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The purpose of this paper was to examine how risks of cannabis use may be understood in the 
context of a discussion forum on the internet. The study was based on a sample of 33 forum 
discussions about the risks of cannabis use, selected with the search in the Flashback webpage.  
Four approaches to risk were identified to be central in the discussions about cannabis: downplaying 
the risk, paying attention to the risk, controlling the risk and disregarding the risk. Each category 
was associated with a variety of personal strategies for dealing with risks. In downplaying the risk 
some of the main strategies were to compare with other drugs, relating to positive cannabis 
experiences and to joke about the risks. Regarding paying attention the forum members had a more 
negative attitude towards cannabis use and discussed the harmful effects in a more serious way. In 
controlling the risk issues such as control of quantity and frequency of use and the importance of 
self-control were identified. Finally, there were forum members who disregarded the risks by 
referring to the idea of human free will.
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1. Inledning
Problemformulering

Regeringen satsar 35 miljoner för att minska cannabisanvändningen hos unga stod nyligen att läsa i 

Sydsvenskan (6 maj 2012). Projektet ska inriktas på att förstå och minska det riskbeteende som 

cannabisbruk anses vara. Som en risk anges att cannabis kan ge skador på nervsystemet, särskilt 

känsliga är unga personer (Sydsvenskan 2012).

Samhället vill minska cannabisbruket på grund av dess skadeverkningar samtidigt ser forskare 

det som svårt att övertyga dagens cannabisanvändare om drogens farlighet (Hammersley & Leon 

2006.) Flera forskare påpekar att det sker en normaliseringsprocess i samhället när det gäller synen 

på cannabis och att den rör sig bort från andra narkotikaklassade droger mot alkohol och tobak 

(Hammersley & Leon 2006; O’Callaghan & Hannon 2003; Roy, Wibberley & Lamb 2005). 

Dessutom utvecklar cannabisanvändare olika strategier, t ex riskförnekande, för att hantera de risker 

som är förknippade med användandet (Hathaway 2004; Järvinen & Demant 2011; Peretti-Watel 

2003).

I synen på cannabisanvändning som ett riskbeteende finns tydliga motsättningar mellan olika 

grupper i samhället. En snabbsökning med ordet cannabis på internet (Google Sverige) kan 

exemplifiera detta. Bland de tio första träffarna finns Wikipedias hemsida, communityt Swecan 

(Swedish Cannabis Organisation), Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings hemsida 

samt forumet Flashback. Upphovsmakare, faktaunderlag och diskussioner har en betydande 

variation men gemensamt för flesta internetkällor är att cannabisanvändning (och med det 

sammankopplade handlingar) går att förknippa med hälsomässiga och andra risker. Vilka risker och 

hur riskerna framställs skiftar däremot mellan källorna.

Howard Beckers (1963/2006) teorier om marijuanabrukare har fått stort genomslag i 

cannabisforskningen. Han sätter frågan om rekreationellt cannabisbruk och människors 

självständiga val i fokus. Utifrån den egna medvetenheten måste cannabisanvändaren på flera olika 

sätt förhålla sig till det omgivande samhällets syn på cannabisbruk som ett riskbeteende. Med andra 

ord finns ett behov av att söka information om risker med cannabis för att kunna legitimera sitt 

bruk. 

Då internet är en vanlig informationskälla för många människor (särskilt unga) förespråkar 

några forskare en utveckling av droginformationen på internet, särskilt eftersom det finns en 

väsentlig skillnad mellan (statlig) antidroginformation och andra droginformationskällor (Allman et 

al. 2006; Belenko et al. 2009). Forumet Flashback kan ses som ett exempel på en annan typ av 

droginformationskälla och är även känt för att föra en kamp för en mer liberal yttrandefrihet. Hit 

vänder sig tusentals internetanvändare för att få svar på sina frågor eller diskutera sina tankar om 
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cannabis (Flashback 2012). Om det är ett aktivt eller ett mera slumpmässigt val att vända sig till 

detta diskussionsforum är kanske av mindre betydelse, däremot är det ett faktum att de flesta 

människor idag har tillgång till flera skilda sorters droginformation på internet. Statliga instanser 

och stora grupper i samhället ser cannabisbruk som ett riskbeteende, men hur ser 

forummedlemmarna på risker med cannabisanvändning?

Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur resonemang om risker med cannabisanvändning kan 

förstås i kontexten av ett diskussionsforum på internet. Uppsatsen avgränsas till att behandla 

delforumet Cannabis på Flashback Forum med urval av de ämnen som är relaterade till risk och 

skada.

− På vilka sätt diskuteras risker och skadeverkningar avseende cannabisanvändning i forumet?

2. Bakgrund
Cannabisanvändning/användare – en definition

I uppsatsen använder jag beteckningarna cannabisanvändning/bruk respektive 

cannabisanvändare/brukare synonymt, oavsett vilket cannabispreparat som avses eller hur 

användningen av preparatet ser ut. Då uppsatsens ämne inte i första hand berör frågor kring 

missbruk eller beroende väljer jag en neutral benämning (”användning/bruk”) eller använder 

forumdeltagarnas egna ordval. (För vidare diskussion om synen på cannabisanvändning se avsnitt 

4.) 

Med begreppet cannabis avses i uppsatsen alla droger, i synnerhet hasch och marijuana, 

framställda av växten Hampa (Cannabis Sativa). Hasch framställs av processad kåda medan 

marijuanan härstammar från blad eller blomställningar. Den huvudsakliga verksamma substansen är 

THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) (RättsPM 2009:1). Det förekommer en mängd olika 

benämningar på cannabis eller på personer och saker som har med cannabisanvändandet att göra. I 

uppsatsen förekommer följande ord som kan likställas med någon typ av cannabispreparat: cb, 

hasch, gräs, skunk, jazztobak, joppe, spliff, gås, holk, joint, fet, röka och majja. Förekommande ord 

som har samband med användandet är: snea (att få en snedtändning d v s en negativ psykisk 

reaktion på ruset), muncha (att äta på grund av kraftiga hungerkänslor framkallade av drogen), bäng 

(el beng, att vara hög), mecka (att tillverka en joint eller annan preparering av drogen), bong 

(vattenpipa) samt vapo (vaporizer, ett slags pipa som förångar drogen).
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Cannabis och lagen

Flera olika lagar reglerar hanteringen av cannabispreparat. I narkotikastrafflagen (1968:64) regleras 

förbud angående innehav, försäljning, framställning m m av narkotiska preparat. Straffskalan rör sig 

från dagsböter, t ex ringa narkotikabrottet gällande innehav för eget bruk, till flera års fängelse, t ex 

för grovt narkotikabrott gällande stort innehav för försäljning. I lag (2000:1225) om straff för 

smuggling regleras bl a olovlig införsel och utförsel av narkotika. Lag (1951:649) om straff för 

vissa trafikbrott kan också vara aktuell då det numera är nolltolerans mot att ha spår av något 

narkotiskt ämne i blodet vid framförande av motordrivet fordon.

När det gäller ingripande mot missbrukande personer eller missbruksvård är det 

Socialtjänstlagen (2001:453) och tillhörande tvångslagstiftning i lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga samt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, som kan 

vara aktuell. 

Den officiella synen på risker med cannabisanvändning

För att sätta förhållningssättet till risker i ett större perspektiv kommer jag nedan att spegla den 

officiella svenska uppfattningen om cannabis och risker med hjälp av Statens folkhälsoinstituts 

genomgång av vetenskapliga studier samt Åklagarmyndighetens Farlighetsbedömning av 

narkotikapreparat.

I RättsPM (2009:1) delas risker med cannabisanvändning upp i kategorierna beroende- och 

skaderisk. Åklagarmyndigheten graderar farligheten i en generell schematisk beskrivning för alla 

narkotikapreparat. Det nämns att beroenderisken är långsam men att ett utvecklat beroende är 

mycket svårt att bryta. Till detta bidrar personlighetsförändringar och en stark övertygelse att 

cannabisruset är en väg till fördjupad verklighetsinsikt. Det går att utveckla en mycket hög tolerans 

och abstinensreaktioner kan vara plågsamma med bl a sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter 

och kroppsliga störningar. Skaderisker med cannabisanvändning är t ex nedsatt immunförsvar, 

påverkan på hormonbalansen med bl a risk för försenad pubertet hos ungdomar, svåra 

förvirringstillstånd av schizofreni-typ samt minnesstörningar. I den schematiska beskrivningen har 

risk för psykiska sjukdomar och skador samt risk för social insufficiens (funktionssvaghet) högst 

rankning (RättsPM 2009:1).

Statens folkhälsoinstitut (2009) nämner i sin forskningsgenomgång försämrad 

inlärningsförmåga samt minskad intellektuell kapacitet som de allvarligaste skaderiskerna av 

cannabisanvändning. Ett annat allvarligt skaderiskområde är psykiska skadeverkningar som psykos, 

depression eller ångesttillstånd. Det nämns också fysiska skadeverkningar på exempelvis 

andningsorgan och hjärt- och kärlsystemet. Tonåringar, särskilt de yngsta, ses som en särskilt utsatt 

grupp och skador kan inträffa redan vid mycket måttlig konsumtion (Statens folkhälsoinstitut 2009).
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3. Tidigare forskning
Nedanstående sammanställning är begränsad till sociologisk forskning om riskuppfattning och 

attityder gällande användning av droger, i huvudsak cannabis. Forskningen berör främst 

användarens eller den potentiella användarens syn på drogen. För en summering av det medicinska 

forskningsläget om cannabis se avsnitt 2. Forskningen inom mitt studieområde är till allra största 

delen internationell.

Cannabis, risker och attityder

Forskning kring cannabis, risker och attityder kan förenklat delas upp i tre olika områden; cannabis 

och normalisering, individens riskuppfattning samt strategier kring riskförnekande. Flera forskare 

påpekar att det sker en normaliseringsprocess i samhället när det gäller synen på cannabis (bl a 

Hammersley & Leon 2006; O’Callaghan & Hannon 2003; Roy, Wibberley & Lamb 2005). 

Hammersley & Leon (2006) drar slutsatsen att cannabis rör sig bort från andra narkotikaklassade 

droger och istället mot alkohol och tobak i en rad avseenden. De ser det som svårt att övertyga 

dagens cannabisanvändare om drogens farlighet. Hathaway (2004) påstår att det finns en utbredd 

tolerans och att i fallet för ungdomar har cannabis blivit en del av mainstreamkulturen. Han varnar 

också för framtida folkhälsoproblem om normaliseringstrenden fortsätter. O’Callaghan & Hannon 

(2003) beskriver ett samhälle i Australien där marijuanaanvändningen tycks ha blivit normaliserad. 

Framträdande hos ungdomar, som hade för avsikt att använda marijuana, var den personliga 

övertygelsen om marijuanans fördelar medan omgivningens åsikter inte var särskilt betydelsefulla. 

Sznitman (2007) skiljer på beteendemässig och kulturell normalisering. Den kulturella 

normaliseringen beror på graden av social kontroll då användarna är mer eller mindre bundna till 

det konventionella samhället. Kulturell normalisering följer inte nödvändigtvis beteendemässig 

normalisering. 

Individens riskuppfattning påverkas av en rad faktorer. Enligt Lopez-Quintero & Neumark´s 

(2010) undersökning bland skolelever var en dålig kunskap om drogens fysiska och psykiska 

skadeverkningar en betydande faktor för att cannabisanvändningen skulle tolkas som ett 

lågriskbeteende. En positiv inställning till cannabis, ett regelbundet användande eller -förvånansvärt 

nog- att aldrig ha använt cannabis var också betydande faktorer för samma tolkning. När det gäller 

icke-användare kontra användares riskuppfattning fann Kilmer et al. (2007) att bland icke-

användare var den upplevda risken för negativa konsekvenser högre än bland användare. Vidare 

fann forskarna inget stöd för att riskuppfattningen skulle vara högre i gruppen med frekventa 

användare än i gruppen med sällananvändare, trots att sannolikheten för att ha upplevt en negativ 

konsekvens torde vara högre i gruppen frekventa användare. Perez (2007) undersökning visar att 

upplevd risk för skador av marijuana inte var den primära faktorn som påverkade 
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marijuanaförbrukningen. Istället var informell social kontroll i form av föräldrars eller vänners 

ogillande den faktor som hade starkast effekt på förbrukningen. I en europeisk studie var det i alla 

undersökta länder tydligt att en på individnivå ökad användning av cannabis eller alkohol ledde till 

uppfattningen att användningen var mindre riskfylld. Föräldrars och vänners attityder var 

betydelsefulla för riskupplevelsen, men främst i en indirekt mening genom påverkan på 

förbrukningen eller valet av vänner (Miller, Chomcynova & Beck 2009). I O’Callaghan, Reid & 

Copelands (2006) undersökning graderar respondenterna olika riskområden. Bland frekventa 

cannabisanvändare ses fysiskt beroende som den största risken följt av “problem att sluta” samt att 

missköta studier eller arbete. I en metastudie sammanställd av Danseco, Kingery & Coggeshall 

(1999) undersöks variabler som kön och ålder i förhållande till riskuppfattning. Män och unga 

människor tenderar att ha en uppfattning om sig själva som mer opåverkbara av 

marijuanaanvändning. Faktorer som påverkar marijuanaanvändningen är exempelvis föräldrars och 

omgivningens ogillande. Särskilt ungdomar är bekymrade över rättsliga konsekvenser som kan 

påverka deras sociala ställning. En sista riskfaktor som nämns i denna studie behandlar 

marijuanaanvändningens inverkan på den personliga ekonomin.

