det fria valet skapar som skapar ångest som människan kan försöka fly ifrån. Även Sjöstrand 

(2009) tar upp detta och menar att det finns olika sätt att komma bort från ångesten så som sex 

och motion men rusmedel är den lättaste vägen. Jag menar att haschet fyller denna funktion 

för intervjupersonerna som väljer att med hjälp av haschet försöka komma undan sin ångest. 

Wiklunds (2008) forskning visar också på att man väljer att försöka fly från alla krav genom 

att använda droger. Det faktum att man måste anpassa sig till andra och till samhället och inte 

kan vara den man är eller vill vara kan bidra till att man väljer att ta till droger skriver hon. 

Även Cheung m.fl. (2007) och Norell och Törnqvists (1995) forskning visar på att man 

medvetet väljer att använda droger för att för stunden komma ifrån ångest. Utifrån vad som 

framkommit under mina intervjuer ser jag det som att intervjupersonerna väljer att röka hasch 

och att det är ett medvetet val de gör. Personerna som jag har intervjuat har bland annat 

berättat om varför de provade att röka hasch första gången och flera har berättat saker som 

tyder på varför de valde att prova. 

 

”Jag var 15 år första gången jag rökte. Jag ville prova för jag såg ju att de andra 

som rökte hade roligt. De var glada och skrattade. Så bra ville jag också må. 

Men jag mådde dåligt de första tre gångerna. Jag låg på sängen och mådde så 

illa så jag inte kunde röra mig och de andra satt i soffan och hade skrattnoja… 

Men jag rökte ändå fler gånger. Jag visste ju att man kunde må bra av det. Det 

hade jag ju sett på de andra”  

- Bertil 
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”Första gången var när jag åkte med bussen till Christiania när jag var 13, -gick i 

sjuan. Vi åkte några grabbar. Vi gjorde det som en rolig grej alltså. Det var en 

helt annan värld alltså… Vi var skolkompisar som tänkte att vi skulle ut o 

knarka helt enkelt… Det var nog första gången för allihop tror jag. Om inte så 

var det i alla fall en av de första gångerna. Vi var 13-14 år gamla… Man kunde 

köpa superskunk och färdigrullade och sånt… Jag kände inget speciellt då. Man 

blev inte stenad på samma sätt. Man känner inget de första gångerna man röker 

holk det gör man ju inte de första fem gångerna eller nåt. Men jag visste ju att 

man skulle bli stenad. Att man skulle bli glad och skratta som fan. Att man 

skulle bli lugn och avslappnad, det var ju sånt man hade hört”. 

     -   Calle 

David berättar att andra gången han rökte mådde han bättre än han hade gjort någon gång 

tidigare i sitt liv. Han hade också hört från andra om hur det skulle vara. Första gången hade 

han knappt känt något. Men han ville prova igen för han visste ju att man skulle bli lugn och 

avslappnad. Andra gången gav det önskad effekt. 

 

”Jag gjorde två stycken som vi rökte. Det slog i huvudet som fan. Det var 

världens berg och dalbana. Det var det bästa jag hade upplevt i hela mitt liv. Det 

kändes som man satt i stolen på berg och dalbanan alltså. Jag försökte sätta foten 

i golvet för att det skulle sluta snurra, som man gör när man har druckit för 

mycket, men det gjorde det inte. Alla jobbiga tankar som snurrade i huvudet 

försvann och jag kände att -wow är det såhär det ska kännas. Jag hade aldrig 

mått så bra i hela mitt liv. Det var helt underbart” 

-   David 

 

Bertil, Calle och David hade alltså hört från andra respektive sett hur andra blev glada, 

avslappnade och verkade må bra då de hade rökt hasch. De ville uppnå samma känsla som 

sina kamrater. De ville också bli glada och lugna och det var därför de provade att röka hasch. 

Samtliga intervjupersoner menar att de sällan dricker alkohol eller använder andra droger. 

