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Tack till: Vår handledare Berth Hagel, samt till samtliga respondenter inom de intervjuade 

verksamheterna.      

   

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att belysa behandlarens roll och syn när det 

kommer till ungdomar med cannabisproblematik samt deras upplevelse av ungdomars 

inställning till samma ämne.  

 

Den metod som valdes för detta arbete var av en kvalitativ ansats och den empiriska data som 

samlades in var med hjälp av intervjuer genom strukturering av låg grad, vilket innebär att 

respondenterna hade stort utrymme att svara med egna ord.  

 

Det som har framkommit under studiens gång är hur ungdomar kommer i kontakt med den 

hjälpen som de behöver och varför de behöver hjälp med att sluta bruka cannabis. Det framgår 

även hur mycket alliansskapandet betyder när det kommer till behandlingsarbetet. Andra 

viktiga saker att poängtera är hur behandlare ska förhålla sig gentemot ungdomarna för att 

uppnå så goda behandlingsresultat som möjligt. Det som framgått i resultatet är hur behandlare 

förhåller sig till den svåra balansgången i mötet med ungdom samt hur behandlare upplever 

unga cannabisbrukare.   

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 3 

HAP-programmet ................................................................................................................................ 3 

TIDIGARE FORSKNING ......................................................................................................... 5 

Bidragande faktorer till cannabisdebut ................................................................................................ 5 

Negativa konsekvenser av cannabisanvändning.................................................................................. 5 

Riskfaktorer ......................................................................................................................................... 6 

Sluta med cannabis .............................................................................................................................. 8 

Samarbete mellan parter ...................................................................................................................... 8 

TEORETISKT PERSPEKTIV ................................................................................................... 9 

FRÅGESTÄLLNINGAR ......................................................................................................... 11 

METOD .................................................................................................................................... 12 

Kvalitetskriterier ....................................................................................................................... 13 

Urval ......................................................................................................................................... 14 

Datainsamling och databearbetning ......................................................................................... 14 

Analys och tolkning ................................................................................................................. 15 

Informationskravet ............................................................................................................................ 16 

Samtyckeskravet ................................................................................................................................ 16 

Konfidentialitetskravet ...................................................................................................................... 16 

RESULTAT ............................................................................................................................. 17 

Första mötet ....................................................................................................................................... 18 

Alliansskapande mellan behandlare och ungdom ............................................................................. 19 

Hinder och svårigheter i behandlingsarbetet med unga cannabisbrukare ......................................... 21 

Kunskap och okunskap ...................................................................................................................... 21 

Balansgång i behandlingsarbetet ....................................................................................................... 22 

Samarbete med andra parter .............................................................................................................. 22 

Generella uppfattningar som behandlare ........................................................................................... 24 

Psykiskt mående bland unga cannabisbrukare .................................................................................. 25 

RESULTATSAMMANFATTNING ....................................................................................... 27 

METODDISKUSSION ............................................................................................................ 28 

RESULTATDISKUSSION ...................................................................................................... 29 

REFERENSER ......................................................................................................................... 34 

BILAGOR ................................................................................................................................ 36 

Intervjuguide ..................................................................................................................................... 36 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

1 

 

INLEDNING 

 

Vi valde att i detta examinationsarbete skriva om insatser mot cannabisanvändning ur olika 

behandlares perspektiv. Anledningen till detta är att cannabisanvändningen bland ungdomar 

och unga vuxna ökat och är enligt Folkhälsomyndigheten (2016) oftast är en huvuddrog  

Denna uppsats berör hur olika behandlare kan hjälpa personer med cannabisproblem samt vad 

det finns för olika tillvägagångssätt för behandling.  

 

Enligt CAN (2016) etablerades det moderna narkotikamissbruket i Sverige under mitten på 

1960-talet. År 1967 hade antalet narkotikaanvändare uppgått till 0,8 per 1000 invånare. Under 

slutet av 1970-talet och in på 1980-talet visade undersökningar att det hade skett ett 

uppåtgående mönster vad som gäller narkotikaanvändandet och en skattning gjordes på att 

användarna nu istället låg på 1,8 per 1000 användare. Denna trend fortsatte öka för att landa på 

2,8 per 1000 invånare år 1998 och dessa siffror har också enligt CAN (2016) varit stabila in på 

2000-talet.  

 

Enligt en studie som genomfördes av CAN (2016) angav 4 procent av elever mellan 15–16 år 

och 13 procent av elever mellan 17–18 år att de någon gång har använt någon form av narkotika.  

I åldersgruppen 16–29 år angav 8 procent i samma studie att de någon gång under senaste året 

har använt cannabis. Av de 18-åriga skolungdomar som har brukat narkotika har två tredjedelar 

enbart använt cannabis. Den största gruppen cannabisanvändare har visat sig vara unga män i 

storstadsregioner (CAN 2016). 

 

CAN (2016) skriver om en jämförande studie mellan Sverige och övriga Europa när det 

kommer till narkotikabruk bland befolkningen. I studien framgår att svenska ungdomar inte har 

testat lika mycket droger som resterande Europa. Bland de 35 länder som ingick i studien 

hamnade Sverige på sjätte plats nerifrån vad gäller cannabisanvändning bland ungdomar.  

 

Den genomsnittliga siffran vad gäller narkotikaanvändning bland ungdomar inom Europa 

visade det sig att 18 procent av alla ungdomar hade testat eller använt narkotika de senaste 30 

dagarna. I Sverige visade det sig att andelen ungdomar som testat narkotika låg på 8 procent.  

I Europa är det i genomsnitt mellan åldrarna 15–64 år en fjärdedel som har testat cannabis 

medan det i Sverige endast är 14 procent som provat på cannabis (CAN 2016). 

 

Oscarsson (2009) förklarar att alla människor är olika och samma metod kanske inte är gynnsam 

för alla vilket innebär att behandlingsformen kan se olika ut för olika enheter. En behandlare 

bör även överväga noga vilken typ av metod eller insats som man ska sätta in för sin klient 

eftersom en behandlare alltid ska sträva efter att aldrig skada eller påverka sin klient negativt.  

 

Fokuset i vår studie ligger på ungdomar och unga vuxna eftersom det är denna grupp som 

behöver mest hjälp och så tidigt som möjligt. 

Bland de ungdomar som brukar cannabis så finns det en grupp som är välfungerande, det vill 

säga att de kan sköta skola, jobb och socialt liv men samtidigt finns det en annan grupp som 

inte klarar av något av det tidigare nämnda. Många av dessa ungdomar anser att cannabis är 

jämförbart med alkohol och ser därför inte de farliga aspekterna med cannabis (Turner, 2014). 

 

Cannabis är ett narkotikaklassat preparat som verkar psykoaktivt på det centrala nervsystemet 

(Folkhälsoinstitutet, 2016). Detta är också en substans som är olaglig i många länder men även 

en substans som är avkriminaliserat runt om i världen. På senare tid har det uppmärksammats i 
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flera välfärdsländer som bl.a. USA och Kanada att de medicinska egenskaperna verkat 

gynnsamt för personer som lider av olika typer av besvär, både psykosomatiska samt besvär 

som ofta kräver behandling med hjälp av starka opiater som kan leda till ett tungt 

läkemedelsmissbruk (Folkhälsomyndigheten, 2016). I andra delar av världen är detta sett mer 

eller mindre som en pseudovetenskap och det saknas evidensbaserad forskning kring ämnet.  

 

Mycket av synen på denna substans varierar beroende på vart någonstans i världen man bor. 