 För att förklara individens cannabisanvändning trots kända risker har forskare (Peretti-Watel 

2003; Järvinen & Demant 2011) utvecklat teorier kring riskförnekande. Hathaway (2004) ser det 

som att erfarna användare utvecklar strategier för att hantera risker som är förknippade med deras 

livsstil. Det växer fram ett slags informella regler för både nya och erfarna användare där oro för 

hälsorisker eller omgivningens ogillande hänvisas till återhållsamhet, diskretion och 

självbehärskning. Järvinen & Demant (2011) har följt unga danskar under 4 år och har sett 

attityderna till cannabis förändras från skeptiska till bekräftande och accepterande. Användandet av 

cannabis görs legitimt genom fyra neutralisationstekniker menar författarna. Den första är att i 

samband med omdefinieringen av den individuella inställningen skapas en ny social gemenskap. 

Den andra är att effekterna från användning av cannabis förvandlas från att vara ”främmande” och 

”oförutsägbara” till att vara ”kontrollerbara” av den enskilde användaren. Den tredje har att göra 

med klassificeringen av droger där cannabis sätts i paritet med alkohol och skiljs från “tunga” 

illegala droger. Den fjärde neutralisationstekniken går ut på accepterandet av spontan social 

användning samtidigt med ett förkastande av individuell vaneanvändning.

Peretti-Watel (2003) beskriver riskförnekandet utifrån tre teorier: syndabockstänkande, 

självförtroende och jämförelse mellan risker. Cannabisanvändarna skyller ifrån sig på “tunga” 

droganvändare som står för de verkliga riskerna. De betonar sin egen förmåga att kontrollera 

droganvändandet och neutraliserar den stereotypa bilden av missbrukaren (den riskfyllda). Liksom i 

undersökningen ovan jämförs risker med cannabis och alkohol. Författaren beskriver det som att 

risken med cannabis urholkas av påståenden att det på andra områden (bl a alkohol) finns mycket 
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högre risk att drabbas av en negativ konsekvens. 

Risk, droger och internet 

Forskning kring internets betydelse för riskuppfattning gällande droganvändning är ringa trots att 

internet numera står för en betydande del av informationsflödet i samhället. Några forskare (bl a 

Allman et al. 2006; Belenko et al. 2009) förespråkar en utveckling av elektroniska metoder för 

droginformation just för att internet för många människor (särskilt unga) är en vanlig 

informationskälla. Den starka skiljelinjen mellan (statlig) antidroginformation och (användarnas) 

prodroginformation ses dock som ett problem. Går det t ex att för offentliga myndigheter stå bakom 

en hemsida som behandlar skadereduceringsstrategier gällande en illegal drog?

Tackett-Gibson (2008) har undersökt ett internetforum som diskuterar skadereducering 

angående användande av den hallucinogena drogen ketamin. Hon fann att användarna på forumet 

var mycket kunniga om drogens skadeverkningar. Användarna såg risker relaterade till tre olika 

områden: de direkta fysiska effekterna av drogen, risker under rusets inverkan samt ekonomiska, 

sociala och rättsliga konsekvenser till följd av droganvändningen. Metoder som angavs för att 

förhindra skadliga konsekvenser var att säkerställa drogens renhet, användande i en trygg 

omgivning med betrodda människor samt begränsning av drogintag och användningsfrekvens. 

Elektroniska nätverk sågs i Allmans et al. (2006) studie som ett potentiellt effektivt vapen för 

att minska narkotikarelaterade skador. Respondenterna i studien ansåg att staten borde ta ett ansvar 

för att tillhandahålla stöd i sådana nätverk. Fördelar med nätverksmetoden är möjligheten att med 

lätthet sprida information samt att nätverken kan ses som socialt inkluderande och 

hälsoförebyggande. Nackdelar är svårigheten med säkerhet och anonymitet för 

nätverksmedlemmarna vilket innebär risk för stigmatisering, diskriminering och rättsliga följder på 

grund av ett illegalt droganvändande. 

Boyer, Shannon & Hibberd (2005) undersöker vilken inverkan internet har haft på några unga 

människors drogmissbruk. Av de respondenter som hade använt internet för att söka information om 

droger, svarade alla att informationen hade påverkat hur de använt droger. 8 av 12 tillfrågade angav 

att de på grund av internetinformation ändrat sitt beteende till att minimera riskerna med 

droganvändandet. Författarna drar slutsatsen att respondenternas kunskaper, attityder och beteenden 

påverkas av internetinformation och att samhället därför bör överväga t ex vilken design en hemsida 

ska ha för att vara attraktiv och förebygga droganvändande bland ungdomar. 

Belenko et al. (2009) har studerat ungdomars förhållande till drogrelaterade hemsidor. Cirka tio 

procent hade besökt drogrelaterade hemsidor varav ungefär hälften hade besökt endast antidrog-

hemsidor. De som hade besökt prodrog-hemsidor hade inhalerat droger, blivit erbjudna marijuana, 

upplevde en liten risk i att pröva marijuana, avsåg att använda marijuana, hade nära vänner som 
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använde droger, upplevde låg social kontroll från föräldrar samt hade blivit utsatta för 

antidrogkampanjer. Författarna ser det som nödvändigt att utforska internet som 

droginformationskälla då unga människor mer och mer söker hälsoinformation online.

Cannabis, risker och attityder i internetforum

Kombinationen av ovanstående forskningsområden, d v s hur internet påverkar riskuppfattning och 

attityder med cannabisanvändning, har till största del ännu inte blivit undersökt. Att som i min 

studie använda diskussioner från ett internetforum som empiriskt material är en ansats med vissa 

begränsningar. Trots det kan min studie ses som ett steg mot att utforska det väldiga utbud av 

information om cannabis som finns att tillgå på internet. Genom att utgå från diskussioner om risker 

i ett internetforum sker inte samma kontrollerade urval som i studierna ovan, dock speglas en bredd 

i uppfattning som skulle kunna både bekräfta och samtidigt nyansera alla ovanstående 

forskningsresultat.

4. Teoretiska utgångspunkter
Val av teori

När jag började studera diskussioner om cannabis på Flashback Forum blev jag snart varse att 

många frågor om och förhållningssättet till cannabisanvändning hade sitt ursprung i ett 

risktänkande. Riskforskning och dess teoribildning är ett förhållandevis modernt fenomen och kan 

även ses om en produkt av samhällsutvecklingen (se främst Beck 2000 och Giddens 1990). 

Generella teorier om risksamhället lotsade efter hand in mig på mer individinriktade teorier. Dock 

saknade jag en mer ämnesspecialiserad utgångspunkt för risktänkandet i både de sociokulturella 

teorier (se bl a Lupton 1999) eller de psykologiska teorier (se bl a Slovic 2000) som var aktuella.

Jag lämnade därmed riskforskningen och koncentrerade mig istället på teorier kring varför eller 

hur människor använder droger. Jag var emellertid inte intresserad av att problematisera själva 

droganvändandet i första hand (frågan varför) utan snarare hur användarna förhåller sig till sitt bruk 

samt omgivningens perspektiv på bruket. Valet föll på Beckers (1963/2006) klassiska verk Utanför 

där han bl a diskuterar marijuanabruk och social kontroll. Trots att vi befinner oss i en modernare 

tidsepok är Beckers tankar likväl aktuella. Samhällets förbud och kontrollsystem samt 

cannabisanvändarnas strategier verkar inte ha förändrats i någon större utsträckning, däremot har 

internet skapat en ny arena för aktivitet kring drogen. Genom att införliva Hallstones (2002) 

uppdatering av Beckers teori närmar jag mig en diskussion om internets betydelse för 

informationsspridning när det gäller cannabisbruk.

I processen gällande teorival har även ekonomiska, psykologiska och/eller kriminologiska 

teorier kring val varit aktuella. Dessa har jag dock sett som för begränsade eller av andra skäl svåra 
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att applicera på det empiriska materialet.

Marijuanakarriär och social kontroll

Enligt Becker (1963/2006) är ett nödvändigt steg för utvecklandet av ett stabilt 

droganvändningsmönster att lära sig att uppskatta marijuana. Becker har en icke-patologisk syn på 

cannabisanvändning och utgår från att cannabisanvändarna använder drogen i njutningssyfte, 

tillfälligt och utan tvång. Han är i första hand inte intresserad av varför någon röker marijuana (t ex 

psykologiska teorier) utan ser droganvändningen som en funktion av individens föreställningar om 

och erfarenheter av drogen. Vidare vänder han sig emot den stereotypa bilden av knarkaren med 

dess föreställningar om berusningens (moraliskt) nedbrytande krafter.

Enligt Becker (2006) är det första steget i marijuanakarriären att lära sig tekniken, d v s att lära 

sig röka på ett sätt som skapar riktiga berusningssymptom. Nästa steg är att lära sig känna igen 

effekterna. Detta sker dels genom närvaron av marijuanavållade symptom och dels genom att 

användaren erkänner symptomen och dess samband med drogen. Användaren lär sig att bli hög, 

följer sina upplevelser noga och letar efter nya effekter. För att fortsätta marijuanaanvändningen 

krävs emellertid ännu ett steg: att lära sig uppskatta effekterna. Med detta menar Becker (2006) att 

alla drogrelaterade effekter inte automatiskt eller nödvändigtvis är angenäma. Användaren lär sig att 

definiera effekterna som njutbara och att reglera användningen så att uppkomsten av obehagliga 

effekter minimeras. 

Om användaren har lärt sig att njuta av marijuana är droganvändandet fortsatt möjligt. Däremot 

krävs det också att användaren kan stå emot sociala kontrollmekanismer. Becker (2006) beskriver 

det som att i takt med att marijuanakarriären utvecklas måste användaren neutralisera påverkan på 

olika nivåer från både samhället i stort och från den subkultur där bruket finns. De viktigaste 

formerna för social kontroll anges som:1. kontroll genom begränsning av drogens tillgång och 

åtkomlighet, 2. kontroll genom behovet att hindra icke-användare från att upptäcka att man är en 

användare samt 3. kontroll genom definition av handlingen som omoralisk. Gällande punkten 1 är 

lagar mot innehav och försäljning av avgörande betydelse. T ex måste en person för att inleda ett 

marijuanabruk börja delta i kretsar som tillgängliggör marijuana. För en mer etablerad 

marijuanaanvändare trappas kraven på tillgänglighet upp med egna försäljarkontakter och därmed 

ökar risken för samhällets sanktioner. De rättsliga kontrollmekanismerna avskräcker inte 

användaren direkt men tillförseln försvåras genom osäkra leveranskällor. Detta kan dock förebyggas 

genom starkare band till den egna gruppen eller att definieras som medlem i en drognyttjande 

grupp.

Enligt punkt 2 begränsas och styrs marijuanaanvändarens beteende av viktiga relationer med 

icke-användare. I takt med att marijuanabruket intensifieras måste attityden till omgivningen eller 
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de sociala relationerna förändras om inte användningen ska stanna kvar på en tillfällig nivå. Risker 

som sammankopplas med detta är att icke-brukare upptäcker marijuana i ens ägo eller att man blir 

ur stånd att för en icke-brukare dölja att man är hög. Användaren måste ändra sin föreställning om 

faror med användningen för att kunna uppfatta att han kan hemlighålla sin vana. I annat fall 

begränsas droganvändningen i förhållande till den realistiska eller upplevda rädslan för att icke-

brukare ska reagera på något bestraffande sätt. 