Samtliga har provat andra droger och de uppger att alkohol och en del andra droger kan fylla 
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samma funktion som haschet men de tycker att det är bättre att röka hasch. Av alkoholen och 

även av andra droger blir de stökiga, aggressiva och kan inte kontrollera sig menar de. De gör 

saker de sedan ångrar och får även minnesluckor. Därför föredrar de haschet. Dessutom kan 

man inte gå till jobbet om man druckit alkohol och är onykter eller bakfull. Alkohol och andra 

droger fungerar alltså inte att använda sig av dagligen menar de. 

 

”Jag blir inte efterbliven och ligger och krälar på golvet..  Jag klarar av att sköta mig när jag 

har rökt. Jag klarar av att sköta mitt jobb … Vi kan åka och handla om du vill det. Det hade 

aldrig gått om jag hade druckit sprit ” 

- David 

 

”När jag inte kan röka för att jag ska pissa (lämna prov) eller nåt så dricker jag väl mer men 

jag gillar inte att dricka så mycket… jag föredrar cannabis. Jag gillar effekten bättre. Jag Kan 

få väldigt dålig effekt av alkohol. Jag Blir konstig i huvudet o humöret. Alltså jag Har aldrig 

gjort någon dum grej när jag har rökt cannabis”  

- Bertil 

 

”När man dricker sprit blir man helt galen och sånt. Man kan inte gå ut bland folk. 

- Calle 

 

Även det som de intervjuade berättar om att de väljer att röka hasch istället för att dricka 

alkohol menar jag visar på att det är ett medvetet val de gör. De väljer haschet istället för 

alkohol. Som Sjöstrand (2009) menar så har alkohol och andra droger samma effekter för 

människan och även sex eller motion kan användas för att uppnå dessa effekter. 

Intervjupersonerna väljer haschet för att de föredrar effekten av det. Sjöstrand (2009) menar 

vidare att droger är den enklaste vägen och det som intervjupersonerna har berättat tyder på 

att haschet är den enklaste vägen för dem.  
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”Hon på soc frågade om jag inte kunde hitta på något annat istället för att röka… träna eller 

nåt. Hur fan ska jag orka det tror du sa jag till henne. Jag jobbar hela dagarna, sex dagar i 

veckan. när jag kommer hem orkar jag inte mer än att ligga på soffan”  

-   Bertil 

 

”När jag tränar mår jag bättre. Men jag hinner inte med det nu. Det är så mycket annat hela 

tiden som man måste göra” 

      -   Adam 

 

5.4 Cannabisrökning- ett sätt att lindra ångest? 

Intervjupersonerna har berättat om att de fortsatt röka hasch för att slappna av, bli lugna och 

varva ner. De flesta uppger detta som det primära skälet till att de fortfarande i vuxen ålder 

röker hasch regelbundet. Wiklunds (2008) forskning visade på att droger användes för att 

lindra ångest och som ett sätt att fly från alla krav. Detta är också ett skäl som har 

framkommit under mina intervjuer.  Sjöstrand (2009) menar att ruset är ett tillfälligt 

välbefinnande som får det förflutna och framtiden att verka oviktigt. Ruset är ett sätt att 

avskärma sig från nuet och bli kvitt ångest och skuldkänslor. Detta stämmer överens med det 

Schultz Larsen (2006) skriver om att dränka känslor av ångest och meningslöshet med sprit. 

Att vara avslappnad och lugn tolkar jag som att man är fri från stress, ångest, skuldkänslor 

och andra negativa känslor. Samtliga personer som jag har intervjuat har uppgett att de blir 

lugna eller avslappnade av haschet.  