Detta är något som påverkas kraftigt av media och länders olika lagstadgar (Blomqvist, J, 

Cunningham, J, Koski-Jännes, A, Raitasalo, K, 2012) För att kunna förstå klienter så bra som 

möjligt krävs det att kunna förstå varför vissa väljer att bryta lagen genom att bruka substansen. 

En vanlig anledning till att människor brukar droger är viljan att fly ifrån någonting. Att bota 

ett tillstånd med hjälp av substanser är synonymt med att släcka motorlampan på bilen när den 

blinkar. Det åtgärdar alltså inte det ursprungliga problemet.  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2010) var den största åldersgruppen som använt narkotika 

mellan 15 till 24 år. Den gemensamma nämnaren för båda könen var att cannabis var det 

vanligaste preparatet. Samma referens påpekar även att det finns annan forskning som styrker 

att cannabis varit en debutdrog för den stora andelen narkotikaanvändare i Sverige. Av denna 

anledning är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt erbjuda hjälp för personer som 

befinner sig i riskzonen för cannabismissbruk. 

 

Det socialpedagogiska intresset som detta examensarbete kommer att behandla har sin 

utgångspunkt i det faktum att cannabis är en utav de vanligaste drogerna som används och som 

samtidigt når ungdomen i ett tidigt skede av deras liv enligt Turner (2014). 

Viktigt ur det socialpedagogiska perspektivet är dessutom intresset av hur olika behandlare 

väljer att se på sitt arbete samt sina klienter under det preventiva, det pågående och efterarbetet 

med personer som fått problem med cannabisanvändning.  

 

Vår syn på det socialpedagogiska perspektivet är det breda området vad som gäller arbetet med 

människor som befinner sig i någon typ utav utanförskap utifrån det som anses vara normen. 

Samma princip tillämpas för personer som befinner sig i någon typ utav riskzon som i detta 

fallet kan kopplas till bruk av cannabis. Fokusområdet ligger på lärandet och personers möjliga 

perspektiv vad som gäller utveckling för ett bättre liv.  

 

Vygotskij skapade ett begrepp som han kallade för ”The zone of proximal development” som 

på svenska skulle översättas med ”den möjliga utvecklingszonen”. Detta begrepp innebär 

betydelsen av de mellanmänskliga relationerna och uppfattning av ett deltagande med andra 

människor. Vygotskij menade att det alltid finns de människor som är mer intellektuella än 

andra, eller som helt enkelt bär på mer kunskap än andra. Med detta menade han att det fanns 

möjligheter till interaktion mellan människor och de kulturella redskap som människor 

använder för att förstå och samspela med andra. När människor samspelar med varandra drar 

alla nytta av det eftersom de med mycket kunskap även kan lära sig av de med lite kunskap och 

tvärtom. Genom att lyssna, prata, förklara, diskutera etc. skapas nya tankar och kunskaper som 

gör att människor ser världen på ett annat sätt och får nya perspektiv (Jakobsson, A, 2012). 

 

Med denna kunskap kan man med andra ord ur ett pedagogiskt synsätt förstå sig på människor 

och få en inblick i deras tankar och resonemang. Genom detta kan man skapa förändring som i 

positiva fall leder till ett bättre liv utan brukandet av substanser som tidigare fungerade som en 

krycka för att klara av livet och dess hinder samt svårigheter.  
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BAKGRUND 

 

Eftersom vi valde att skriva om insatser mot cannabisanvändning bland ungdomar och unga 

vuxna så vill vi först och främst börja med att förklara vilka typer av insatser som vi har i det 

svenska samhället och till vilken nytta det kan innebära för personerna som har fastnat i ett 

cannabisbruk.  

 

Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver i sin rapport om att cannabis är den vanligaste illegala 

drogen som används runt om i hela världen. I höginkomstländer har efterfrågan på behandling 

riktat mot cannabisberoende ökat vilket tyder på att användningen av cannabis har eskalerat. 

Eftersom de kognitiva förmågorna hos ungdomar inte är fullt utvecklade kan 

cannabisanvändning medföra en risk för en försämrad kognitiv utveckling samt en rad olika 

psykiska åkommor så som till exempel schizofreni, speciellt om det redan sedan tidigare ligger 

latent i familjens biologiska historia. Det är viktigare att hjälpa ungdomar med sina 

cannabisproblem än vuxna eftersom ett tidigt användande i ung ålder kan medföra varaktiga 

problem för hälsan (Folkhälsomyndigheten 2016). 

 

De effekter cannabis medför vad som gäller berusningen genererar en förhöjd hjärtfrekvens och 

ett högre blodtryck. Det ämnet i cannabis som kallas för THC som även är ett psykoaktivt ämne 

träffar hjärnans belöningssystem och det är därför cannabis ger en välbehagskänsla hos dem 

som brukar drogen. Effekterna av cannabisintaget beror dock på om brukaren använt drogen 

under en längre tid eller inte men även hur stor mängd som intas (Ellgren, 2007). 

 

Negativa effekter av cannabis kan vara att man får hallucinationer, panikattacker eller ökad 

ångest.  Dödsfall som till exempel andningsdepression vid cannabisintag förekommer inte 

eftersom det inte finns några cannabninoidreceptorer i hjärnan som styr andningen vilket 

innebär att överdosering av drogen i praktiken är omöjlig till skillnad från andra droger 

(Folkhälsomyndigheten 2016).  

 

HAP-programmet 

 

Socialstyrelsen (2017) lyfter fram att cannabisprogrammet för ungdomar (CPU) och unga 

vuxna är en expandering av haschavvänjningsprogrammet (HAP) och riktar sig till en målgrupp 

som inte ännu har hunnit hamnat i ett svårt cannabismissbruk. HAP-programmet riktar sig 

däremot mer till de klienter som faktiskt har hamnat i ett grövre missbruk. 

Haschavvänjningsprogrammet bygger på en psykoedukativ behandling och är indelad i tre 

delar. Dessa tre delar är medicinskt, psykologiskt och socialt arbete med klienten. Inom HAP 

använder sig behandlarna av metoder som till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi), 

återfallsprevention och motiverande samtal. Programmet är uppbyggt på så vis att man för 

introduktionssamtal och presenterar programmet cirka en till två gånger samt tidiga preventiva 

åtgärder där föräldrars delaktighet uppmanas, sedan har man 12 samtalstillfällen under 

behandlingsperioden. Enligt Socialstyrelsen (2017) kan åtgärderna bidra till att bruket, 

missbruket eller beroendet minskar för de flesta som tar sig igenom den erbjudna insatsen.  

 

CPU skiljer sig inte mycket ifrån HAP, skillnaden är att CPU vänder sig till ungdomar och att 

de är mer inriktat på familjearbete. Målet med CPU är att ge stöd och hjälpa ungdomar att bruka 

cannabis genom till exempel att ge ungdomarna kunskap om drogens negativa effekter, att öka 

skyddsfaktorer och minska riskfaktorer, stärka eller bilda nya nätverk till ungdomen men även 

att höja ungdomens psykiska mående (Cannabisnätverket, 2016). 

 



 

4 

 

 

Haschavvänjningsprogrammet är enligt Socialstyrelsen (2017) inte helt tillförlitlig då det 

saknas tillräckligt med underlag vad som gäller utvärderingen efter avslutad behandling. Det 

finns däremot inslag eller olika metoder i själva behandlingen som följer rekommenderade 

riktlinjer vad som gäller de hjälpinsatser som erbjuds och som har viss effekt. Detta främst när 

det kommer till minskandet av bruket.   