Slutligen sker social kontroll genom vedertagna moraluppfattningar (punkt 3). För att inleda en 

marijuanakarriär måste användaren förvärva en mer okonventionell uppfattning om 

droganvändning. Genom att ingå i en grupp med annorlunda moraluppfattning skaffar sig 

marijuanaanvändaren rationaliseringar och försvar för sitt marijuanabruk. En vanlig rationalisering 

är att konventionella personer har långt farligare vanor och att marijuanabruk kan väl inte vara fel 

om alkoholanvändning är så accepterat. Användaren försvarar också sitt marijuanabruk genom att 

uppleva att han kontrollerar drogen, vilket gör vanan harmlös. En fortsatt marijuanaanvändning är 

likväl påverkad av vissa konventionella föreställningar om droger, såsom relationen till psykisk 

hälsa. Ett självförsvar skapas genom att betrakta sig som medveten om problematiken och därmed 

kunna kontrollera den. Graden av marijuanaanvändning hänger ihop med i vilken utsträckning 

användaren alltjämt påverkas av konventionella moralbegrepp eller om de har ersatts av 

rationaliseringar och motiveringar som är vanliga bland brukare. 

Modernisering av Beckers teori

Beckers teorier om att använda marijuana i njutningssyfte har fått stort genomslag i 

cannabisforskningen, men det har gjorts få försök att upprepa eller modernisera studien. Jag 

kommer nedan att referera till Hallstones (2002) studie vilken är en av få som både uppdaterar och 

utvidgar Beckers teorier. Hallstones forskning är även gjord i en tid när användandet av internet har 

nått en omfattande spridning i världen.

Hallstone (2002) har genomfört en intervjubaserad studie och försökt göra den så lik förlagan 

som möjligt. Han undersöker Beckers tre steg i marijuanakarriären som han menar att användarna 

fortfarande passerar, dock anser han att processen har ändrats betydligt. I första steget 

-att lära sig tekniken- har Hallstone funnit en utvidgning av läroprocessen. Exempelvis har en större 

spridning och normalisering av cannabis lett till att cannabisanvändare kan vara medvetna om 

röktekniken långt innan de ens funderat på att pröva. Här anses också mediainflytandet ha en 

betydande påverkan.

I nästa steg -att lära sig känna effekterna- är Hallstones (2002) slutsats att många fler 

cannabisanvändare blir höga första gången de använder drogen än i Beckers undersökning. 

Anledningen till detta kan bero på flera olika variabler som en mer potent cannabis, högre doser, ny 
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rökteknik t ex användandet av bongar (en sorts vattenpipa) samt en ökad social acceptans av 

drogen. Hallstones studie pekar också på att den sociala interaktion som Becker ansåg vara 

nödvändig för att lära sig förknippa effekterna med drogen inte längre behövs. Att 

cannabisanvändarna idag är mer medvetna om drogen och dess effekter, på grund av kulturella 

förändringar i samhället, ses som en av de troligaste förklaringarna.

I det sista steget -att lära sig uppskatta effekterna- visar Hallstones (2002) studie på ett väldigt 

annorlunda resultat. Nästan alla respondenter i Hallstones studie uppskattade direkt effekterna som 

njutbara till skillnad från Beckers undersökning där förhållandena snarare var de motsatta. 

Skillnaden sägs bero på att stigma associerat till cannabisbruk har minskat betydligt i dagens 

samhälle och därmed lett till fler positiva omdefinieringar av drogens effekter. 

Hallstone (2002) är av uppfattningen att cannabisanvändarna idag passerar mycket snabbare 

och på fler olika sätt genom stegen i Beckers teori om marijuanakarriär. Som grund för detta anges 

främst stora cannabisrelaterade samhällsförändringar såsom en ökad tillgång till cannabis, ett 

normaliserat användande samt hur cannabis behandlas i populärkulturen. Hallstone nämner medias 

inflytande men berör inte direkt hur internetmedia skulle kunna ha en betydelse för 

forskningresultaten. Emellertid bör det idag, tio år efter Hallstones studie, finnas ett ännu större 

(internet)medialt inflytande på förhållningssättet till cannabis med tanke på den utveckling som 

snabbt sker på området. 

Beckers teori och risktänkande

Att applicera Beckers (2006) teorier om marijuanabruk i diskussionen om risktänkande innebär från 

min sida att några bakomliggande antaganden görs. I första hand sammankopplar jag de tre stegen i 

marijuanakarriären med olika nivåer i riskuppfattning, d v s att utifrån förhållningssättet till risk 

försöka tydliggöra hur cannabisanvändningen påverkas. Beckers första steg är relaterat till risk på så 

sätt att i fall uppfattningen om riskerna med att prova väger över fördelarna är det sannolikt inte 

möjligt att inleda en marijuanakarriär. Innan brukaren till slut kan definiera cannabis effekter som 

njutbara bör en rad riskrelaterade ställningstaganden ha gjorts. Med andra ord behöver användaren 

förhålla sig till verkliga eller upplevda risker för att slutligen lära sig att uppskatta cannabis.

Den sociala kontroll som Becker (2006) anser vara nödvändig att stå emot för ett fortsatt 

droganvändande har ytterligare aspekter av risktänkande. Risken för samhällets och omgivningens 

sanktioner nämner han, men här ryms också fler aspekter på risktänkande såsom att utvecklingen i 

cannabisanvändarnas moraluppfattning kan förknippas med hur förhållningssättet till risker 

förändras. Här ser jag, i likhet med Becker, att cannabisanvändarens sätt att uppfatta drogen (och 

dess risker) inte är statiskt utan kan förändras över tid.
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5. Metod
Val av metod

Att studera ett diskussionsforum på internet innebär en del speciella förutsättningar. Datainsamling 

kan ske på sätt som oftast inte är möjligt i miljöer utanför internet, t ex kan stora mängder empiri 

snabbt genereras samtidigt som det uppkommer frågor om vem det egentligen är vi studerar 

(Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003). En diskussion på forumet kan växla inriktning åtskilliga 

gånger samtidigt som den kan fortgå i flera år. Med detta som utgångspunkt tänkte jag först besvara 

mina frågeställningar med hjälp av kvalitativa observationer av diskussionsforumet. Fördelen med 

observationer är att materialet inte är statiskt, med andra ord skulle jag under analysens gång kunna 

göra nya iakttagelser i takt med att diskussionsfrågor besvaras och på så sätt vara mer närvarande i 

framväxandet av empirin. Ett aktivt deltagande i diskussionerna har jag valt bort då det både är 

förknippat med mer komplexa etiska överväganden samt att jag som forskare inte vill påverka 

empirin mer än nödvändigt. Att ha ett aktuellt material är av intresse, men även i användandet av 

observationer måste jag vid någon tidpunkt sätta stopp för datainsamlingen. Utifrån att 

diskussionerna i forumet mer konkret är att liknas vid en stor textmassa har jag istället valt att 

betrakta diskussionerna som vad Bryman (2011) kallar virtuella dokument. Jag ser därmed varje 

tråd som ett dokument där jag sätter ett slutdatum för diskussionen genom att spara ner den som en 

dokumentfil som därefter skrivs ut. Fördelen med detta är att materialet blir mer lättillgängligt och 

går att hantera med större frihet.

Urval

Materialet till uppsatsen är insamlat från internetforumet Flashback. Forumet är ett av Sveriges 

största med över en halv miljon medlemmar. Det består av ett antal delforum som behandlar frågor 

inom många varierande ämnesområden såsom droger, kultur eller politik. Ett delforum består i sin 

tur av ämnen (trådar) startade av medlemmar i forumet samt svar på dessa i form av inlägg. Min 

studie berör delforumet Cannabis. För att kunna välja ut för undersökningen relevanta ämnen har 

jag använt mig av forumets sökmotor. Först gjordes en manuell genomgång av ett mindre antal 

ämnen för att få en uppfattning om hur många inlägg som berör frågor om risk och vilka 

riskrelaterade ordval som förekommer. Därefter gjordes testsökningar på de i den manuella 

genomgången förekommande orden (kompletterat med böjningsformer) för att verifiera att de 

relevanta diskussionerna hamnade i träfflistan. Den slutgiltiga söksträngen fastställdes till risk|

risken|riskera|risker|skada|skador|skadan|fara|faran|faror|farlig|farligt|chans|chansa|chansen |säkert. 

Söksträngen gav cirka 300 träffar, automatiskt sorterade efter sjunkande relevans. Urvalet bestod av 

de första 35 trådarna på träfflistan, vilka samlades in mellan den 27 maj och 9 juni 2011. När det 

empiriska materialet bearbetades uteslöts två trådar från det första urvalet som inte var av relevans 
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för analysen på grund av sitt annorlunda ämne. Den ena tråden handlade om webshopar för 

cannabisfrön och den andra tråden handlade om huruvida cannabis är farligt för katter. På grund av 

tidsmässiga ramar begränsades det slutliga urvalet till ovan valda 33 trådar,  d v s 33 dokument som 

i komprimerad form (borttagning av radbrytningar samt en del reklam) motsvarar ca 500 sidor text. 

De 33 dokumenten är av mycket varierande karaktär, med omfattning från några få till ett hundratal 

sidor. Varierande är också längden på inlägg, hur många medlemmar som medverkar i 

diskussionerna samt hur aktiv frågeställaren är i diskussionen. T ex omfattar ett kortare dokument: 8 

sidor text, 38 inlägg, 29 unika debattörer med de flesta inläggen bestående av enstaka meningar. Det 

längsta dokumentet omfattar 121 sidor text med 403 inlägg och har en diskussion som har pågått 

under flera år.

I min studie är urvalet begränsat av undersökningsfältet på så sätt att jag utgår från att ett visst 

fenomen tar sig särskilt uttryck på en viss plats (diskussionsforum på internet). Samtidigt är platsen 

en del av undersökningen (Aspers 2007). Det finns en viss osäkerhet i urvalsprocessen utifrån det 

sätt jag har använt mig av forumets sökmotor. Detta är ett problem som skulle kunna överbryggas 

genom att använda mig av utländska diskussionsforum som är mer konkret inriktade på risker och 

skadereducering. I sådant fall skulle dock inte resultatet i studien spegla svenska förhållanden. 

Asper (2007) menar att teorins generaliserbarhet ökar med empiriskt stöd från olika domäner, men 

att ”maximal variation” inom en studie även är att föredra. Att endast ett diskussionsforum 

undersöks beror på tidsfaktorn, men för att uppväga detta skulle ett medvetet varierat urval inom 

forumet varit att föredra. Svårigheten är att det är omöjligt att mycket mer än ana vilken typ av 

personer som medlemmarna i forumet är då karaktären på platsen är sådan att inläggen har 

anonyma avsändare. Det är med andra ord inte heller säkert att de inlägg som analyseras ens är 

representativa för medlemmarna i sig.

Bearbetning av material och analysmetod

Som första steg i en innehållsanalys grupperade jag inläggen efter vilken typ av risk som 

diskuterades; hälsorisker, sociala risker samt risker relaterade till förbudspolitiken (d v s att bli 

upptäckt). Meningen med detta var att se om ett specifikt förhållningssätt hade samband med en 

specifik typ av risk. Så visade sig inte vara fallet utan flera olika förhållningssätt uppenbarade sig 

för alla typer av risker. I praktiken gick det till så att jag klippte ut inläggen i de utskrivna 

textdokumenten och markerade dem med ett nummer för vilken tråd de tillhörde samt ett nummer 

för typ av kategori. Jag försåg också urklippen med en kort text om kärnan i innehållet. Dessa 

urklippta inlägg användes sedan i resten av analysprocessen.

Nästa steg var att kategorisera inläggen efter förekommande förhållningssätt. En grov 

kategorisering skedde genom att sortera efter den korta texten i några huvudspår; nedtoning av 
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risker, att bry sig om risker samt att begränsa risker. Dessa huvudspår utmynnade sedan i ett 

kategorischema som följer kapitelindelningen i avsnitt 6.