 

”Det får en att slappna av helt enkelt. Det är skönt att bli stenad... Man kan 

slappna av utan att slänga i sig en massa tabletter eller så” 

 -   Adam 
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”Jag blir avslappnad av det... lugn. Jag blir inte trött av rökat som man kanske 

tror. Jag kan röka för att bli pigg, jag kan gå igång på det och få en massa saker 

gjort. Men sen kan jag röka för att kunna somna på kvällen också”  

-   Bertil 

 

Det intervjupersonerna berättar om behovet av att röka hasch för att kunna slappna av får mig 

att ställa frågan om vad det är som de måste slappna av ifrån. De berättar att det kan handla 

om flera olika saker. Det jag finner är att de har olika känslor av att inte ha kunnat vara alla 

till lags under dagen och att inte ha uträttat allt de borde ha hunnit med. Detta menar jag leder 

till stress och känslor av otillräcklighet som ger upphov till ångest. Jacobsson (2006) 

diskuterar detta och synen på stress utifrån ett existentiellt perspektiv. Cheung m.fl. (2007) 

skriver att deras forskning visat att droger används för att lätta på människors stress. Flera av 

de intervjuade berättar om stress och kraven som ställs på dem samt kraven de ställer på sig 

själva när det gäller familj och arbete. De berättar om hur de har svårt att leva upp till dessa.  

 

”Om man är sur eller uppjagad så är det perfekt att röka. Man skiter i hur sur 

och gnällig kärringen är, man är lika glad för det... För att stå ut med hennes tjat 

behöver jag röka… Sen så är man ju stressad. Det är någonting hela tiden som 

man måste göra. Det är barnen och allting annat där hemma som måste göras 

och så är det ju skolan. När jag äntligen sätter mig i soffan på kvällen och 

barnen har somnat tänker jag igenom dagen och vad jag har gjort med barnen. 

Ibland har man inte hunnit spendera så mycket tid med dom som man skulle 

vilja. Då får jag dåligt samvete.  Då behöver man röka extra mycket” 

 -   Adam 

 

”Ja kunderna, helst dom gamla tanterna på jobbet, dom klagar jämt. Dom är 

aldrig nöjda. Jag bara står där och lyssnar och är trevlig och försöker hjälpa 

dom. Kunden har ju alltid rätt. Jag tycker att det är löjliga problem dom kommer 

med. Men jag står där och håller masken och försöker vara dem till lags…  Det 
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är skönt att tända en när man kommer hem och stänga av alla tankar från jobbet 

och alla irriterande människor som man har träffat under dagen”  

-   David 

 

Utifrån det som intervjupersonerna berättat är min tolkning att det handlar om känslor av att 

ha misslyckats med att leva upp till andra människors krav men även kraven man ställer på 

sig själv. De intervjuade är inte är nöjda med sig själva och sin insats under dagen. Detta 

skapar ångest hos individerna. Cheung m.fl. (2007) menar att upprepade misslyckanden 

bygger upp en vacklande identitet som leder till ångest. Wiklund (2008) menar att hennes 

forskning visat att drogerna ändrade personens uppfattning om sig själv. Även Norell och 

Törnqvist (1995) tar upp liknande effekter som drogen ger. En positivare självkänsla är en 

effekt man vill uppnå och som kan uppnås genom ruset. Jag menar därför att haschet används 

för att bli kvitt den ångest som känslan av att misslyckas med att leva upp till alla krav skapar. 

Under ruset kan intervjupersonerna möjligen känna sig mer tillfreds mer sig själva och 

tillfälligt få dem att se mer positivt på hur de lyckas med att leva upp till kraven från sig själva 

och andra. 

 

5.5 Att hålla upp eller sluta  

Flera av intervjupersonerna har berättat att de under långa perioder, flera månader, har hållit 

upp med att röka hasch. Det har varit i samband med att de har träffat en tjej som vill att de 

ska låta bli eller för att de inte har känt behov av det. En del har hållit upp för att lämna 

urinprov av olika anledningar. Att de som röker hasch kan hålla upp så långa perioder men 

sedan börjar röka igen menar jag styrker teorin om att de väljer att röka och de kan välja att 

sluta när de känner att de inte vill röka eller kan röka av olika anledningar eller då de känner 

att behovet av att röka hasch inte finns. De berättar att de kan hålla upp utan större problem 

men som en av intervjupersonerna har nämnt så dricker han mer alkohol då vilket kan tyda på 

att han fortfarande har behov av att kunna komma bort från ångesten på något sätt.  