 

Socialstyrelsen (2017) förklarar att de fördelar programmet erbjuder är att det kombineras med 

en rad olika faktorer. Att arbeta med ungdomens familj är en utav dessa grundpelare där det 

erbjuds information om drogen för både ungdomen samt vårdnadshavare samtidigt som 

programmet är anpassat utifrån ungdomens erfarenhet kring drogen. Nämnvärt är att om 

ungdomen eller den unge vuxne lider av allvarligare psykiska problem eller av ett 

blandmissbruk så kan haschavvänjningsprogrammet vara otillräckligt och större insatser kan 

behövas. 

 
Ericsson och Lundqvist (2007) skriver att HAP-programmet utvecklades någon gång under 

mitten av 80-talet som en behandlingsmetod för att kunna hjälpa människor som fått problem 

med sitt bruk gällande cannabis. Utgångsläget för själva programmet är att hjälpa de klienter 

som är i behov av hjälp att förändra det tankemönster som påverkats negativt under själva 

missbrukarperioden vilket i slutändan har som mål att hjälpa klienten att återfå sin psykologiska 

och sociala kompetens. Detta är en metod som är skapad på så sätt att den kan tolkas, fullbordas 

och justeras av någon annan än de upphovsmän som startade projektet. Förutsättningen för detta 

är alltså ett medskapande. 

 

Målet är att försöka förstå de människor som fått problem med cannabis. I dagens läge är 

programmet väldigt jordnära på så sätt att ny kunskap ständigt kan tilläggas för att på ett 

kontinuerligt sätt förbättra arbetsmetoderna för behandlare som arbetar inom själva fältet så att 

de i sin tur kan göra sitt allra bästa för att hjälpa människor med deras respektive problematik 

och orsak till droganvändandets ursprung.
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TIDIGARE FORSKNING 
 

Bidragande faktorer till cannabisdebut 

 

En utav de vanligaste faktorerna som leder till att ungdomar röker cannabis är vänner 

runtomkring. Många ungdomar gör det i samband med alkoholkonsumtion och det talas om att 

alkohol är en inkörsport till andra droger. När man konsumerar alkohol samtidigt som man 

röker cannabis är det ofta i syfte att förstärka den ena substansen med den andra eftersom att 

dessa substanser kompletterar varandra. Ungdomar som tidigt debuterar med alkohol eller andra 

droger löper större risk att inte klara av skola eller arbete vilket i sig kan skapa senare problem 

när det gäller psykisk ohälsa, brottslighet, relationsproblem m.m. (Anderberg & Dahlberg, 

2015). 

 

Negativa konsekvenser av cannabisanvändning 

 

Turner (2014) förklarar att personer som missbrukar cannabis ofta lever i någon form av ett 

självförnekande av sitt eget beroende. Detta är något som visat sig vara vanligt bland ungdomar 

som röker cannabis. Dessa personer brukar ofta ha en positiv syn på cannabis och är väldigt 

liberala i sina åsikter vad som gäller denna form av narkotika. Många ungdomar brukar inte 

tycka det är ett problem att hålla upp rökandet i en vecka eller kan komma med argument att de 

enbart röker cannabis på helger och överlag fungerar bra i sin vardag. Vad detta beror på kan 

variera. Ett exempel är att det finns forskning som stödjer att det inte kan leda till dödsfall vilket 

må vara sant men samma ungdomar förbiser de konsekvenser som kan uppkomma i senare 

skeden av deras cannabiskarriär. Vidare ges en förklararing på synsättet om att cannabis inte 

kan leda till dödsfall men detta fungerar lite som selektiv läsning där man bara fokuserar på de 

saker som anses vara ofarligt för att med gott samvete anse att det är acceptabelt att fortsätta 

med sitt cannabisrökande. Detta innebär att man väljer att läsa det som man vill läsa men totalt 

bortser de negativa effekter cannabis kan ha på exempelvis den kognitiva förmågan som krävs 

för att man ska fungera i alla aspekter av ens egen vardag (Turner, 2014). 

 

Sherman & McRae- Clark (2016) hävdar att den negativa synen på cannabis och de negativa 

följder som uppkommer efter ett missbruk med detta preparat har minskat. Detta är oroväckande 

då de negativa följderna som uppkommer efter ett tungt cannabismissbruk i själva verket 

existerar och är många. Ett cannabismissbruk är förknippat med en sämre kognitiv förmåga, 

arbetslöshet och dåliga resultat/prestationer i skolan. De hjälpinsatser som krävs för att hjälpa 

individer att komma på banan igen efter ett tungt cannabismissbruk är bland annat kognitiv 

beteendeterapi och MI (Motiverande samtal). 

 

Enligt Davis, Smith, Morphew, Lei & Zhang (2013) uppkommer de negativa konsekvenserna 

av cannabisanvändning 1–2 dagar efter att ett tungt missbruk har stoppats och är något som kan 

hålla upp till 7–14 dagar, vilket är en typ av avtändningseffekt. Bland de som söker hjälp för 

sitt missbruk har det visats att symptomen för denna abstinens kan innefatta en rad olika 

problem som kan ställa till det för personer i deras respektive vardag, detta gäller inte bara 

personer som själva söker hjälp utan även personer som blivit diagnostiserat med ett beroende 

av denna substans. De problem som uppkommer med denna form av abstinens är vanligen 

emotionella problem och beteendestörningar så som känslor av ängslighet, sänkt 

koncentrationsnivå och irritation. Andra studier talar även för en nedsättning av vanliga 

vardagsaktiviteter. 
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Viktigt att tillägga är att det finns få studier som visar att personer får ökad risk för fysiska 

symptom som kramper, epileptiska anfall och högt blodtryck (Fischman, Foltin, Haney, Hart, 

van Gorp (2001). Även om de fysiska symptomen som är dokumenterade inte sitter i längre än 

två veckor kan vissa psykologiska besvär sitta i betydligt längre, här rör det sig om en period 

på cirka 5 veckor. 

  

De funktionsnedsättningar som uppkommer i samband med att sluta röka cannabis kan förvärra 

abstinensen vilket i vissa fall kan leda till ett återfall. De symptom som är till följd av ett abrupt 

slutande och som ökar risken för ett återfall kan röra sig om allt ifrån svårigheter med sömn, 

känslor av svår ångest, tappad aptit, känslor av att vara på högvarv, humörsvängningar och ett 

deprimerande känsloläge (Davis, Smith, Morphew, Lei & Zhang (2013). 

 

”Att sluta med cannabis kan ta 3–4 år. Klienterna/behandlingen avslutas inte efter sex 

veckor. Att sluta använda drogen är starten på behandlingen.” 

(Turner, s.17, 2014) 

 

Riskfaktorer 

 

Enligt Anderberg & Dahlberg (2015) är skola, närsamhälle, vänner och familj risk- och 

skyddsfaktorer som påverkar individen till positiva eller negativa konsekvenser.  

 

När det kommer till behandling av ungdomar som brukar cannabis eller andra droger så ser man 

till vilka riskfaktorer som kan finnas hos ungdomen och hur man ska vända dessa till 

skyddsfaktorer. När man ser till riskfaktorerna undersöker man som behandlare bland annat den 

ekonomiska bakgrunden, hur ungdomens boendesituation ser ut, man ser till alkohol- och 

narkotikavanor, ungdomens skolgång, fysiska och psykiska besvär, familjeförhållanden, 

traumatiska upplevelser, kriminalitet samt andra områden som kan vara värt att ta reda på 

(Anderberg & Dahlberg, 2014). Misslyckanden i skola är enligt Anderberg & Dahlberg (2014) 

starkt kopplat till ungdomars drogproblematik. Att uppmärksamma skolproblem bör vara något 

av det första man gör som behandlare eftersom skolan är en så viktig skyddsfaktor när det gäller 

psykosociala problem. För att hjälpa ungdomen på bästa sätt är det därför av stor vikt som 

behandlare att få tillbaka ungdomen i skolan eller se till så att det finns människor runt omkring 

ungdomen som möjliggör att ungdomen tar sig tillbaka till skolan.  