Metodens tillförlitlighet

I min undersökning kan diskussionsforumet ses som antingen en del av ett större socialt 

sammanhang eller som en social verklighet i sig själv (Sveningsson et al. 2003). För att uppnå hög 

validitet är det viktigt att klargöra på vilket sätt undersökningen förhåller sig till människorna 

bakom inläggen i forumet. Jag kommer att rikta intresset mot den kultur som råder på forumet, men 

livet utanför nätet påverkar givetvis vad människorna gör i nätmiljön och därmed finns en 

begränsning för mer generella slutsatser. I ett internetforum förekommer ibland diskussioner om att 

människor förställer eller maskerar den autentiska personen. En person som verkar ”osann” kallas 

ibland för troll. Det har framkommit att människor inte ljuger om sin identitet på internet i den 

utsträckning man kunde befara (Daneback & Månsson 2008). Att människor ibland är icke-

autentiska i internetmiljöer skapar dock en del problem vilket medför att det i analysen måste finnas 

en öppenhet kring hur empirin kan vara beskaffad. Däremot är inte empirin producerad för 

forskarens skull och inte påverkad av forskarens värderingar och uppfattningar. På så sätt uppstår 

inga reaktiva effekter som ger materialet en sämre validitet. Emellertid är inte inläggen med 

säkerhet representativa för gruppen cannabisanvändare. Oavsett syftet bakom ett inlägg i forumet är 

dokumenten likväl verkliga och bör granskas i förhållande till sin kontext och till den 

underförstådda läsekretsen (Bryman 2011). Som exempel kan det upplevas att det finns en särskild 

jargong i diskussionerna på forumet med ”personliga” påhopp eller starka överdrifter.

Att utgå från färdigproducerade dokument ökar reliabiliteten i undersökningen. På grund av att 

det empiriska materialet härstammar från internet går det också att kontrollera källan genom en 

enkel sökning. En svaghet i sammanhanget är vilka trådar som väljs ut för analys. Forumets 

sökmotor är enkel och sorteringen av träffarna följer en procedur som inte går att styra. 

Etiska överväganden

Anledningen till att min studie är genomförbar är att människor använder sig av internetforum för 

att diskutera sitt privatliv. Flera etiska frågeställningar har sin grund i forumets offentliga natur. 

Forskning har visat att trots offentligheten uppträder människor mer privat än i verkliga livet och 

vissa medlemmar uppfattar också sina meddelanden som privata (Bryman 2011; Daneback & 

Månsson 2008). Även om identiteten på medlemmarna i forumet redan är dold genom att de 

använder sig av alias finns det en risk att den fysiska personen ändå går att identifiera genom att en 

läsare känner till en person som är aktiv på forumet. Diskussionerna berör dessutom illegal 

droganvändning. Det är också svårt att säga hur medlemmarna upplever sin anonymitet gentemot 
16



andra medlemmar när användarnamnen identifieras, speciellt för de mest aktiva medlemmarna i 

små forum (Sveningsson et al. 2003). Den privata karaktären på diskussionerna måste dock sättas 

emot genomförbarheten av min och liknande studier. På grund av det empiriska materialets 

offentliga spridning kan det ändå sägas att konfidentialitetskravet är uppfyllt genom att 

forummedlemmarna använder sig av pseudonymer (Vetenskapsrådet 2011). 

Min studie kommer att beröra människor som inte har blivit tillfrågade. Ett dolt 

tillvägagångssätt är egentligen inte att föredra om det inte finns tungt vägande kunskapskrav för 

detta (Daneback & Månsson 2008). Förutom att ett öppet tillvägagångssätt inverkar på resultatet är 

svårigheten stor att erhålla samtycke i den här typen av internetstudie. Att kontakta medlemmarna 

på forumet är knappast möjligt utan att själv vara deltagare i diskussionerna. Det är inte heller 

möjligt att kontakta alla medlemmar, då de kanske inte längre är aktiva eller avstängda. I denna 

balansgång mellan ett öppet eller dolt tillvägagångssätt ser jag ändå det sistnämnda som ett 

alternativ då internetmiljön är av offentlig karaktär och de personer som diskuterar på internet på 

sätt och vis redan har lämnat sitt samtycke för att det de skriver kan bli läst av någon annan. Dock 

är det inte uppenbart att samtycket gäller när det som diskuteras ska användas i forskning.

Enligt Vetenskapsrådets (2011) informationskrav kan undantag göras i de fall där 

förhandsinformation skulle äventyra undersökningens syfte. Då bör istället information lämnas så 

snart som möjligt i efterhand. Att jag inte heller lämnar information i efterhand har att göra med att 

det inte går att genomföra på ett säkert sätt. En moderator i forumet kan offentliggöra att det har 

skett en undersökning, men jag måste bli medlem för att kontakta en moderator och för att alla ska 

kunna se ett meddelande måste detta postas i forumet. Precis som för samtycke är det här inte heller 

möjligt att nå alla medlemmar med informationen. 

Enligt nyttjandekravet kommer den insamlade empirin endast att användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2011).

6. Analys
Avsnittet inleds med en övergripande beskrivning av vilka typer av risker som berörs i 

forumdiskussionerna. Därefter är analysen indelad efter fyra huvudkategorier av förhållningssätt: 

att tona ner risken, att uppmärksamma risken, att kontrollera risken samt att se förbi risken. I 

analysen citeras alla forummedlemmar ordagrant. Korta utelämnade delar av citat markeras med … 

medan hela utelämnade stycken är markerade med [---].

Det förekommer att samma forummedlem ger uttryck för relativt skilda förhållningssätt, till 

och med i samma inlägg. Jag har i analysen utgått från de enskilda resonemangen och ej följt 

forummedlemmarna i diskussionerna. Detta har jag sett som en förutsättning för att mer generellt 

kunna förtydliga de olika uppfattningar om risker med cannabis som förekommer i materialet.
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Vad anses vara en risk?

När jag nedan diskuterar forummedlemmarnas förhållningssätt till risker kan det vara av vikt att 

veta vilken typ av risker som avses. Jag kommer därför här att med exempel kort redogöra för de 

cannabisrelaterade områden eller sammanhang där en diskussion om risk förekommer. Vanligast 

förekommande är en riskdiskussion som kan associeras med hälsa, t ex egna angelägna 

hälsoproblem eller risk för en potentiell påverkan på hälsan. Både psykiska, exempelvis psykos, och 

fysiska, exempelvis skador på andningsorgan, hälsorisker diskuteras. 

…Cannabis är visst farlig och det finns folk som dött av att vara påverkade av thc. Akut drogpsykos kan vem som 

helst få under ett rus. Det är en väldigt stark psykos, finns människor som dött av det. [---] (Bulkenigym)

Det kan hindra hjärnans utveckling om det missbrukas i ung ålder, och som någon sa tidigare så innehåller 

cannabis tjära, 3 ggr så mycket som tobak(har jag för mig), och tjära är ju inte direkt bra för lungorna... 

(labambayo)

Det förekommer också diskussioner om rusrelaterade hälsorisker, att så kallat ”snea”, samt risker 

relaterade till samtidigt intag av andra droger.

…Vet man vad man håller på med så är knappast Skunk något som är farligt. Färska personer snear lätt på Skunk 

men värre än så är det nog knappast. Folk brukar tycka att Skunk påminner lite mer om att trippa än att röka 

jazztobak...  (don.Carl)

…Om du blandar CB med alkohol kommer du bli väldigt yr. I värsta fall spyr du och behöver koppla av någon 

halvtimma innan du är på benen igen. NEJ du kommer inte få en haschpsykos.. Förhelvete lär dig lite om drogen 

innan du brukar den..?... (aero-88)

En annan typ av risker kan kategoriseras som sociala risker, d v s risker som kan förknippas med 

problem i relationer till andra människor eller negativ påverkan på studier alternativt arbete. 

[---] Nä, då ”kastar” man kanske inte bort sitt liv, problemet uppstår ju när man väljer holken före att umgås med 

polare och ”leva livet”. Naturligtvis kan man ju röka med sina polare, men då kanske man ångrar sig senare 

eftersom man kastade bort sitt liv på att sitta med sina vänner och bara puffa hela tiden, istället för att dra ut på 

någon fest och träffa på någon dam, eller vad vet jag… (berra12345)

[---] På mitt dåvarande jobb kunde jag efter att ha brukat cannabis dagligen i några veckor ha svårt att göra mig 

förstådd. Det kunde vara så att jag hade svårt att få fram ord på vardagliga ting eller att under ett samtal med en 

kollega så tappade jag gång på gång tråden om vad vi talade om. [---] (deleter)

Slutligen är associationer till Sveriges förbudspolitik vanligt förekommande i diskussionen om risk. 

18



Här menar jag exempelvis risken för samhällets sanktioner eller risker som har samband med 

kriminalitet.

…Att sitta hemma själv i stället för att socialisera sig med andra anser jag är skadligt, men jag är ganska säker på 

att det beror på förbudet och att cannabis inte är socialt accepterat… (Modify)

…Nästa dag hoppade polisen igenom dörren, rotade igenom lägenheten och hittade en mindre mängd samt 

beslagtog alla rökverktyg. Han fick en kallelse att dyka upp på förhör några dagar efter med misstanke om bruk 

och försäljning. Några dagar efter dök polisen upp på killens jobb och tog med honom på piss igen, så han 

förlorade jobbet. [---] (brownbean)

Att tona ner risken

Att med olika argument förneka eller förminska riskerna med cannabisanvändning är vanligt 

förekommande i diskussionsforumet. Detta förhållningssätt, att på olika sätt tona ner riskerna med 

cannabisanvändning, är nära sammankopplat med en legaliseringsdebatt. Med andra ord är de citat 

jag visar många gånger argument för legalisering av cannabis. Vidare kan inlägg som kategoriseras 

som nedtoning av risker generellt ses som positiva till cannabisanvändning. 

Sex varianter av nedtoning är synliga i materialet: 

- cannabis i jämförelse med andra droger

- positiva medicinska effekter

- positiva erfarenheter

- risker motbevisas som propaganda

- glorifiering, skämt och förlöjligande

- cannabis i jämförelse med andra risker

Cannabis i jämförelse med andra droger

Genom att jämföra cannabis med andra droger eller preparat, främst alkohol, argumenterar en del av 

forummedlemmarna för att riskerna med cannabis är få. Redan när Becker (2006) gjorde sin studie 

på 1950-talet var en vanlig rationalisering bland cannabisbrukarna att ”alkohol är ju accepterat så då 

borde väl inte cannabis vara fel”. Flera forskare (bl a Järvinen & Demant 2011), liksom denna 

studie, visar att det fortfarande är en utbredd uppfattning.

En frågeställare undrar hur farligt det egentligen är att röka hasch väldigt sällan. När det 

diskuteras risker med cannabis i mer allmänna termer som i den här typen av frågor är det vanligt 

att hänföra till en jämförelse med alkohol.
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Det är inte ofarligt men långt ifrån farligt, har du prövat alkohol så har du provat en 10 gånger tyngre drog än 

hasch. (Versailles)

Tekniskt sett så skulle jag säga att det är mer än dubbelt så farligt att ta ett par shots tequila och ett par öl än en 

joppe eller två. (MsPa1nT)

Det förekommer även argumentation som är mer inriktad på specifika skadeverkningar från 

cannabis/alkohol.

Enligt WHOS rapport så är det större chans för en person som dricker alkohol att få en psykos än en som röker 

gräs. [---] (NoHope)

Jämförelser med andra droger, läkemedel eller aktiviteter skulle kunna ses som produkten av en 

modern tid med ett större utbud av både droger och andra riskrelaterade vanor. I en diskussion om 

att röka cannabis och köra bil antyds att cannabisruset är relativt ofarligt.

   

[---] Kom ihåg att det är lagligt att köra på kodein, stilnoct osv. Liksom ens eget omdöme gäller på dessa preparat 

bör det gälla när det handlar om cannabis. Till skillnad från alkohol  tappar  man inte omdömet på cannabis och 

kan faktiskt avgöra själv om man är efter en spliff är i körbart skick eller om man efter att ha sugit på ens största 

bong inte är det. (Aquabot)

Andra medlemmar kan hålla med om att cannabis har vissa skadeverkningar, men inte fler eller 

värre än många andra tillåtna substanser. Därav anser de inte heller att det finns någon anledning att 

cannabis ska vara en illegal drog.