 

”Jag kommer aldrig att sluta röka helt. Det händer att jag håller upp i långa 

perioder för att jag har varit tvungen att gå och pissa för att få pengar från soc. 
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Det är inga större problem men det brukar bli så att jag dricker alkohol istället 

när jag inte kan röka” 

- Bertil 

 

”Hade jag haft en anledning att sluta helt så hade jag kanske gjort det. Jag har 

slutat många gånger och hållit upp i flera månader. Men det finns inget att göra i 

denna byn och så börjar man igen. 

     -    Erik 

En annan av de intervjuade berättar att han kan hålla upp med att röka hasch under långa 

perioder. Möjligen upplever han under dessa perioder större mening och livsglädje och känner 

mindre ångest vilket gjort att han har mindre behov av att röka hasch. 

 

”jag har hållit upp i flera månader. Ett par gånger har jag gjort det. Det har hänt 

att jag träffat någon tjej som inte velat att jag skulle röka och då har jag slutat. 

Men sen har jag börjar igen när det har tagit slut med tjejen” 

     -    David 

 

5.6 Livsmål och Livsmening 

Darymple (2006) menar att orsaken till att man väljer att använda droger är för att man saknar 

mål och mening i livet. Jacobsson (2000) menar att mellan meningslöshet och meningsfullhet 

kämpar människan för att finna ett mål och finna något som verkligen har betydelse. Cheung 

m.fl. (2007) menar att även om man har ett livsmål klart för sig så har man ofta svårt att tro att 

man ska uppnå sina mål. När man upplever att man inte kan förverkliga sina existentiella mål 

skapas ångest. Då man inte finner existentiella mål kan man välja att använda droger . Norell 

och Törnqvist (1995) skriver att deras studie visat att ruset ger upphov till en 

omarbetningsprocess angående de existentiella tvivlen och att ruset förstärker ens tro om att 

ens drömmar kan förverkligas och tron på möjligheten till ett bättre liv är som störst under 

ruset.  
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Intervjupersonerna berättar om sina framtidsplaner och det framgår att flera av dem arbetar 

mycket. De har planer på hur de vill att livet ska se ut i framtiden. Men de är osäkra på om de 

kommer att kunna förverkliga sina framtidsdrömmar.  

 

”Jag jobbar mycket… är nästan aldrig ledig… har skulder jag håller på att betala 

av. Sen vill jag spara pengar för att kunna flytta utomlands och kunna klara mig 

utan att behöva jobba. Jag vet inte när men någon gång i framtiden... hoppas 

jag”  

-   David 

 

”Jag pluggar ju nu. Det går bra! Jag är på rätt väg… Men jag kommer säkert inte 

att få något jobb. Kolla som jag ser ut, tatueringar på halsen och sånt. Vem 

kommer att vilja anställa mig?”  

-   Calle 

 

”När jag bygger hus ska där finnas ett rum som ingen vet om och ingen kan hitta 

och sen ska man va helt självförsörjande. Så kan jag sitta där och röka och göra 

vad jag vill… Jag vet inte om det funkar att bli helt självförsörjande men..”  

-   Bertil 

 

Det intervjupersonerna berättat tyder på att de har vissa mål i livet som de vill uppnå men de 

är osäkra på om de kommer att lyckas med att uppnå dem. David arbetar hårt för att kunna 

flytta utomlands men han vet inte med säkerhet om det kommer att bli så. Men han hoppas att 

det ska bli av någon gång i framtiden. Calle studerar och vill få ett jobb men han vet inte om 

han kan få något jobb på grund av hur han ser ut med sina många tatueringar. Bertil drömmer 

om att bygga sitt eget hus och bli självförsörjande så att han kan leva som han själv vill. Men 

Bertil upplevs vara osäker på om det verkligen kan fungera. Schultz Larsen (1996) skriver om 

tillvarons meningslöshet och sökandet efter mål och mening i livet.  Jacobsson (2000) menar 
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att enligt den existentiella psykologin är meningen med livet för människan att uppleva ett 

syfte med det man gör. Lena Wiklunds (2008) forskning har visat att drogbrukarna kämpar 

med konflikter inom sig som handlar om att finna mening i livet och om känslor av 

meningslöshet. 