 

En skyddsfaktor för ungdomar är att ingå i sociala konstruktioner som till exempel 

fritidsaktiviteter där man skapar goda relationer till både vuxna och andra ungdomar. Därför är 

det viktigt som behandlare att även kunna hjälpa ungdomen att hitta ett fritidsintresse som inte 

är kopplat till det negativa umgänget eller droger (Anderberg & Dahlberg, 2014). 

 

Anderberg & Dahlberg (2015) tar upp att de barn och ungdomar som växer upp i familjer där 

det har förekommit sexuella övergrepp, missbruksproblem eller konflikter löper mycket större 

risk att hamna i drogproblematik. Andra bidragande faktorer är ifall den unges umgängeskrets 

är inblandade i brott eller droger eftersom att grupptryck och sociala tillhörigheter påverkar om 

den unge använder droger eller inte. Inställningen till droger bland den unge och dennes vänner 

påverkar dessutom vilken syn man väljer att ha på alkohol eller droger. Det har dessutom visat 

sig att unga män med skakiga relationer, låg inkomst eller avsaknad av grundskolekompetens 

löper större risk att hamna i ett missbruk. (Anderberg & Dahlberg, 2015) 
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Anderberg & Dahlberg (2015) menar att alkohol och cannabis är starkt relaterat till depression, 

ångest, oro och koncentrationsproblem och att dessa bidragande faktorer kan vara en stor 

anledning till varför ungdomar väjer att använda dessa preparat.  Många av dessa ungdomar gör 

det för att lindra besvär eller hantera jobbiga minnen som är en följd av traumatiska upplevelser 

från uppväxten.  

 

Behandling av cannabisbruk 

 

Inom de svenska behandlingsmetoderna av problem med cannabis sågs 

Haschavvänjningsprogrammet som den främsta behandlingsmetoden för att hjälpa klienter att 

bli av med sitt beroende vad som gäller cannabis. Mottagningar hade fram till 2012 som mål 

att ha en specialinriktad HAP-behandlare men detta ändrades och idag kan alla behandlare ha 

en HAP-utbildning (Turner, 2014). 

 

Turner (2014) tar upp i sin rapport om tre olika faser i behandling när det kommer till personer 

med ett cannabisbruk. Den första fasen är en ”förberedande fas” som innebär att klient och 

behandlare skapar en allians tillsammans. Behandlarens uppgift i detta skede är att skapa 

motivation till förändring samt att förmedla kunskap om substansen. Sedan ska klienten och 

behandlaren tillsammans skapa en individuell behandlingsplan. 

 

Nästa steg enligt Turner (2014) är ”avvänjningsfasen och abstinensinsatser”, vilket betyder 

fortsatt motivationsarbete i form av att lyfta hälsofrämjande faktorer som till exempel hur 

cannabis kan påverka de kognitiva förmågorna samt minne och språkliga förmågor. 

Behandlaren hjälper även till med familj- och nätverksarbete i form av samtal med 

vårdnadshavare och klient men även att ha kontakt med myndigheter som kan hjälpa personen 

i cannabisbruket. Turner (2014) tar även upp i detta steg att man kan tillämpa HAP-programmet 

på personen men han påpekar även att HAP-programmet inte räcker som en enda insats för att 

få en person att sluta bruka cannabis. Därför poängterar han att det är av stor vikt att 

individanpassa behandlingen där HAP kan vara ett inslag i det stora hela. 

 

”Upprätthållande” är den tredje fasen som Turner (2014) lyfter upp i sin rapport. Denna fas 

betyder att man jobbar med ÅP (återfallsprevention) där fokus ligger i att hitta riskfaktorerna 

som kan utlösa ett återfall. Efterbehandlingsarbetet med klienten som är i denna fas går ut på 

att strukturera upp personens vardag så att klienten ska kunna hantera de känslor och tankar 

som uppstår. En annan viktig sak är att även i denna fas inkludera familj eller liknande för att 

upprätthålla och informera om hur man går vidare med ett drogfritt liv. Turner (2014) påpekar 

här att fokus på hela sammanhanget är oerhört viktigt.  

 

Turner (2014) lyfter även upp generella sätt att som behandlare jobba med dessa tre faser och 

det är att individanpassning ska ske under hela behandlingens gång och att insatserna kan 

komma att förändras beroende på var klienten står i den tidpunkten. Att som behandlare även 

kunna kombinera olika insatser gör att behandlingen kan individanpassas som den ska. Han 

poängterar även igen hur viktigt det är med själva alliansskapandet mellan behandlare och klient 

för att upprätthålla en så positiv terapeutisk allians som möjligt.  
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Sluta med cannabis 

 

Gullberg (2015) har gjort en studie om unga tjejer som brukar cannabis där han intervjuat 11 

tjejer som alla befunnit sig i ett cannabismissbruk. Det viktigaste i behandlingsarbetet är att de 

yrkesverksamma som bemöter klienter går bakom sina fördomar och inte låter fördomarna styra 

relationen, detta är även något som gäller unga killar och är gemensamt för båda könen. Att 

som behandlare ha ett genuint intresse för sin klient är oerhört viktigt, en behandlare måste visa 

att de är intresserade och ta sina klienter på allvar om någon förändring ska ske hos ungdomen. 

Enligt Gullberg (2015) hade alla 11 intervjuade tjejer uppgett att varken val av metod, insats, 

sluten eller öppenvård hade spelat så stor roll för själva slutresultatet att bli drogfri. Vikten av 

att bli drogfri låg istället hos den yrkesverksamma och om denne kunde skapa en god och 

ömsesidig relation där ungdomen hade känt tillit och respekt.  

 

”De återkommer till att de vill känna sig fria att kunna uttrycka sig utan att bli kritiserade 

eller korrigerade. Det är avgörande viktigt för informanterna att få prata om det de vill 

och utgå från det de definierar som problemet. Vidare verkar det viktigt att fokusera på 

vad som fungerar i livet och att kunna parata om andra saker än missbruk.” 

(Gullberg, 2015, s.61) 

 

Det finns en rad olika faktorer som kan leda till att en person väljer att förändra sitt liv och sluta 

använda droger. Gullberg (2015) menar att en person slutar använda cannabis när man märker 

att man har svårt att ta sig över från ungdomslivet till vuxenlivet, vissa personer väljer att göra 

en förändring när de märker att de tappar kontrollen över sitt liv och drogen har tagit över för 

mycket. Andra saker som kan leda till en förändring är om sjukdomar uppstår och om man mår 

dåligt. Påtryck från samhällets sida är också en bidragande faktor till varför vissa väljer att sluta 

med drogen och när föräldrar till ungdomar som brukar cannabis får vetskap om bruket så 

kommer även påtryckningar ifrån dem.  

 

”Tiden med cannabisrökningen blir för studiens informanter en förlängd tonårstid. Man 

skjuter upp inträdet i vuxenlivet under tiden man röker cannabis.” 