[---] Att man blir ”lat” och ”sitter inne i lägenheten” för att man röker Cannabis ser jag inte som något som är unikt 

för just Cannabis. Exempelvis alkohol, datorspelande (typ Wo W [datorspelet World of Warcraft, min anm] i första 

hand) och vissa typer av mat, kan ge samma effekter. [---] (Puerti)

[---] Men just cannabis är helt oförståeligt varför det ska vara olagligt. Det finns inga skäl över huvud  taget till att 

inte legalisera så länge tobak, alkohol & koffein är lagligt… (Maizon)

Diskussioner om huruvida cannabis är mindre farligt än alkohol (och därmed borde legaliseras) är 

många. Det har till och med bildats en kultur där det resoneras kring hur bra de olika 

legaliseringsargumenten är, exempelvis skriver signaturen ”Wailer” såhär:

… Jag tycker själv att det är ganska barnsligt att jämföra saker. Då det känns som en ”debatt” mellan en mamma 

och 2 ungar, en fick en klubba och den andra fick inte. Alkohol är lagligt och kommer förbli det, ett riktigt bra tag i 

alla fall. Så jag tycker inte att det finns nån mening att försöka peka ut skadorna med alkohol då alla vet dom 
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redan. Det måste ju finnas bättre argument än ”alkoholargumentet”… (Wailer)

 

Positiva medicinska effekter

Genom att lyfta fram att cannabis är en substans med positiva egenskaper som används för vissa 

medicinska ändamål förstärker forummedlemmarna bilden av att cannabis är ofarligt. Frågeställaren 

vill veta varför cannabis är farligt, men möts bland annat av inlägg där det argumenteras för att det 

snarare är ett nyttigt läkemedel.

...den [cannabis] behandlar t. ex. Glaukomi, astma. behandlar ADHD, ADD patienter. Kan ge behandling för 

aneroxiabarn då den höjer aptiten något så in i helvete. Kan ge behandling för de med sömnproblem, 

insomnia... (Nilson)

...Tror inte direkt THC [den verksamma substansen i cannabis, min anm] förstör hjärnceller, snarare att de tar bort 

de skadliga som cancer osv. Vilket studier har visat... (MissTeheran2009)

Positiva erfarenheter

Det positiva förhållningssätt som förekommer när risken tonas ner kan jämföras med att ha uppnått 

ett cannabisbruk som uppfattas som njutbart. Becker (2006) ser det som att cannabisanvändare 

behöver förvissa sig om att bruket har positiva effekter för att kunna försvara och njuta av sitt bruk.

Att hänvisa till egna eller bekantas positiva upplevelser eller erfarenheter av cannabis stöder 

synsättet att cannabis är en ofarlig drog. Cannabisanvändarna vänder sig emot påståenden om risk 

genom att förhålla sig till resultatet av den egna erfarenheten.

[---] Nä själv har jag dragit slutsatsen att inte tro på ett smack jag läser om Cannabis i media. Jag röker varje dag 

och det funkar bra med träning och plugg tillsammans... (dennihsu)

...Jag känner flera stycken som röker flera gram om dagen, alla har jobb. En är till och med riktigt tät. En av dom 

har hållt på i över trettio år och visar inga tecken på några utav de symptom som TS [trådstartaren, min anm] 

beskriver... (rhoppen)

Trådstartaren som det hänförs till i citatet ovan beskriver i sitt inlägg hur hans eller hennes moster 

har tagit skada av sitt långvariga cannabisbruk med bland annat försämrat minne och 

koncentrationsförmåga.  Forummedlemmarna kan hålla med om att det är en tragisk historia men 

ser inte cannabisanvändningen som en negativ faktor om de kan relatera till egna positiva 

erfarenheter. I citatet nedan dementeras alla skadeverkningar som nämns i en rapport av Statens 

folkhälsoinstitut just för att forummedlemmen inte själv säger sig ha upplevt några negativa effekter 

av sitt cannabisbruk.
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...Jag kan bara gå till mig själv när det gäller cannabis. Jag har rökt sedan jag var 16 (25 nu). Jag har aldrig skadat 

någon påverkad av cb, jag har inte fått några psykoser och jag har aldrig känt ett behov av att jag måste röka. Jag 

röker för att jag mår bra och har skoj. [---] (BBND)

En positiv erfarenhet kan också ha samband med njutning, att känna sig nöjd med upplevelser 

relaterade till cannabisruset. De här personerna kan sägas både ha lärt sig njuta av effekterna och 

förvärvat en annorlunda moraluppfattning.

…Men har en sak att säga: att ”röka bort sitt liv”, kan vara en persons lycka, och det är självnjutning. Som en 

Gormé eller hur det stavas… (Sellos)

…Jag har periodvis rökt konstant, och jag var helt nöjd med den tillvaron... Sen blev det liksom bara så att jag inte 

rökte så mycket längre (bestämde mig aldrig för att ”sluta” eller något sånt)... Men jag ångrar definitivt inte mina 

rökperioder, jag tycker definitivt de var värda att jag kanske inte vår så socail eller vad nu man förväntas göra i 

dagens samhälle istället för att röka... (Nemesis1)

Risker motbevisas som propaganda

Många forummedlemmar är väldigt kritiska till allt som skrivs om cannabis och det förekommer 

många anspelningar på att exempelvis statliga forskningsrapporter är ett slags propagandamaterial. 

Medlemmarna vänder sig emot den vedertagna moraluppfattningen om risker med cannabis genom 

att ifrågasätta trovärdigheten. Bland andra O’Callaghan & Hannon (2003) lyfter fram 

normaliseringen av cannabis som betydelsefull för upplevelsen av bruket. Då framhävs den egna 

positiva uppfattningen medan omgivningens åsikter förkastas eller tonas ner. Detta förhållningssätt 

blir särskilt tydligt när en rapport från Statens folkhälsoinstitut diskuteras. 

...Även om det var länge sedan jag läste den och även jag har begränsade kunskaper om forskningen kring 

cannabis så är det väl ingen hemlighet att denna rapport [från statens folkhälsoinstitut, min anm] och tidigare 

utgåva, har en enormt låg sanningshalt i sig. [---] (antiantiliberal)

Kritik mot ”statlig” information är frekvent förekommande i forumet. Överlag verkar uppfattningen 

bland forummedlemmarna vara att riskerna med cannabis är starkt överdrivna. Den ”statliga” 

informationen ses som negativt vinklad, men också föråldrad.

Att man kan få psykoser av cannabis är statlig propaganda precis som att jag fick höra för 15 år sedan i plugget att 

om man tog ett bloss majja så skulle man fastna i tungt missbruk och dö ung. Jag skulle gärna se någon forskare 

som inte jobbade åt staten på 60-talet som idag har belägg för att en frisk person som är färdigväxt kan få 

psykoser... (JeffDavis)
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Även andra forummedlemmar kan beskyllas för att ljuga eller framföra propaganda när de beskriver 

risker eller skadeverkningar relaterade till cannabis. Inlägget nedan är ett svar på en lång och 

detaljerad utläggning om skadeverkningar efter ett nästan livslångt cannabisbruk. 

Tror inte på din historia tyvärr, och om det nu skulle vara sanning så får hon skylla sig själv att hon började röka så 

ofta vid tidig ålder. Jag ser inte anledningen till sådanahär trådar förutom skrämselpropaganda till alla 13-17 

åringar som hänger här på Cbforumet... (Blå tomat)

Att på det här sättet ifrågasätta trovärdigheten är ett enkelt försvar för att upprätthålla sitt eget 

cannabisbruk, men ”Blå tomat” reserverar sig också för att skadorna kan ha att göra med vilken 

ålder bruket startar. Oavsett vilket verkar inte forummedlemmen anse sig själv vara i riskzonen.

I processen mot att förvärva en annorlunda moraluppfattning kan det ses som att en del 

medlemmar vill bli övertygade om sina ställningstaganden. I flera diskussioner efterfrågas säkra 

källor eller vetenskapligt underlag, men det är svårt att säga något om vilka källor som 

forummedlemmarna accepterar som sanningsenliga.

[Om minnet kan skadas permanent av cannabis] Jag uppmanar er att visa ETT vetenskapligt, medicinskt underlag 

för något av era påståenden. Jag hävdar att frågan fortfarande är under debatt men att det lutar åt att det inte 

påverkar minnet, då det inte påverkar intelligensen, eller IQ´n... (astralTraveler)

Glorifiering, skämt och förlöjligande

Att använda humor i diskussioner om risker med cannabis kan i den här studien betraktas som ett 

vanligt försvar för sitt cannabisbruk. Det kan emellertid vara svårt att dra en gräns mellan ett 

ironiskt inlägg och ett inlägg som glorifierar cannabisanvändning utan att veta något om 

forummedlemmens intentioner. Med andra ord kan exempelvis citatet nedan bokstavligen tolkas 

som en positiv uppmaning till att använda drogen, men också som ett skämtsamt inspel i debatten 

om bilkörning och cannabis.

 

Som CB-rökare skulle jag råda alla att röka en gås innan de sätter sig framför ratten. Man blir bättre förare och får 

dessutom bättre syn, hörsel och uppmärksamheten förbättras något enormt. Finns det något denna underbara planta 

inte kan göra?! (Ipwn)

Sista steget i Beckers (2006) marijuanakarriärsteori är när cannabisanvändaren har lärt sig att 

definiera drogens effekter som njutbara. Hos forummedlemmarna nedan verkar definitionen 

dessutom ha utvidgats med en sorts glorifierande angående cannabis effekter, både generellt eller 

mer relaterat till den personliga upplevelsen. 
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...Och kom ihåg ALLT som händer när du har tagit holken är ofarligt och helt normalt, det är till för avslappning så 

slappna av och njut... (Pewpewblazer)

[---] Cannabis har fått mej att värna mer om mitt sinne, mej själv, men även om andra., förr slog aldrig tanken mej 

att faktiskt bara sitta och fundera på t ex hur dagen varit, vart mina vänner håller hus för tillfället såna saker. Har 

haft lite problem med alkohol(aldrig erkännt de för mej själv förut), men cannabis har fått mej att se igenom det, 

att jämföra klarheten när man e full och när man e beng, fått mej att ta avstånd från våld... (JagSkotPalme)

Vidare kan det handla om inlägg med ett slags skämtsam attityd till risker med cannabis eller ett 

förlöjligande svar till en orolig medlem, vilket förekommer frekvent i forumet. Risker med cannabis 

uppfattas som obefintliga eller betydligt överdrivna. 

[---] Rent generellt är cannabis inte en särskilt psykos framställande substans – i mina ögon, risken finns. Men 

risken finns också att en svart mamba kommer in och lägger ägg i mina kalsonger under natten, man jag tar den 

risken. (BilboBu)

Hur farligt är cannabis? Olika varianter av denna fråga påträffas på flera ställen i materialet 

till denna studie. Ironi, sarkasm och parodi är vanligt i svaren.

Hasch är mindre farligt än PK-media vill få det att framstå. Dock medför även det minsta bruk försämrad kognitiv 

förmåga och närminne samt väcker (ofta okontrollerbara) homosexuella lustar... (visafittaniwebcam)

Det ar jattefarligt!!!! Jag testade en gang, och ar nu jatte-kriminell, jag hoppade av skolan DIREKT, och jag blev 

utkastad av morsan direkt ocksa! Nu bor jag pa gatan, och efter forsta gangen borjade direkt att skjuta knark i mina 

adror! Kommer aldrig mer roka pa, gick ju sa har illa efter bara EN gang, tank hur illa det bli om jag roker pa en 

gang till?!... (TMM_W)

Signaturen ”Omenchild” är orolig för sin hälsa efter att ha rökt tre veckor i sträck. Påföljande svar 

speglar den förhållandevis oseriösa ström av inlägg som ackompanjerar frågan.

…Jag har puffat på i 3 veckor, Varje dag, var 3 timme. Löper jag någon risk att bli skadad om jag fortsätter? Än så 

länge så hostar jag extremt, Ont i halsen och mitt pek och lilfinger har börjat tappa känsel.... tack i förväg för svar! 

(Omenchild)

Tugga bort fingrarna fort som fan eller uppsök läkare! Du har fått Aspiosus Katenos. Det börjar i fingrarna sedan 

förlamar sig armarna om du inte får medicin (mekaniker)

 

Cannabis i jämförelse med andra risker

Diskussionerna om cannabis i förhållande till andra risker handlar ofta om att det finns mycket 
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värre risker än cannabis. Becker (2006) beskriver i sin studie att en vanlig rationalisering bland 

cannabisanvändare är att konventionella personer har långt farligare vanor. Här framkommer dock 

ett något annorlunda perspektiv där det snarare är fallet att alla människor hamnar i riskabla 

situationer. Risker är en del av livet, om man är cannabisanvändare eller inte spelar mindre roll. 