För flera av intervjupersonerna har pengar stor betydelse. De arbetar för att få pengar till att 

kunna leva så som de önskar. Men alla har inte ett tydligt mål i livet. En av 

intervjupersonerna, Erik jobbar liksom de andra långa dagar för att få pengar men han har 

inget direkt livsmål som han arbetar mot: 

 

”Jag jobbar hela dagarna. Jag går upp tidigt på morgonen och åker till jobbet. 

Jag kommer hem på eftermiddagen… Vad ska man annars göra? (suckar) Man 

måste ju ha pengar till mat och sånt. Plus att det finns ingenting annat att göra 

här så man kan lika gärna jobba (suckar igen)”  

-   Erik 

 

Erik berättar att han inte trivs med sitt jobb. Han har sökt andra arbeten men inte fått något. 

Det Erik berättar tyder på att han arbetar hela dagarna på ett ställe där han inte trivs utan att 

veta varför han gör det. Han måste ha pengar till mat och hyra men i övrigt har han inget 

tydligt mål med arbetet. Detta tolkar jag som att Erik upplever meningslöshet i livet och i 

arbetet som han ägnar hela dagarna åt. Erik säger också att han röker hasch för att fördriva 

tiden. Han tycker att det är tråkigt att det inte finns någonting att göra. Alla sitter inne och 

kollar på tv och ingen vill hitta på något. Det finns inga ställen att gå till, inget disco eller 

annat: 

 

”Jag röker för att tiden ska gå lite snabbare. Det händer aldrig något här i denna 

byn. I ___ (Hemlandet) fanns det alltid något att göra. Här finns ingenting ju. 

När jag röker går tiden lite snabbare tills det är dags att gå och sova och tills att 

det blir morgon igen och man ska gå till  

                                                                                                                -   Erik 
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Det Erik berättar om hur han röker för att få tiden att gå snabbare är ytterligare en sak som jag 

anser tyder på att Erik saknar mål och mening i livet.  

 

5.7 Frihet, valmöjlighet och ansvar 

Intervjupersonerna berättar om hur de måste arbeta hela dagarna hela veckorna och hur de 

slits mellan ansvar för andra och hur de egentligen vill agera eller vad de skulle vilja göra. 

Samt valet mellan att arbeta och tjäna pengar eller att använda tiden till andra saker som är 

viktiga för dem. Flera av intervjupersonerna berättar att de arbetar mycket och därför får välja 

bort andra saker i livet. De berättar om hur de är trötta efter en lång arbetsdag och därför inte 

orkar med att göra så mycket på fritiden. 

 

”Jag skulle vilja vara mer med barnen, hitta på saker med dom. Men man är så 

trött när man kommer hem när man har varit i skolan eller på praktiken och så 

ska man diska och städa och så vidare... Jag skulle vilja träna också. Det hinner 

jag nästan aldrig nuförtiden. Sen är där kanske något man vill se på tv. Men 

hinner jag läsa sportnyheterna på text-tv får jag vara glad”      

-   Adam 

 

”Jag går upp sex varenda morgon och går till jobbet. Jag jobbar på lördagarna 

också oftast. Så jag jobbar sex dagar i veckan. På kvällarna kommer jag hem 

efter fem. Då är jag helt slut. Jag ligger på soffan fram tills det är dags att gå upp 

på morgonen. ___ (flickvännen) tycker att det är tråkigt. Jag orkar aldrig hitta på 

något. När ja kommer hem så har hon planerat saker vi ska göra men jag är för 

trött. Det känns inte roligt”  