(Gullberg, 2015) 

 

Att göra förändringar och gå mot ett drogfritt liv utan cannabis kan medföra väldigt positiva 

aspekter som ungdomar kan ha svårt att se när de slutar med drogen. Energin och orken ökar 

och dessutom kan man tydligt se att ungdomarna börjar bry sig mer om sig själva och sin 

omgivning när de kommit över abstinensfasen. (Gullberg, 2015) 

 

Processer som kan var jobbiga när den unge slutar röka är exempel på den skuld och ångest de 

kan uppleva när familjen blir inblandad. Den ångest eller oro som ungdomarna hade innan de 

började röka lyfts åter igen upp till ytan, det uppstår abstinensbesvär samt påtryckningar och 

skuldbeläggning från familjen gör att det blir svårare för ungdomen att upprätthålla drogfrihet. 

(Gullberg, 2015) 

 

Samarbete mellan parter 

 

Om en ungdom har fått problem med att använda cannabis och detta beror på psykiska problem 

så är det viktigt som behandlare att ha ett gott samarbete med andra parter inom till exempel 

psykiatri och sjukvård för att på bästa sätt tillämpa den hjälp som behövs för ungdomen. Man 

behöver som behandlare se till både missbruksproblematiken och till det psykiska måendet och 

därför krävs ett samarbete mellan kommuner, landsting och psykiatri (Anderberg & Dahlberg, 
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2014). När det kommer till behandling inom öppenvården där de flesta klienter hamnar när det 

kommer till cannabismissbruk delas ansvaret för klienten mellan kommunernas socialtjänst och 

landstingets beroendemottagningar. (Anderberg & Dahlberg, 2015) 

 

 

TEORETISKT PERSPEKTIV 

 

Denna studie handlar om hur behandlare inom olika verksamheter jobbar med ungdomar och 

unga vuxna som har fått problem med sitt cannabisanvändande. Det som kommer att 

undersökas är hur behandlare uppfattar personer med cannabisbruk samt hur de upplever 

alliansskapande, motivation och förändring hos sina klienter. Därför har vi valt att utifrån von 

Wrights socialpedagogiska perspektiv och Prochaska och DiClementes förändringsmodell se 

hur man kan tillämpa denna modell i arbetet med personer som brukar cannabis. Precis som 

Prochaska och DiClemente tar upp i förändringsmodellen så är det många cannabisbrukare som 

inte ser problemet i sitt beteende och vilka påföljder det kan ha i deras liv. Eftersom cannabis 

är en debutdrog för många ungdomar som senare inte uppfattar problem med användandet så 

är just förändringsmodellen något som vi anser vara bra att tillämpa på klienter med 

cannabisbruk. 

 

Ett perspektiv som vi har valt att tillämpa i denna studie är det socialpedagogiska perspektivet 

som Moira von Wright lyfter upp i sin bok ”Vad eller vem?”. Intersubjektivitet som betyder att 

något uppstår mellan individer är det som lyfts fram i denna bok. Genom att ingå i sociala 

sammanhang där man kommunicerar med andra individer så förändras en människas ”jag” 

genom att det uppstår ny kunskap och mening, vilket kan bidra till förändring i en människas 

liv (von Wright, 2000). 

 

Varje människa föds unik, vilket betyder att människan kan ta egna initiativ och tillföra ny 

kunskap till andra individer genom sitt tal och handlande. Själva ordet subjektivitet förklarar 

den egna människan men eftersom majoriteten av alla människor ingår i sociala konstruktioner 

innebär detta att människan blir till i mötet med andra individer. Vidare beskrivs att handlande 

inte kan ske med endast en individ utan för att mening ska uppstå så krävs en interaktion mellan 

människor, i det här fallet mellan ungdom och behandlare (von Wright, 2000). 

 

Von Wright beskriver det relationella perspektivet mellan lärare och elev, vilket i denna uppsats 

byts ut mot behandlare och ungdom. Von Wright menar att behandlaren ska inta ungdomens 

perspektiv, se vem ungdomen är och låta ungdomen vara som den är. Behandlaren ska avstå 

ifrån att döma ungdomen och istället lyssna och se vem personen är. Det relationella 

perspektivet innebär att behandlaren ska se ett ”vem” och inte ett ”vad” (von Wright, 2000). 

 

Cederlund & Berglund (2017) lyfter även dem upp det socialpedagogiska perspektivet och en 

viktig aspekt i det socialpedagogiska perspektivet är de personliga relationerna mellan 

behandlare och klient. Betydelsen av en god relation till sin behandlare bidrar till motivation, 

ambition och värderingar, detta innebär att ”friskprocesserna” går framåt och kan bibehållas 

mer långsiktigt (Cederlund & Berglund, 2017). 

 

Vidare förklarar Cederlund & Berglund (2017) att socialpedagogik inte ska ses som en sorts 

metodlära utan att det istället ska ses som ett förhållningssätt som arbetaren ska ha vilket 

stimulerar klienten till att själv hitta anledningar till en förändring. Man behöver således vara 
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idérik i sitt samarbete med klienten för att hitta punkter som kan leda till en mer positiv 

förändring. 

  

Genom att tillämpa det socialpedagogiska perspektivet i denna studie så kan vi koppla just 

alliansskapande och relationer mellan behandlare och ungdomar eftersom det är något som lyfts 

fram i resultatet. 

 

Prochaska och DiClementes förändringsmodell innehåller fem olika steg där behandlaren kan 

se och bedöma var klienten ligger i förhållande till sin egen motivationsnivå och utifrån det 

bestämma hur man ska gå tillväga i motivationsarbetet. Det första steget kallas ”före begrundan 

”och innebär att klienten inte kan se några problem med sitt beteende eller sitt cannabisbruk i 

denna frågan. Här är det viktigt att behandlaren informerar om de negativa konsekvenser som 

kan uppstå till följd av bruket för att försöka få sin klient till ett annorlunda tänkande (Johansson 

& Wirbing, 2006). 

 

Det andra steget i denna modell kallas för ”begrundan”, vilket betyder att klienten är 

ambivalent till en förändring av sitt beteende. Behandlaren roll i detta stadium är att fortsatt 

informera om negativa konsekvenser av beteendet men också att hjälpa klienten själv att se för- 

och nackdelar med förändring. Behandlaren ska alltså kort och gott hjälpa till att 

medvetandegöra klienten så att denne kan se sitt beteende ur ett mer objektivt synsätt 

(Johansson, K & Wirbing, P, 2006). 

 

”Förberedelse” är det tredje stadiet och här är behandlarens uppgift att på ett bra sätt formulera 

frågor som sätter fart på klienten att fatta ett beslut till förändring. Behandlare och klient jobbar 

tillsammans med att formulera mål och planer för att klienten ska kunna genomföra 

förändringarna (Johansson, K & Wirbing, P, 2006). 

 

Fjärde steget kallas för ”handling” och nu ska klienten lära sig nya beteenden att ersätta sitt 

problembeteende med. Klienten bör bli medveten om vilka stimuli och situationer som har 

benägenhet till att sätta igång problembeteendet och på så sätt lära sig hur man ska tänka eller 

bete sig i dessa situationer för att inte återgå till problembeteendet. I detta stadie är det viktigt 

att klienten har ett bra nätverk som kan visa positiv förstärkning och ge beröm till personen för 

att denne ska upprätthålla sitt nya beteende. Fallgropar eller återfall är något som klienten också 

måste vara medveten om för att känna att man faktiskt inte misslyckas om man råkar få ett 

återfall (Johansson, K & Wirbing, P, 2006). 