[Frågeställaren har läst ett dokument om risker med marijuana och beskriver sig som ”lite skraj”.] Du är rädd för 

fel saker, min vän. Förmodligen löpte du större risk att dö ute i morgontrafiken, sätta något i halsen etc. och det är 

du väl inte rädd för?... (Herrtrosa) 

...Varför - när allt innebär risker – just droger ska förbjudas förstår jag helt enkelt inte. Det är t ex inte olagligt att 

klättra upp i en telefonstolpe, men det lär vara bra mycket mer riskabelt än att röka en joint. Så vad är grejen? 

(Sprax)

Jämförelsen kan också handla om att cannabisrelaterade skadeverkningar kan utlösas av andra 

(vanligare) aktiviteter än cannabisanvändning.
  

...Annars fungerar cannabis bara som en triggar av t.ex. Underliggande psykos (men psykos kan man även få av att 

föda barn, ändå är det inte så många som avråder från graviditet?) (plharmony)

Sammanfattning

Alla ovanstående kategorier skulle enligt Becker (2006) kunna ses som en rad av nödvändiga 

rationaliseringar för att upprätthålla sitt cannabisbruk, d v s att användarna har utvecklat ett försvar 

för sin annorlunda moraluppfattning. Enligt Hallstone (2002) lär sig cannabisanvändarna idag 

mycket snabbare att uppskatta drogens effekter, delvis på grund av den normalisering i samhället 

som har lett till fler positiva omdefinieringar av drogens effekter. Likväl indikerar min studie att 

nedtoning av risker fortfarande är en allmänt utbredd strategi för att kunna upprätthålla ett 

cannabisbruk.

Att uppmärksamma risken

Till skillnad från nedtoning av risker kan det finnas en sorts allvarlig medvetenhet om risker och 

skadeverkningar med cannabis. Ibland skulle dessa inlägg kunna ses som en motreaktion till 

nedtoning, men de kan även relatera till egna eller andras negativa erfarenheter av 

cannabisanvändning. Trots en mer allvarlig inställning till risker med cannabis anger de flesta 

forummedlemmar att de är eller har varit användare av drogen.

Att uppmärksamma risker kan ses från fyra olika perspektiv:

- ”Logiska resonemang och sunt förnuft”

- Skadeverkningar
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- Negativa erfarenheter

- Betydelsen av ålder och personlighet

”Logiska resonemang och sunt förnuft”

Att hänvisa till logik eller sunt förnuft är ett sätt att uppmärksamma risker med cannabis. Den här 

forummedlemmen anser inte att det finns någon anledning att förneka eller tona ner riskerna utan är 

snarare ute efter saklig information att förhålla sig till.

Ingen som fått lungcancer av Cannabis. Risken finns inte där. Lägg av. Jag har inte sett någon forskning vare sig 

för eller mot men att bara anta att det inte är sant känns jävligt naivt. Men om du kan ge en förklaring till varför 

det inte finns någon som helst risk så vill jag gärna höra den... (WhoFortyTwo)

Vid nedtoning av risker förekommer ofta källkritik, särskilt mot ”statliga” källor. Detta faktum 

uppmärksammas här från ett annat perspektiv.

...Ni sågar FHI [Statens folkhälsoinstitut, min anm] vid fotknölarna eftersom ni tycker att de okritiskt bara 

refererar till de källor som passar rådande konsensus. I nästa andetag radar ni upp ett gäng obskyra källor som 

passa er uppfattning och framställer dem som den absoluta sanningen... (brynarn)

En del forummedlemmar ser det som osmart eller oförnuftigt att förkasta forskning eller negativa 

erfarenheter. Nedanstående inlägg kan betraktas som exempel på en riskmedvetenhet där 

medlemmarna ser till cannabis negativa effekter framför den positiva drogupplevelsen. Möjligen är 

inte heller de här forummedlemmarna cannabisanvändare och står därmed för den mer 

konventionella moraluppfattningen. Forskning visar att de som aldrig har provat cannabis är mer 

benägna att se risker med bruket (Kilmer et al. 2007). Följande inlägg kan också ses som exempel 

på motreaktion i diskussionen om frågeställarens moster som har tagit skada av sitt långvariga 

cannabisbruk.

Alla förutom cannabiskramarna fattar att det inte är bra att röka dygnet runt, allt som är rusgivande påverkar 

psyket, gör man det för ofta tar det skada, mycket enkel logik... (Larsjuden)

[---] Om damen i fråga nu har rökt stenhårt i 28 år så är det ganska självklart att hon tagit någon sorts skada av 

detta. Men på en gång börjar folk ifrågasätta om det verkligen är cannabis som har gjort detta, det lär ju vara 

någon annan farlig drog som hon tagit som har fuckat henne... (Moeg)

I en diskussion om cannabis i trafiken antyder ”Jensofsweden” ett behov av en mer nyanserad 

debatt. 
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Fullständigt idiotiskt att röka på och köra bil samtidigt. Bara för att man gillar marijuana behöver man inte tycka 

att marijuana är helt super-optimalt i precis alla lägen... (Jensofsweden)

Skadeverkningar

Resonemangen kring skadeverkningar från cannabis kan ha en seriös ton som kan ses som att 

forummedlemmarna vill förmedla en sann bild av riskerna med cannabisanvändning för att kunna 

förhålla sig till den på ett lämpligt sätt. En känsla av kontroll skapas genom att som signaturen 

”ewman” säger: ”veta sin risker”.

[---] Många påståenden är också delvis sanna. Tex. ”Cannabis kan leda till försämrad inlärningsförmåga” vilket är 

helt korrekt. Cannabis leder till sämre inlärningsförmåga, men den största delen är just under ruset. Många har 

även problem att lära sig nya saker och blir glömsk efter ett tag även fast de inte röker, men jag är rätt säker på att 

en alkoholist eller annan drogmissbrukare har lika dåligt minne, om inte värre, än vad en cannabisrökare har. Det 

är gör dock inte att cannabis är mer eller mindre harmlöst men man ska veta sina risker, vilket i stort sett allting 

har. För fet mat, alkohol, dålig motion, socker, kaffe osv osv... (ewman)

Finns det cannabissorter som är hälsomässigt mer skadliga än andra? Frågeställaren vill få svar på 

om vissa sorters cannabis är farligare än andra och möts i det här fallet av en förhållandevis saklig 

debatt.

Skunk sägs ju vara en av dom ”farligare” strainsen. Då den bara innehåller THC och väldigt lite CBD 

[Cannabidiol, interagerar med THC i cannabis, min anm]. THC kan vara psykotisk medans CBD är anti-psykotisk. 

Så en bra blandning för ett skönt rus!... (don.Carl)

I en diskussion om att minnet kan ta skada av cannabisbruk försöker även ”antiantiliberal” att ge ett 

sakligt svar.

Nej, inte permanent, som vissa här säger så om du slutar att röka så kommer det gradvis tillbaka. Röker du mer 

intensivt finns det studier som talar om att det kan ta uppåt ett år att få det helt återställt (dock handlar nog det om 

dagligt bruk i decennier har jag för mig). (antiantiliberal)

Negativa erfarenheter

Många forummedlemmar vittnar om negativa erfarenheter från cannabisanvändning som har fått 

dem att antingen sluta eller dra ner på sitt bruk. Användarna verkar vara mer benägna att se 

allvarligt på risken för skadeverkningar när den kopplas ihop med den egna upplevelsen. Negativa 

erfarenheter förekommer inom flera olika områden, kanske främst att man kan bli passiv och att 

hjärnan tar skada.
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Jag skulle vilja påstå att jag blev mer yr och dåligt minne när jag höll på förut (ZoteX)

...Dock så är jag emot en legalisering av den enkla anledningen att jag var sett hur mina polare har blivit efter flera 

år av cannabis. 80-90% är helt slut i huvudet. Då menar jag inte bara dum, utan de är så sjukt tröga i huvudet. Det 

är som att snacka med ett gäng zombies. Det låter kanske kul men jag tycker att det är tragiskt. De ända de gör är 

att leva på bidrag och röka. De orkar inte göra något annat än att röka, av den anledningen att de blir så sjukt sega 

av att röka. Jag tar en ”fet” en gång om året idag. Jag skulle aldrig rekommendera någon att röka mer än någon 

gång i månaden. Helst ännu mindre. (Truffy)

I nedanstående inlägg kopplar forummedlemmarna ihop sitt cannabisbruk med negativa effekter 

från drogen. Detta omöjliggör enligt Becker (2006) ett fortsatt droganvändande om inte en 

omdefiniering av effekterna sker. Att må (mer) psykiskt dåligt av cannabis är ett vanligt argument 

för att sluta eller minska sitt bruk. 

...Jag började röka röka för ungefär 2 år sedan och rökte i princip dagligen, med undantag för några veckolånga 

uppehåll, fram tills ett par månader sedan. Blev mer och mer osocial, satt ofta själv i lägenheten och munchade och 

glodde på tv. Presterade sämre och sämre på jobbet, och gick ner mig ganska rejält med deppression och tillslut 

självmordstankar. Nu skyller jag inte allt på cannabisen, hade många motgångar en period och detta bidrog till 

ångest som jag trodde att cannabis dämpade. För 2-3 månader sedan lugnade jag ner mig rejält av olika 

anledningar. Röker nu en gång i månaden, kanske ännu mer sällan. Har fått tillbaka livsglädjen, börjat träna igen, 

äter sunt och känner mig på topp igen... (Pattson)

Jag anser mig själv vara en rätt orolig person, går ofta och oroar mig för diverse saker.. Även om det ibland är 

riktiga bagateller. Då jag rökt cannabis kan det förvärras, men det känns mer som det är någon form av paranoia 

som slår mig då. Har jag rökt dagligen i dagar/veckor så lugnar det ner sig och man vänjer in sig vid ruset lite 

bättre, men som det känns nu så avstår jag från att röka cannabis. Det får mig bara att må dåligt, bli paranoid och 

ännu mer passiv än vad jag redan är i nyktert tillstånd. (Aggrovator)

En allvarlig händelse eller upplevelse kan vara tillräckligt för att avstå från fortsatt 

cannabisanvändning. I den tråd (med många inlägg av nedtonande karaktär) där frågeställaren vill 

veta hur farligt det är att röka cannabis sällan finns även mer negativa inlägg, dock i mycket mindre 

utsträckning.

...Aja till ämnet, hade en polare som prövade hash och hur farligt det är vet jag inte men psykoser får man för min 

polare slog en volt från en balkong på andra våningen efter sin tredje joint någonsin och bröt benet och fick en 

whiplashskada!... (Kedox)

Jag vet bara att den snetändningen jag fick när jag var 15 år gör att jag anser det vara livsfarligt, eftersom jag blev 

så jävla panikslagen att jag hade tagit livet av mig om inte mina vänner varit där och stoppat mig. Jag är 

epileptiker, kanske blev värre pga det, och att det var första gången jag rökte och vi drog en alldeles för fet joint 
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med alldeles för många och alldeles för djupa drag... Men näe, det avskräckte mig rejält. Rök inte hasch om du är 

liten och epileptiker. (Emella)

Betydelsen av ålder och personlighet

De här forummedlemmarna ser inte cannabis som farligt för alla personer utan anser att det särskilt 

är två saker man ska vara försiktig med för att inte skadas av sin cannabisanvändning. I första hand 

är åldern av central betydelse. Att vara för ung, d v s att hjärnan inte är fullt utvecklad, ses som en 

viktig riskfaktor.

Det enda gången du får permanenta skador av cannabis är om din hjärna inte är fullt utvecklad när du ”börjar”. Då 

kan du ha problem med närminnet resten av livet. Vilken ålder det är är väl olika men mellan 18-25 har jag hört 

nämnas av forskare. Skulle ta det lugnt om jag inte var 18 iaf... (Döden)

...Jag säger inte att alla regelbundna cannabisbrukare får problem av sitt bruk. Däremot tror jag att många 

(speciellt unga) borde tänka över sitt bruk och fundera på ifall det kanske är dags för ett uppehåll. Även om man 

inte röker ofta (kanske bara helger) så kan cannabis mycket väl vara en börda... (yonny)

I andra hand finns en diskussion om att riskerna är beroende av de personliga förutsättningarna mer 

generellt. Det ses som ett faktum att riskerna existerar men att de varierar mellan individer.