-   Bertil 
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”Jo ibland åker jag och hälsar på någon kompis. Men det blir sällan för jag 

jobbar nästan jämt... I genomsnitt sex dagar i veckan arbetar jag… Jag sitter 

mest hemma när jag är ledig. Jag orkar inte så mycket annat… Jag bor hemma 

hos morsan nu för att spara pengar. Det finns inte utrymme för egen lägenhet i 

min ekonomi”  

-   David 

 

Det som de intervjuade berättar visar på att de dagligen måste göra valet mellan att gå till 

arbetet eller att få möjlighet att göra andra saker. Då de alla är iväg många timmar varje dag 

finns det inte mycket tid eller ork över till andra saker som de skulle vilja göra och som har 

betydelse för dem. De känner att vänner, flickvän och barn kommer i kläm och att de inte har 

tid för dem. Jacobsson (2000) skriver att ett val betyder att du väljer det ena och väljer bort 

det andra. Enligt Schultz Larsen (1996) menar Rollo May att ångest uppstår när människan 

står inför att fatta ett beslut. En möjlighet som man inte förverkligat ger upphov till 

existentiell skuld som ger ångest. Personerna som jag har intervjuat slits mellan ansvar för 

familjen och att få ekonomin att gå ihop och möjligheten att utnyttja tiden till att göra något 

annat som de vill och har lust att göra. De får välja bort möjligheten att förverkliga sina egna 

önskemål om hur de vill spendera tiden. Cheung m.fl. (2007) menar att dilemmat mellan 

frihet och ansvarstagande skapar ångest. Även Wiklund (2008) diskuterar frihet och 

anpassning som ett dilemma. Man försöker fly från alla krav genom att använda droger menar 

författaren.  

 

5.8 Familjen och samhället 

Wiklund (2008) menar att haschet används för att komma bort från alla krav och från ångest 

och skuldkänslor. Cheung m.fl. (2007) menar att frihet respektive ansvar är ett existentiellt 

dilemma och att droger kan användas för att för stunden fly dilemmat. 

Flera av intervjupersonerna har berättat att deras familjer skulle bli besvikna på dem om det 

kom fram att de rökte hasch. Andra har berättat att familjen vet och accepterar det men att de 

inte tycker om det. Dessutom berättar samtliga att de är rädda för att det ska komma fram till 

arbetsplatsen att de röker. Då skulle de förlora arbetet tror de flesta. En del menar att folk 
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skulle se ner på dem om de fick veta att de röker hasch. Valet att röka hasch medför alltså 

känslor av ångest. 

 

”…Dom ser ner på en och tycker att dom e bättre. Jag tycker synd om dom som 

e så begränsade i sitt tänkande att de måste se ner på en människa som röker 

hasch… De flesta vet och accepterar att jag röker… Morsan vet att jag röker 

men hon gillar det inte… Morsan försökte ta en bit från mig när jag var 16-17 

år. Hon hittade det och tog det. Jag ställde till ett jävla liv och fick tillbaka det. 

Sen visste hon ju… Satt på rummet och bongen stod mitt på bordet och vi rökte 

så man knappt kunde se för all rök. Mamma tittade in och sa – Ni kan väl öppna 

fönstret i alla fall?” 

      -   Bertil 

 

”Mamma och pappa vet inte att jag röker. De skulle inte tycka om det. De skulle 

nog bli besvikna på mig. Om det skulle komma fram till skolan att jag röker är 

det e klart det hade varit skämmigt. Man hade nog blivit avstängd från skolan 

alltså… Jag tror det... Jag tror att de har såna regler. De vill väl inte att man ska 

köpa knark för studiemedlet (skattar).  

      -   Calle 

 

”I folks ögon så är jag en missbrukare, en grov missbrukare, för dom som inte 

röker själva så är jag ju det… Jag vill kunna köpa det lagligt, på recept.  Jag vill 

leva inom samhällets lagar men dom (samhället) tvingar mig att ta kontakt med 

kriminella.  