 

Det sista stadiet i Prochaska och DiClementes förändringsmodell är ”bibehållande”, även i 

detta stadiet är medvetandet om fallgropar och återfall viktigt för att på lång sikt kunna bibehålla 

sin nya livsstil (Johansson & Wirbing, 2006). Utifrån de respondenter som deltog i intervjuerna 

förklarade samtliga att det viktiga för bibehållandet av den nya och mer sunda livsstilen var att 

hitta nya sysselsättningar som stjäl intresset från att röka cannabis. Eftersom alla människor är 

unika är behandlares uppgift här att på något sätt ta reda på hur man väcker nya intressen hos 

ungdomen man har i rummet. 

 

Förändringsmodellen innehåller motiverande samtal men hänsyn tas till var klienten befinner 

sig i sitt eget förändringsstadium eller motivationsnivå (Johansson & Wirbing, 2006). 

 

”Motivation beskrivs som en rörelse genom olika stadier i en cirkulär process.” 

(Johansson & Wirbing, s 102, 2006) 
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(Prochaska och DiClementes förändringsmodell) 

 

Efter att ha gått igenom de olika fem stegen så vill vi kunna applicera denna kunskap i mötet 

med de behandlare som vi ska intervjua för att se om de på något sätt jobbar utifrån att se på 

vilket stadie sin klient befinner sig i för att sedan bestämma metod och behandling för sin klient.  

 

 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med detta examinationsarbete är att belysa behandlares syn på personer med 

cannabisproblem och deras erfarenheter och upplevelser av arbete med dem i relation till 

alliansskapande, motivation och förändring.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1. Hur beskriver behandlare personer med cannabisproblem? 

2. Vilka strategier och metoder säger de sig använda i arbetet? 
3. Vilka möjligheter och hinder ser de när det gäller bemötande, alliansskapande, 

motivation och förändring?  
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METOD 

 

Vi har valt att i denna uppsats använda oss av den kvalitativa ansatsen för att på så sätt bygga 

oss en större förståelse för det valda ämnet. Ur ett epistemologiskt perspektiv innebär detta att 

man till exempel genom intervjuer erhåller kunskap. Epistemologi handlar om vad kunskap är 

för något och hur man upprätthåller kunskapen. Eftersom den kvalitativa ansatsen bygger på 

uppfattningar och tolkningar ur det mänskliga perspektivet så skiljer det sig mycket ifrån 

vetenskapen och vetenskapligt forskningsframtagna studier (Brinkman & Kvale, 2009). 

 

Vi har därför valt att skriva denna uppsats ur den hermeneutiska utgångspunkten som är en gren 

av den kvalitativa ansatsen som innebär att man får en större förståelse inför tolkandet av det 

humanistiska perspektivet (Bryman, 2012). De svar som vi sökte efter i denna studie besvarades 

enklast i form av intervjuer. Den här studiens forskningsfråga handlar om hur man som 

behandlare kan hjälpa klienter i form av att sluta bruk cannabis och vi ansåg att genom 

intervjuer med olika behandlare få fram de bästa svaren. Vi fann detta intressant eftersom vi 

inom en snar framtid själva kanske kommer att jobba med just sådana här frågor. 

 

Enligt Bryman (2012) brukar kvalitativ forskning vara mycket mer inriktad på ord än siffror 

men lyfter samtidigt upp tre ytterligare säregenskaper som den kvalitativa ansatsen bidrar med. 

Den första egenskapen är det erfarenhetsmässiga man som behandlare får genom 

arbetslivserfarenhet. Här skiljer man alltså teori från praktik. Vidare för man ett 

kunskapsteoretiskt ställningstagande där vikten ligger på själva begreppet ”förståelse” av den 

sociala verkligheten utifrån deltagarnas egna uppfattningar av deras egen verklighet. Den sista 

ståndpunkten är den ontologiska eller läran om verkligheten och hur det uppfattas. Detta innebär 

att de egenskaper som är av social natur är ett resultat av samspel mellan individer och inte 

några företeelser.  

 

Denna studie presenteras ur det hermeneutiska perspektivet på grund av att på bästa sätt kunna 

måla upp en bild av personal eller behandlares syn genom intervjuer för att få fram användbar 

kunskap kring deras syn på studiens problemformulering. Thurén (2007) förklarar vikten av att 

forskaren anammar ett förhållningssätt riktat åt subjektiviteten under själva 

forskningsprocessen samt under intervjuer man för med sina klienter. Våran uppfattning är att 

det hermeneutiska perspektivet är bäst lämpat kring det ämne som detta examinationsarbete 

kommer att beröra. Sambandet mellan de egna erfarenheterna och sin empati kan vara nyckeln 

till att förstå en annan människa så nära det bara går (Thurén, 2007). 

 

”Vi förstår dem därför att vi själva är människor och kan sätta oss in i hur andra människor 

tänker och känner. Vi kan se in i oss själva och därigenom förstå andra människors känslor 

och upplevelser…Vetenskap som gör tolkningar av detta ”förstående” slag kallas 

hermeneutisk.” 

(Thurén, 2007, s. 95) 

 

När det kommer till en kvalitativ forskningsmetod finns olika tillvägagångsätt när det kommer 

till punkten att samla in empiriska data. Om man utgår ifrån de frågeställningar uppsatsen vilar 

på ansågs intervjuer vara mest användbara vilket även är den mest vanliga. Vid intervjuer ges 

en stor möjlighet att prata fritt och samtalen kan få inslag av att fånga upp det personliga från 

själva respondenten.  
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Semistrukturerade intervjuer kommer väga tungt när det gäller uppsatsens resultat då forskaren 

använder sig utav en intervjuguide. Intervjuguiden följer i kronologisk ordning de frågor som 

är av mest betydelse för delen som handlar om uppsatsens resultat. Respondenten ges full frihet 

att svara på frågorna utan några repressalier då allt vad som gäller, tid, plats och identitet 

anonymiseras för att säkerställa att de svar man får faktiskt är genuina. Vid behov har forskaren 

även en möjlighet att strukturera om intervjuguiden om det skulle anses vara nödvändigt för 

resultatet (Bryman, 2012). 

 

Studiens syfte bygger på att undersöka samt belysa hur behandlare upplever personer med 

cannabisproblematik. Det som har undersökts är de hjälpinsatser unga och unga vuxna erbjuds 

vid missbruk av cannabis samt vilka hinder och svårigheter man kan möta som behandlare. Vi 

ansåg att semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ ansats var mest lämpad för denna typ 

av undersökning när det kommer till insamlandet av den empiriska data.  

 

Det vi vill poängtera är att vi är väl införstådda med att de respondenter vi intervjuat inte 

representerar sina respektive verksamheter utan talar endast utifrån sina egna upplevelser och 

erfarenheter med arbetet som berör bruk och missbruk av cannabis. 

 

Kvalitetskriterier 
 

Enligt Bryman (2012) innebär intern reliabilitet att de personer som utför själva studien, 

tillsammans kommer överens om hur vida tolkning och uppfattning ska ses med samma ögon. 

För att den kvalitativa studien som utförs ska vara så korrekt uppfattad som möjligt av bägge 

parter krävs denna förutsättning av ovan nämnda skäl.  

 

Under detta arbete gjorde vi transkriberingar utav alla de inspelade intervjuerna med respektive 

respondenter. Då hela intervjun inte alltid är relevant gäller det att plocka ut delar som 

skribenterna till detta arbete uppfattar vara väsentligt samt att det ska finnas en röd tråd genom 

alla de intervjuer som presenteras i detta arbete. Som mål för arbetet är att den röda tråden hela 

tiden ska kunna kopplas ihop med de svar vi blev tilldelade under de intervjuer vi hade med 

våra respondenter. Samma form av värdering ligger som tyngd för hela arbetet av det skäl att 

det ska vara lätt för utomstående part att på lätt sätt kunna relatera till det ämne uppsatsen berör.  