…Fysiska skador kan alla få oavsett vem man är, psykiska skador beror mest på hur man är som människa. Är 

du en svag individ så har du självklart lättare för att bli mindfucked av alla tankar som cirkulerar i hjärnan när 

man är stenad. (KSA)

Det är ganska individuellt. Vissa kan röka varje dag i månader och sedan efter en tid är de helt återställda. 

Andra kan röka samma period och inte bli helt normala vad gäller tankeverksamhet, minne och 

inlärningsförmåga… (Specter)

Sammanfattning

Som Becker (2006) påpekar sammanfaller graden av cannabisanvändning med i vilken utsträckning 

användaren är påverkad av allmänt vedertagna uppfattningar om droger. I avsnittet ovan är den 

personliga erfarenheten viktig för ställningstagandet att använda (eller inte använda) cannabis. 

Bilden av drogens positiva effekter behöver väga över den negativa erfarenheten för att möjliggöra 

en fortsatt användning. I de fall där forummedlemmen verkar använda cannabis i någon 

utsträckning skapas ett självförsvar genom att betrakta sig som medveten om riskerna och därmed 

kunna kontrollera dem. Dock visar denna del av analysen att inte alla forummedlemmar har, eller är 

på väg mot, en okonventionell moraluppfattning utan snarare främst är påverkade av den gängse 

normen.
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Att kontrollera risken

I det här avsnittet har forummedlemmarna en positiv inställning till cannabis, men är trots det 

medvetna om att vissa risker är förknippade med bruket. En mängd strategier utvecklas för att 

kontrollera riskerna. Den personliga inställningen till livet och attityder till omgivningen är viktiga 

liksom att ha rätt teknik i användningen och ett ej för frekvent bruk. 

Avsnittet är indelat i de fem områden där vikten av kontroll är av betydelse i 

forumdiskussionerna:

−  Att lära sig bruket

−  Kontroll av mängd och användningsfrekvens

−  Kontroll av intagningssätt

−  Självbehärskning

−  Umgängets roll

 Att lära sig bruket

För att cannabisanvändaren ska må bra av sitt bruk kan han/hon behöva lära sig några 

bakomliggande förhållningsregler. Särskilt nybörjaren söker hjälp på forumet för att veta hur man 

gör eller bör tänka i olika situationer. Som Hallstone (2002) påstår passerar användarna idag mycket 

snabbt genom de olika stegen i cannabiskarriären. Användarna kan ha ett samtidigt behov av att 

förhålla sig till både hur man helt tekniskt röker cannabis och hur de ska hantera de uppkomna 

effekterna. 

En situation med känslor av oro, så kallad noja, behöver hanteras med kontroll av tankarna för 

att drogen ska kunna betraktas som njutbar.

Det har en hel del att göra med hur man är som person och hur man upplever ruset. Folk som är spralliga och har 

en allmän ”fuck the future” inställning får sällan problem vid rökning, medans oroliga personer ofta blir nojjiga. 

(Jag är själv en av de nojjiga) Det gäller att kunna slappna av och övertyga sig själv att nojjan bara är sin egen 

stress. Numera blir jag förbannad när jag börjar nojja och tänker ” va ere för djävla psykjidder, slappna av och 

njut” då försvinner det. (angestmannen)

En frågeställare är orolig för att bli påkommen då hans kompis syster hade hittat cannabis hos hans 

kompis. Frågeställaren berättar att han är ”hög som fan just nu” och bemöts i de påföljande inläggen 

med att han ska slappna av och lugna ner sig.
...Ta det lugnt, du är nojig på grund av rökat, sätt på lite bra musik eller en bra film och käka lite chips där till. När 

du nyktrat till kommer du hitta en bra lösning på ditt problem och fram tills dess, tänk inte på det och njut av vad 

som måste vara något riktigt bra röka! (Silver.Haze)
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En del forummedlemmar anser att det är viktigt att man förbereder sig innan man provar cannabis, 

delvis för att vara medveten om risker och minimera obehagliga effekter redan från början, men 

också för att ha rätt teknik för att faktiskt kunna bli påverkad.

...några tips:

-drick ingen alkohol samtidigt

-rök ur bong (du kan göra en själv enkelt med en pet flaska, sök i forumet så finns det trådar) och se till att du 

har ordentlig rökteknik annars är det nog lätt hänt att du inte känner ett smack

-blanda i tobak i det så brinner det mycket bättre och du kommer få mycket bättre effekt (blend no4 är bra om 

du inte är rökare då den innehåller mycket lite nikotin) personligen gillar jag 30-40% tobak och resten hash

-om du har en microvågsugn använd den till att mecka hashet. Det kommer bli mycket bättre finfördelat än om 

du kör med tändare. Plus att det är lättare. Sätt in biten på ett fat i micron på max effekt i bara ca 20 sekunder 

eller så. Ta ut och mosa sönder biten. Om den inte blir till porös ”sand” så lägg in den en stund till i micron.

-rök inte för mycket. Röker man på som ett cp första gången är det nog lätt hänt att man snear och tycker det är 

obehagligt [---] (TheOrigin)

Kontroll av mängd och användningsfrekvens

I forumdiskussionerna är en vanlig strategi för att kunna stå emot den konventionella moralen att 

användaren upplever att han/hon kan styra hur ofta cannabis används. Det finns en medvetenhet om 

skadeverkningar, men med ett måttfullt bruk antas dessa hållas under kontroll. Som ”Dr.Hb” säger 

är det angeläget att bruka cannabis på ett ”moget sätt”.

Tänkte att vill folk verkligen legalisera gräs så måste de ju börja bruka det på ett moget sätt. Man kan ju inte vara 

bäng hela dagarna. Starta med en morgonskruv och sen fortsätta. Man får röka 1-2 ggr i veckan. Det borde vara 

samma sak med spriten. Istället för att dricka hejdlöst bara ta nån drink ibland. Då tror jag vi skulle ha ett helt 

annat klimat både angående sprit å röka. (Dr.Hb)

I frågan där forummedlemmen undrar hur farligt det är att röka hasch väldigt sällan verkar de flesta 

vara överens om att om det brukas med måtta är det ofarligt. Däremot ses daglig 

cannabisanvändning som ett för frekvent bruk.

...Fast som med allt annat är det en fråga om hur man brukar det. Dagligt bruk är inte bra i längden, även om det 

sällan ger några permanenta skador. Vid lagom användning (nån gång i veckan max) är det ofarligt och oskadligt, 

anser jag... (Brutta)

...Det är förmodligen inte särskilt skadligt för kroppen att ta droger då och då om man gör det med måtta och inte 

för ofta. Finns ju många här på FB som klarar att hålla sig till en dag i veckan. [---] (rockdoll)

När cannabis farlighet diskuteras förekommer också vad Peretti-Watel (2003) kallar 
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syndabockstänkande, d v s att cannabisanvändaren skyller ifrån sig på ”tyngre” droganvändare vilka 

är de som står för de verkliga riskerna.

[---] (Och de vill ju såklart vara snälla och berätta det för allihoppa om hur hemsk drogen är som avger så 

MYCKET skada!!!! nej håll käften och rök med måtta istället). (De som röker varje dag kallas för missbrukare 

och det är dom som tar skada.) [---] (Nilson)

Slutligen handlar ett måttfullt bruk om att ha uppsikt över hur mycket det röks åt gången, speciellt 

om man är oerfaren. ”Haenz” och ”Osthus” ser inga problem med att börja röka cannabis förutsatt 

att man kontrollerar mängden.

...Tycker inte heller man ska vara rädd för att testa men som sagt har man inte rökt innan så behöver man inte 

röka mer en 0.2a de räcker absolut för att bara känna på det!... (haenz)

...Sen är det nog smart att inte införskaffa sig några stora mängder när man köper. Vad jag vet så är det väl lite 

problematiskt att köpa ettor osv? Om man då måste köpa en 5a (räcker långt tid för mig, men inte alls länge för 

vissa, men måste ha något att jämföra med) och den dessutom är väldigt potent är det lite klurigt... (Osthus)

Kontroll av intagningssätt

När diskussionerna handlar om att cannabisrök är skadligt för lungorna förekommer många svar 

med ett förhållandevis tekniskt perspektiv på riskmedvetenheten. Cannabisanvändningen försvaras 

genom att kontrollera intagningssättet, d v s att konsumera cannabis på andra (”ofarliga”) sätt än 

genom att röka drogen.

 

Många skriver om farligheten att röka, kol, tjäran osv..men man behöver inte röka cannabis. Det går att äta och 

genom att använda en vapo. Så minskar man riskerna också. (Bleed)

[---] Problemen som alltid uppstår när man inandas brända organiska material är en självklarhet och går inte att 

bortförklara. Rökning orsakar cancer, bronkit, emfysem och andra otrevligheter. Om man väljer att röka 

cannabisen så utsätter man sig för en hälsofara. Men det finns ju alternativa sätt att inta cannabis. Antingen oralt 

eller via vaporisering av THC:n. [---] (Knarkkorven!)

Självbehärskning

För att kunna hålla cannabisanvändandet på en rekreationell nivå och inte låta det påverka resten av 

livet menar somliga forummedlemmar att det krävs ett visst mått av självbehärskning. Dessa 

resonemang går främst ut på att cannabisanvändaren måste bestämma sig för att kontrollera sitt bruk 

och därmed göra bruket harmlöst.

Genom att sköta exempelvis arbete eller studier upplever man att man hanterar sitt bruk. I 
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”timehunters” resonemang är definitionen av missbruk central, med andra ord är att missbruka att 

inte kunna hantera sitt cannabisbruk. Liksom ”Nilson” påstår i diskussionerna om 

användningsfrekvens ovan är det inte önskvärt att betraktas som missbrukare.

[---] Jag kan med handen på hjärtat ändå säga att jag INTE missbrukade cannabis, jag såg mig själv som ett 

praktexempel på en som verkligen kunde hantera sitt bruk. Jag levde precis om mina ickerökande vänner och 

skötte allt väldigt snyggt! Röker man bör man planera sitt rökande när man är ren och sen aldrig bryta schemat 

när man röker, hur sugen man än är... (timehunter)

Hur stor är risken att någon tjallar är en annan fråga som diskuteras. Riskerna ses som beroende av 

umgänget, men också av vilken förmåga man har att ”sköta sina sysslor”.

...Men i mitt fall så vinner ingen på att tjalla. De vet att jag sköter mig i skolan och att jag inte rör något annat, 

det är min grej helt enkelt... (Roquentin)

I en diskussion om psykiskt beroende nämner signaturen ”yonny” att bruket inte får bli en 

vardagsaktivitet. Det ses som betydelsefullt att upprätthålla ett ”normalt” vardagsliv för att kunna 

hålla sitt cannabisbruk på en lämplig nivå, d v s att vanliga vardagsrutiner inte ska vara förknippade 

med att använda cannabis.

…Om man använder cannabis på rätt sätt, dvs. inte så fort man har tråkigt, är sugen på att äta eller ska ta en 

dusch, så ligger man inte i riskzonen. Om man använder cannabis som en drog, dvs. som någonting speciellt och 

inte en vardagsaktivitet, så slipper man dessa problem. [---] (yonny)

Självbehärskning är viktigt för att inte utöka sitt bruk samt för att avstå från ”tyngre” droger, vilka 

betraktas som mer riskfyllda. Efter att ha rökt bara några gånger per år har frågeställaren 

”caseyjones” börjat röka mycket oftare (minst en gång i veckan). ”Caseyjones” börjar fundera över 

det här med att bli beroende av cannabis eller som han/hon skriver: ”hur stor är risken att jag blir en 

full-time smoker?”

Det är ju bara du som kan bestämma över det. Om du är orolig så sätt upp en regel, max 2 dagar per månad eller 

dyl., Då ska det inte vara några problem (d0pefish)

[---] Med lite rutiner, sysselsättning och lite självdisciplin har jag klarat mig fint i snart två år. Och då har jag 

ändå rökt en hel del, även ”full-time” vissa tider!... (AlmondStorm)

 

Inkörsportsteorin (gateway-teorin, att från bruket av ”lätta” droger lockas till att pröva ”tyngre” 

droger) diskuteras emellanåt i forumet. Ett vanligt förekommande svar här är att du kan påverka 
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detta själv.