Om jag sitter hemma och det knackar på dörren och där står grannen så måste 

jag snabbt undan med alla grejor innan jag kan öppna dörren. Annars (om det 

hade varit lagligt) hade jag bara kunnat öppna dörren. Grannen hade kanske 

frågat – Sitter du och röker holk? Och jag hade kunnat säga – Ja det gör jag. Vill 

du komma in och sätta dig?”  

- David 
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Jag menar att dilemmat mellan att röka hasch eller att följa samhällets lagar och regler samt 

familjens regler och önskningar om hur man ska leva är ett dilemma som skapas då haschet 

kommer in i intervjupersonernas liv. Då de väljer att röka hasch går de emot samhället och 

familjen. Detta skapar ångest som de intervjuade har berättat om. Ångest över bland annat 

möjligheten att vara öppen och ärlig mot andra och kunna vara sig själv har till viss del gått 

förlorad. Rädslan och ångesten över att det kan komma fram att man röker hasch finns alltid 

där. Att det ska komma fram till dem som inte får veta, föräldrarna, chefen och även andra 

människor som kanske skulle se ner på en för att man röker hasch. Haschrökningen skapar 

alltså ännu mer ångest i livet vilket jag menar kan leda till ett ökat behov av att bli kvitt ångest 

och skuldkänslor och därmed till att man röker hasch oftare och mer. 

 

6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Syftet med studien var att få en större förståelse för varför man använder drogen cannabis. 

Studien visar att intervjupersonerna röker hasch, en form av cannabis för att kunna slappna av 

eller bli lugna. Jag har tolkat deras svar som att det föreligger någon typ av stress, oro eller 

ångest som medför att de har svårt att koppla av. De intervjuade har berättat om sitt arbete och 

privatliv och det har visat sig att de upplever stress och press från skola och arbete samt från 

familjen på det sättet att de inte känner att de hinner med allt de vill eller måste göra. Då de 

arbetar eller studerar hela dagarna måste de försaka annat som att umgås med flickvännen och 

spendera tid med barnen. Även intressen som träning och att träffa vänner måste de göra 

avkall på eftersom de inte får tid till det. När de väl har tid för sig själva och vill slappna av 

har de svårt att göra det eftersom de har ångest över saker de inte hunnit med under dagen 

eller saker som de kunde ha gjort bättre. De känner sig inte nöjda med vad de har gjort 

tillsammans med familjen och de känner sig även missnöjda med sitt arbete. 

Intervjupersonerna har höga krav på sig själva som de inte riktigt lyckas leva upp till vilket 

skapar ångest hos dem som de har svårt att hantera och bli fria från. Haschet hjälper dem att 

stänga av alla tankar och slappna av menar de.  

Enligt Sjöstrand (2009) finns det, sex och motion är exempel på detta. Men droger och 

alkohol är den lättaste vägen. En av intervjupersonerna har uppgett att han inte har tid att träna 

längre men att träning får honom att må bra. De flesta har uppgett att de arbetar så mycket att 
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de inte har tid och ork för annat. Kanske hade de om de haft tid och ork kunnat motionera 

eller något annat istället för att röka hasch.  Intervjupersonernas förklaring till varför de inte 

dricker alkohol vilket flera uppger att de också kan göra för att slappna av men då blir de 

stökiga och får svårt att kontrollera sina känslor samt får svårt att sköta arbetet då de inte kan 

arbeta onyktra eller bakfulla. Förklaringen till att vissa måste berusa sig dagligen medan de 

flesta bara har behov utav att göra det ibland och andra aldrig står inte att finna i denna studie. 

Möjligen är det så att en del är känsligare än andra för stress och ångest.  