 

Enligt Bryman (2012) kan man styrka kvalitativa studier genom intern validitet som innebär att 

det finns en tydlig och klar förståelse mellan observationen av den som forskar kring ämnet och 

de teoretiska idéer som uppstår av observationer, som i vårt fall består av intervjuer för denna 

studie.  

 

Detta gör att vi som forskare i vår egna studie kommer att möta olika människor som kommer 

vara till hjälp för vår studie. Med hjälp av deras kunskaper som yrkesverksamma inom det ämne 

som vi valt för denna studie kommer vi att få fram svar som ger oss nya kunskaper och som 

väcker nya idéer som vi kan dra nytta av.  

 

De avgränsningar detta arbete förhåller sig till är metoden som är tänkt att hjälpa ungdomar 

sluta bruka cannabis. Även om fokusgruppen ligger på ungdomar och unga vuxna i åldrarna 

14–25 år ligger det en viss problematik i att cannabis i många fall är den del av ett större 

blandmissbruk. Vissa undantag kan ske däremot ligger just denna faktor utanför våran 

kontrollcirkel. Med detta sagt kan vi inte enbart leta efter individer som har problem med 



 

14 

 

missbruk vad som gäller enbart cannabis utan istället fokusera oss på hur detta problem faktiskt 

ser ut i verkligen och tacklas med detta på bästa möjliga sätt.  

 

 

Urval 

 

Syftet med denna kvalitativa undersökning var att få en så bred bild som möjligt av det valda 

ämnet som vi valde att belysa. Vi besökte fem olika öppenvårdsverksamheter där vi intervjuade 

totalt åtta personer inom det valda området vad som gäller hjälpinsatsen att sluta använda 

cannabis för ungdomar. På tre av fem verksamheter fick vi träffa två yrkesverksamma samtidigt 

vilket bidrog till att vi antagligen fick fler och utförligare svar än om det hade varit en 

respondent per verksamhet. Vi valde att intervjua yrkesverksamma från fyra olika kommuner 

och inom olika verksamheter när det gäller hjälpinsatser för att sluta röka cannabis för att på så 

sätt få ett bredare band av svar.  

 

Examinationsarbetets tillvägagångsätt gick till på så vis att vi kontaktade en hel rad olika 

intervjupersoner och verksamheter för att på så sätt kunna bedöma och göra ett urval om vilka 

av personerna som vi trodde skulle ge oss de bästa svaren till studien. Vi valde att kontakta så 

pass många ifall det skulle uppstå problem i samband med intervjuerna eller om vi ansåg att 

svaren vi fick var otillräckliga och därför hade vi en ”back up plan” för att få tillräckliga och 

utförande svar. Bryman (2012) förklarar att när själva problemformuleringen eller ens 

forskningsfrågor är utformade kan själva genomförandet av planen påbörjas. Kontakten för de 

berörda verksamheterna som gjordes i denna studie utgick via mail och telefonsamtal för att 

skapa möten vid lämpliga tillfällen.  

 

 

Datainsamling och databearbetning 

 
Datainsamlingen av denna studie bedrevs genom kontakt med lämpliga verksamheter som 

kunde hjälpa oss att få svar på våra frågor. I samråd med vår handledare tog vi reda på vart det 

var mest lämpligt att utföra detta. Vi ville att intervjupersonerna som vi letade efter skulle 

inneha relevant kompetens för våra frågeställningar och som vi hoppades på kunde svara bra 

på våra frågor i intervjuguiden. Eftersom datainsamlingen bestod utav ett antal intervjuer valde 

vi att be om tillåtelse vid första mötestillfället om att få lov att spela in intervjun för att sedan 

kunna göra en transkribering utav detta samtidigt som vi försökte fånga upp de kvalitativa 

aspekterna som detta arbete medför. Vi ansåg att det skulle bli ett bättre flyt i själva intervjuerna 

om man gjorde på detta sätt än om man antecknar små fraser och fragment ur samtalet för att 

sedan försöka minnas vad respondenten faktiskt menade. Genom ett företagsamt lyssnande kan 

man samtidigt eventuellt snappa upp idéer om frågor man inte räknade med från första början. 

Dialogen blev på detta sätt mycket mer intressant både för oss som intervjupersoner men även 

för personer som kommer att läsa denna uppsats. Bryman (2012) förklarar att detta är positivt 

då man inte missar vitala delar av samtalet på samma sätt som om man skulle anteckna och 

pausa intervjun varje gång ett konkret svar relevant för studien dyker upp. 

 

Enligt Bryman (2012) är transkribering en väldigt lång process som också är väldigt 

tidskrävande. Då vi var två personer som utförde detta arbete så underlättade det att dela upp 

arbetet av själva transkriberingen var för sig. Vad som gäller själva bearbetningen utav 

datainsamlingen ska detta enligt Bryman (2012) göras så tidigt som möjligt med anledning av 



 

15 

 

att intervjun fortfarande är färsk i minnet vilket enbart är gynnsamt för oss som författare till 

detta examinationsarbete. Även om vi utförde transkriberingarna på separat håll så läste vi alltid 

igenom varandras transkriberingar för att på så sätt säkerställa att det den andre skrivit och 

uppfattat var korrekt och tvärt om.    

 

Analys och tolkning 

 
Inom detta examinationsarbete valde vi att använda oss utav den tematiska analysen. Enligt 

Bryman (2012) kan en sådan analys anpassas till ett flertal olika metoder vilket innebär att det 

kan vara svårt att isolera den till en egen metod av analys. Den tematiska analysen är enligt 

Bryman (2012) en allmän teknik när det kommer till denna typ av arbete när det gäller 

kvalitativa studier. Ett exempel som ges är ”framework”. Syftet med framework är att man ska 

strukturera upp teman som är upprepande genom hela intervjun. Detta är något man sen kan 

dela upp i underkategorier för att som läsare lättare kunna se de varierande svaren man kan 

tänkas få på samma typ av frågor. På detta vis blir det också lättare att följa arbetet för läsaren. 

Efter att ha samlat in all empirisk data ska detta bearbetas, analyseras och tolkas i samband med 

transkriberingen.  

 

Det sätt vi applicerat analystolkningen har varit på så vis att vi följt de stegen Bryman (2012) 

hänvisar till och kronologiskt följt dem. Efter att ha samlat in alla intervjuer och transkriberat 

dem gick vi igenom all text tillsammans för att hitta de teman som stämde bäst överens med 

vår frågeställning. För att förenkla arbetet för oss själva valde vi att ge varje transkribering en 

egen färg för att på så vis ha en större kontroll över hur mycket svar vi använde från varje 

respondent i resultatet.  
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FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

 

Informationskravet 

 

Eftersom att detta examinationsarbete består till stor del av intervjuer så innebar det att vi var 

tvungna att informera alla våra intervjupersoner om syftet med vår uppsats och vad det var vi 

ville undersöka. Precis som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver så handlar 

informationskravet om att informera respondent om till exempel för- och nackdelar med att 

delta i studien och vilka det är som kommer att få ta del av studien när den är färdigställd. 

Viktigt att även informera om är att respondenterna alltid har ett frivilligt deltagande i studien 

och att de alltid, när som helst under tidens gång av studien kan dra sig ur och ångra sig. Detta 

är något som vi absolut tog hänsyn till då vi inte på något sätt skulle vilja att någon i vår studie 

skulle känna sig kränkt eller inte respekterad. Inför varje möte med våra respondenter 

informerade vi tydligt om detta och på så sätt visade vi hänsyn för deras integritet.  