Att cannabis är en inkörningsdrog beror på hur man själv är det finns ingen som tvingar en till att ta tyngre 

droger, det är bara bestämma sig för att säga nej. [---] (bulkenigym)

Umgängets roll

Enligt Becker (2006) är två viktiga former för social kontroll begränsningen i tillgång och behovet 

att hindra icke-användare från att upptäcka att man är en användare. Det är en vanlig uppfattning 

bland forummedlemmarna att det är förbudet som är orsaken till många risker med cannabis. Man 

kan därmed behöva olika strategier mot omgivningen för att försvara eller -framförallt - hemlighålla 

sitt cannabisbruk.

Alla de stora farorna ligger i förbudet! De största riskerna med Cannabis i Sverige är idag:

• Man kan bli av med jobbet

• Man blir stämplad som missbrukare av samhälle och ”vänner” som inte känner till drogen.

• Du får gå på samtal för ditt missbruk om du åker fast, även om du bara har rökt en eller två gånger.

• Det kan ge rätt dryga straff som tex. Dagsböter osv. Och då är det inte så jävla värt att röka.

• Folk i din omgivning ser dig som en knarkare, och många ser ingen skillnad på Heroin och Cannabis, för ”det 

är ju det knarkare gör, knarkar!” [---] (ewman)

…För mig som förälder spelar det också roll eftersom att min son bor hos sin mamma, skulle det komma ut att 

jag rökte ibland så skulle det bli ett jävla liv på soc/vårdnads tvist osv osv. Jag själv tycker att det skulle bli 

lagligt, inte för att de ska bli enklare att få tag på eller så. Utan för att slippa riskerna som det faktiskt innebär… 

(Nooniz)

Becker (2006) påstår vidare att i takt med att cannabisbruket intensifieras måste attityden till 

omgivningen eller de sociala relationerna förändras om inte användningen ska stanna kvar på en 

tillfällig nivå. Risker som sammankopplas med detta är att icke-brukare upptäcker cannabis i ens 

ägo eller att man blir ur stånd att för en icke-brukare dölja att man är hög. I flera trådar diskuterar 

forummedlemmarna risken för att bli anmäld (till polis/socialtjänst) av en icke-rökande kompis eller 

familjemedlem. Citatet nedan speglar den vanliga uppfattningen att inte berätta om sitt 

cannabisbruk eller åtminstone tona ner det. 

…Risken,vad vill du höra att det är 80% att de kommer gola ner dig? Går liksom inte ge dig ett svar på den 

frågan, du får helt enkelt se till att dom som är emot det inte får reda på att du röker! Säger du till dina vänner att 

nu ska vi tända på när ni endast ska röka cannabis?... (ungtkaffe)

Det kan också handla om att mer genomgripande förändra sina sociala relationer, kanske till 
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och med att avsluta kontakten med en vän.

[Angående en kompis som hotar att anmäla, min anm] 

…1.Sluta säga till folk att du röker och röka i närheten av folk som inte gör det. 

2.Förvara det du har nu på ett annat ställe och ligg lågt med rökat en månad eller två. 

3.Avsluta all kontakt med ”kompisen”… (catscan)

Cannabisanvändaren måste ändra sin föreställning om faror med användningen för att kunna 

uppfatta att han kan hemlighålla sin vana. Klarar inte användaren att stå emot olika former av social 

kontroll infaller klara begränsningar i droganvändningen. Med andra ord begränsas 

droganvändningen i förhållande till den realistiska eller upplevda rädslan för att icke-brukare ska 

reagera på något bestraffande sätt (Becker 2006).

… Jag fick för mig att berätta om mitt cannabisbruk för ca 1 månad sedan för mina föräldrar. Dom tog det till en 

början ganska bra då jag sa att jag bara hade testat. Sedan kom morsan in när jag mecka i rummet och det var 

ingen höjdare. Nu lämnar jag urinprov på ett ställe och har även samtal 2 gånger i veckan sedan 1 månad 

tillbaka. [---] (Blaze.)

                

Sammanfattning

För att kunna uppfatta sitt cannabisbruk som njutbart är det nödvändigt att på olika sätt försöka 

kontrollera risker eller begränsa skadeverkningar även om drogens effekter till övervägande del 

betraktas som positiva. Det är också tvunget att förhålla sig till samhällets och de omgivande 

människornas uppfattningar om cannabis, t ex genom att hemlighålla bruket eller förändra sina 

sociala relationer. Liksom Hathaway (2004) påstår växer det fram ett slags informella regler kring 

cannabisbruket där det hänvisas till återhållsamhet, diskretion och självbehärskning.

Att se förbi risken

Att förhålla sig till risker med cannabisanvändning kan även innebära att göra risken betydelselös 

för sina val. I de här diskussionerna finns en idé om människans fria val som fundamental princip. 

Detta förhållningssätt skulle kunna sättas i perspektiv till en generellt liberal syn på risker men även 

att samhället har nått en högre grad av normalisering vad gäller cannabis (se bl a Hathaway 2004). I 

citaten nedan tydliggörs utgångspunkten med människans fria vilja i första rummet.

[---] Jag är för att varje människa har en egen vilja och ska få ta sina egna beslut om sitt egna liv. Vill jag röka 

gräs, skjuta horse, äta 100 kg choklad eller vad fan som helst som bara kan skada MIG själv borde jag bestämma 

och inte någon jävla gubbe som kommer på någon lag. (Empireofthesun)
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Jag bryr mig egentligen inte om cb skulle paja din hjärna och äta sönder dina lungor. Det skall fortfarande vara 

lagligt. (tantvrist)

Grundläggande för detta synsätt är att staten inte ska lägga sig i de personliga valen, åtminstone inte 

om man sköter sig och inte begår (andra) brott.

…Sen ska man väl för i helvete inte tvinga folk leva på såna regler? Straffa de som begår brotten på knarket, de 

var ju redan skadade innan brottet, straffa dem hårt. Låt dessa som kan ta droger i njutnings/medicinerings syfte 

göra detta, så länge de sköter sig? Förstår verkligen inte mig på folk som tänker att det är okej för staten och 

kontrollera människor på sånt här vidrigt sätt… (Aeikz)

Relaterat till Becker (2006) kan den här kategorin ses som att en utveckling av moraluppfattningen 

har skett där cannabisanvändningen försvaras med den övergripande uppfattningen att det är upp till 

var och en att bestämma över sitt liv. Men liksom Becker menade är förhållningssättet även 

utgångspunkt i en icke-moraliserande inställning till cannabis, d v s att medlemmarna i forumet 

verkar förespråka människans individuella och medvetna val. 

7. Diskussion
Risker och skadeverkningar med cannabis diskuteras i internetforumet Flashback från en mängd 

olika perspektiv. Centralt är inte riskerna, t ex hälsorisker, eller frågeställningen i sig utan snarare de 

varierande förhållningssätt till risker som framkommer i diskussionerna. Det främsta 

förekommande förhållningssättet är att tona ner risken, d v s att med skilda strategier förminska 

eller förneka risker med cannabisanvändning. Exempel på en sådan strategi är att jämföra med 

alkohol, som trots sin legala status ses som en farligare drog än cannabis. De forummedlemmar som 

tonar ner riskerna verkar vara aktiva cannabisanvändare som har utvecklat ett försvar för sin icke-

konventionella moraluppfattning.

Att uppmärksamma risken är ett annat förekommande förhållningssätt. Ett sätt att 

uppmärksamma risker är att hänföra till negativa erfarenheter från cannabisanvändning. I det här 

förhållningssättet speglas större olikheter i moraluppfattning och det förefaller vara både 

cannabisanvändare och icke-cannabisanvändare som uppmärksammar risker.

I förhållningssättet att kontrollera risken har forummedlemmarna en medvetenhet om risker 

med cannabisanvändning, men uppfattar att de kan kontrollera dessa. En vanlig strategi är att 

begränsa användningsfrekvensen eller att dölja sitt bruk för att hantera omgivningens sociala 

kontroll och skilda moraluppfattning.

Slutligen finns det de forummedlemmar som ser förbi risker med cannabisanvändning genom 

att relatera till idén om människans individuella och medvetna val. De anser att riskerna är utan 
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betydelse för valet och att staten därför inte heller ska lägga sig i det personliga ställningstagandet 

att använda cannabis.

Internetforumet Flashback kan sägas stå för flera olika slags cannabisrelaterad information. 

Kunskap om cannabis effekter och dess potentiella risker samt att genom social interaktion lära sig 

att använda cannabis (på rätt sätt) är de sorters information som kommer fram tydligast i denna 

studie. Angående kunskap om drogens effekter menar jag att forumet kan utgöra en källa för 

information för både cannabisanvändare och icke-användare. Betraktar man däremot Flashback som 

en prodrog-hemsida är det liksom Belenko et al. (2009) säger vanligast med besök av de som är mer 

positivt inställda till cannabis och andra droger. Därmed skulle forumet kunna ses som en 

diskussionsklubb för de redan invigda. Om vi förutsätter att drogmotståndaren inte har mycket att 

säga till om skulle ändå forumet kunna fungera som en källa för information om skadereducering. I 

avsnitten Att kontrollera risken förekommer bl a en mängd exempel på hur man kan minska 

skadeverkningar och på andra sätt kontrollera sitt cannabisbruk. Boyer, Shannon & Hibberds (2005) 

forskning visar också att internetinformation i flera fall ledde till en ändring av 

cannabisanvändarnas beteende till att minimera riskerna med droganvändandet.

Det kan vara kontroversiellt att påstå att man kan lära sig att använda droger på internet. Men 

liksom Becker (2006) konstaterade på 1950-talet är social interaktion med andra cannabisanvändare 

viktigt för att själv bli en användare. Min poäng är att internetforum som Flashback idag kan fylla 

samma funktion som en erfaren grupp cannabisanvändare gjorde på Beckers tid. Hallstone (2002) 

närmar sig i sina resonemang att den sociala interaktion som Becker avsåg inte heller alltid är 

nödvändig. I diskussionerna på forumet förekommer både frågor från nybörjare och mer etablerade 

användare vilket ger en stor bredd på informationen. Forumet tycks kunna ge svar på/inspirera till 

det mesta som att hitta argument för cannabisbruk (eller mot) eller att få hjälp med att kontrollera 

risker. Diskussionerna skulle också kunna utgöra en viktig ingrediens i den process mot en 

annorlunda moraluppfattning som Becker anser är nödvändig om bruket inte ska stanna på en 

tillfällig nivå.

Oberoende av vilken informativ funktion Flashback kan sägas ha är en viktig skillnad från det 

samhälle som Becker analyserade att det idag har skett stora kulturella förändringar angående synen 

på cannabis (Hallstone 2002). Frågan om denna normaliseringstrend är en produkt av internets 

utbredning eller om internetforum som Flashback snarare är en spegling av det moderna samhället 

kvarstår. Vad vi vet är däremot att information på internet tycks ha en enorm betydelse och som 

Boyer, Shannon & Hibberd (2005) säger är det viktigt att på olika sätt göra hemsidor attraktiva för 

att styra internetanvändarna dit. Om vi inte anser att Flashback är en trovärdig källa till information 

om risker med cannabis behöver vi andra alternativ. Ett alternativ som diskuteras flitigt på 

Flashback är Statens folkhälsoinstituts information, dock ses institutets rapporter i det 
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sammanhanget till största del som propaganda mot Cannabis.

Frågan är om det i dagsläget är möjligt att skapa en informationskälla som kan attrahera både 

cannabisanvändare och icke-cannabisanvändare, vilket skulle ställa krav på en mångsidig och 

nyanserad information med fokus på både negativa och positiva effekter med cannabisanvändning. 

Liksom Allman et al. (2006) undrar jag också om offentliga myndigheter skulle kunna stå bakom en 

hemsida med inte enbart negativt fokus gällande en illegal drog? Min uppfattning är att vi kanske 

borde försöka se bortom den starka förbudsrelaterade tradition som finns i Sverige när det gäller 

droger. Jag menar att ett ”officiellt” mer nyanserat synsätt skulle kunna få fler människor att ta till 

sig informationen och därmed kunna begränsa skadeverkningar från cannabisanvändning. Min 

studie visar att det finns ett behov av att diskutera risker med cannabis och särskilt de som använder 

cannabis själva vänder sig med sina frågor till andra cannabisanvändare i olika diskussionsforum 

som Flashback. Jag ser det som en stor utmaning för samhället att få cannabisanvändarna 

intresserade av andra informationskällor, i syfte att nyttja dem snarare än att förkasta informationen 

som propaganda.
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