Det har även kommit fram att de intervjuade har svårt att finna mening med livet. De har vissa 

livsmål klara för sig men de vet inte om de kommer att uppnå dem. Då de berättar om vad de 

tänker om framtiden handlar det om saker som att flytta utomlands och bli självförsörjande 

och de uttrycker att de är osäkra på om detta är möjligt. Någon vill ha ett jobb men har svårt 

att tro att han kommer att få det. Andra har jobb men vet egentligen inte riktigt vad de arbetar 

för, annat än för mat och husrum. En del har alltså inte kunnat uppge något mål de eftersträvar 

i livet. Även detta skapar oönskade känslor som man med hjälp av haschet kan bli kvitt för en 

stund. Jag tänker att en förklaring till att en del känner att de behöver använda droger 

regelbundet kan handla om att de har just svårt att finna mening i livet. Möjligen har de i lägre 

uträckning än andra funnit mål och mening i sina liv. En fråga som jag ställer mig är huruvida 

haschrökningen i sig kan medföra att man får svåre med detta. Vidare berättar 

intervjupersonerna om tristessen i livet. Att det inte händer något kul och inte finns något att 

göra. Då man bara sitter hemma röker man hasch för att tiden ska gå snabbare. Detta tänker 

jag hänger ihop med att inte finna mål och mening i livet. Har man inget mål eller vet vad 

man vill fylla sitt liv med är det lätt att tycka att man har tråkigt och att det inte finns något att 

göra. Jag menar att det som intervjupersonerna berättat tyder på att de bär på negativa känslor, 

som stress, oro och ångest. Jag anser dessutom att haschrökningen i sig kan skapa ångest 

eftersom intervjupersonerna, som de berättat hela tiden måste oroa sig för att bli påkomna. 

Vidare tänker jag att det faktum att man går emot föräldrar och familjens vilja genom att röka 

hasch vilket också kan skapa ångest. På detta sätt blir haschrökningen något av en företeelse 

som i sig är ångestskapande och därför kan det bli en ond cirkel.  

Huruvida intervjupersonerna skulle må bättre eller sämre och få mer eller mindre ångest om 

de slutade röka hasch är svårt att veta. Om de hade livsmål att se fram emot och arbeta för och 

om de kunde hitta en betydelsefull mening med livet. Skulle de sluta röka hasch då? Om de 

arbetade mindre och slapp stress och känslor av otillräcklighet skulle de då inte längre ha 

något behov att röka hasch? 
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Jag anser att människan visserligen påverkas och formas av många olika faktorer men beslutet 

om hur man ska leva sitt liv och om man ska bruka droger eller inte fattar individen själv. Jag 

tänker att haschbruk eller drogbruk överhuvudtaget alltid kommer att förekomma. Svåra val 

och negativa känslor som stress och ångest kommer alltid att finnas i den moderna 

människans liv. Om droger som cannabis används av en del för att stå ut med dessa känslor 

och det enda som kan få en individ att upphöra med drogbruk är dennes eget beslut så blir det 

svårt att bekämpa drogbruket. Man kan försöka hjälpa människor att finna mål och mening i 

livet och på andra sätt påverka deras val men individen gör själv sina val och är ansvarig för 

de handlingar som dessa leder till oavsett vilka faktorer som påverkat. 
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8. INTERVJUGUIDE 

 

• Vill du berätta lite om dig själv och ditt liv? 

Ålder 

Arbete / Studier 

            Familj 

Boende 

Ekonomi 

Vänner 

Intressen 

Syn på livet  

• Hur kommer det sig att du röker cannabis? 

• Hur började du? 

• När började du? 

• I vilka situationer röker du? 

• Röker du ensam eller tillsammans med andra? 

• Vad ger cannabisrökningen dig? 

• Vad vill du uppnå med cannabisrökningen? 

• Positivt och negativt med cannabis? 

• Hur upplever du andra människors syn på att du röker cannabis? 

• Vilka vet att du röker? 

• Varför försöker du hålla det hemligt? 

• Använder du andra droger förutom cannabis? 

• Hur påverkas ditt liv av cannabisbruket? 

• Hur tror du att ditt liv skulle se ut om du inte rökte cannabis? 

• Vad tänker du om framtiden? 

• Hur tänker du om att sluta röka cannabis?  
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