 

Vi som informanter informerade även respondenterna om att de skulle vara helt anonyma i 

studien och att de inte behövde känna sig osäkra angående detta.  

 

Samtyckeskravet 

 

Detta krav betyder enligt Bryman (2012) att de som deltar i undersökningen själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan i studien och att om respondenter som är under 18 år måste ha 

vårdnadshavares samtycke för att delta. Vi som utförde intervjuerna valde att endast kontakta 

personer över 18 år eftersom det var just behandlares perspektiv som vi ville ha med i 

intervjuerna. 

 

 

Konfidentialitetskravet 

 

Respondenternas svar och information som de ger ut under intervjuerna skall aldrig avslöja 

vilka de är och man skall heller inte som läsare kunna identifiera vem som sagt vad eller om 

vem intervjun handlar om. Om man trots detta har tänkt att publicera något i en studie som vissa 

personer skulle kunna identifiera så är det viktigt att man får ett godkännande av respondenten 

så att inte fel information läcker ut (Kvale och Brinkmann, 2009). 

 

Vi har inte nämnt några namn i vår undersökning och vi har gjort allt för att ingen ska känna 

sig utlämnad på något sätt. Vi har även frågat våra respondenter om de vill ta del av studien när 

den är färdigställd så att de känner sig rättvist behandlade.  

 

Nyttjandekravet 

 

Nyttjandekravet innebär att man som informant använder de personuppgifter eller annan 

information endast till sin undersökning och inte för något annat syfte (Bryman, 2012). 

 

Detta är något som vi informerade våra respondenter om så att de hela tiden kunde känna sig 

trygga och med vetskapen om att vi endast skulle använda informationen till 

forskningsändamålet.  
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RESULTAT 

 

För att få fram den empiriska data som var nödvändig besöktes fem olika verksamheter, var av 

åtta respondenter, som tar emot unga cannabisbrukare. Inför varje möte intervjuades personer 

vars roll bestod av att arbeta med denna målgrupp med syfte att skapa ett förändrat beteende. 

För att anonymisera de verksamheter som besöktes kommer följande studie att kategorisera 

dessa från A till E. För att förtydliga arbetsuppgifterna inom dessa verksamheter kommer det 

ske en kort beskrivning av varje enhet som besöktes. 

  

Respondent A är anställd av en öppenvårdsenhet i södra Sverige som vänder sig till ungdomar 

mellan 16–24 år som vill komma bort ifrån sitt missbruk. På denna verksamhet intervjuades en 

socionom och en behandlare med många års arbetslivserfarenhet. Verksamhetens program 

breder ut sig under 16 veckor där ungdomen har ett intensivt schema med olika slags 

sysselsättningar. Verksamhetens fokus ligger i att hjälpa ungdomar som har problem med 

droger, kriminalitet, psykisk och fysisk ohälsa, bristande familjerelationer samt ett dåligt 

nätverk. 

  

Respondent B jobbar inom en verksamhet i öppenvården som tillhör Socialtjänsten och som 

riktar sig till unga vuxna med missbruks- eller beroendeproblematik. Inom denna verksamhet 

ser behandlingstiden olika ut beroende på klientens behov och förutsättningar. Inom denna 

verksamhet intervjuades en behandlare med HAP-utbildning med många års erfarenhet inom 

missbruksproblem. Detta är en mångfacetterad verksamhet som erbjuder bland annat HAP, 12-

stegsprogram, psykodynamisk- och kognitiv beteendeterapi samt återfallsprevention. 

  

Respondent C jobbar på en verksamhet som till viss grad verksamhet B. Det är en verksamhet 

som erbjuder öppenvård för ungdomar och omfattar en rad olika alternativ vad som gäller 

behandling och verksamheter som inte kräver att ungdomen behöver flytta hemifrån permanent. 

En av de många huvudsakliga uppgifter är motarbetandet av drogproblematik hos unga vuxna. 

Inom denna verksamhet intervjuades två personer var av en är enhetschef och en behandlare. 

  

Respondent D har en roll inom inom primärvården där personalen har en stor kompetens och 

flerårig erfarenhet vad som gäller arbetet kring tobak, alkohol, kost, narkotika m.m. På denna 

enhet arbetar pedagoger, dietister, läkare och psykologer för att tillsammans hjälpa ungdomar 

oavsett vilken typ av problematik de bär med sig. Här intervjuades en person med flera års 

erfarenhet vad som gäller arbetet med unga cannabisbrukare. 

  

Respondent E är anställd inom en öppenvårdsmottagning som vänder sig till ungdomar upp 

till 21 års ålder och som har problem med narkotika och alkohol. Inom denna verksamhet finns 

det en rad olika professioner som till exempel psykologer, sjuksköterskor, doktorer och 

socionomer som jobbar tillsammans i ett team. Här jobbar man med ungdomen i form av 

individuella samtal, familjesamtal, drogtester och man ser mycket till ungdomens behov och 

vilken typ av hjälp den unge behöver. Intervjun genomfördes med två socionomer med lång 

arbetslivserfarenhet inom just drogproblematik bland ungdomar. 
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Första mötet 

  

Utifrån respondent A är första steget till ett bättre liv för vissa en lång tids förberedelse innan 

man gör det första samtalet till öppenvården. För andra är detta inte något val utan något man 

kastas in i beroende på om ens cannabisrökande uppdagas av antingen förälder, lärare, övrig 

skolpersonal, socialtjänst eller polis. Intrycket av de olika undersökta verksamheterna har 

varierat något. Respondent A förklarar att de kommer i kontakt med ungdomarna via 

socialtjänsten. En grupp ur personalstyrkan åker på ett uppstartsmöte där de träffar ungdomen 

ihop med socialtjänsten där de får möjlighet att presentera sitt program, dess uppbyggnad och 

rutiner. Efter att detta är genomfört får ungdomen ta ställning till om det passar honom eller 

henne. Socialtjänsten står för kostnaden av plats för ungdomen om detta skulle ses som ett 

lämpligt alternativ för en förbättring. 

  

Målet inom verksamhet A, enligt respondent A är att ungdomarna ska få kontroll över sin 

vardag och bygger på ett veckoschema där man väver in skolarbete, fysisk aktivitet och samtal 

för ungdomen för att på detta vis få en annorlunda rutin i vardagen mot vad man har haft 

tidigare. De behandlare som jobbar med detta förklarar att en del kan hoppa av då trycket är 

alldeles för stort men att det har hänt att de kommit tillbaka i ett senare skede när de tagit bättre 

kontroll över sitt liv och de valen man gör. Man erbjuder även jour där ungdomen kan ringa till 

respektive kontaktpersoner när som helst under dygnet om det uppstår ett behov som kräver 

stöd ifrån en person vars utgångsläge är ungdomens bästa fysiska och psykiska mående. 

  

 I andra fall kan det se annorlunda ut. Respondent B menar att ungdomar som de möter har 

möjlighet att ansöka om behandling för sitt cannabismissbruk och på den vägen komma i 

kontakt med en socialsekreterare. Efter att kontakt med arbete och välfärd genomförts blir man 

aktualiserad och gör oftast en ASI-utredning (Addiction Severity Index) där man kartlägger sju 

olika livsområden för att få ett bättre grepp över hur problematiken ser ut. Efter att detta är 

genomfört tar man ställning till vilken insats man anser vara mest lämplig för ungdomen. 

Respondent B berättar att cannabis spelar en central roll för många utav de ungdomar som söker 

hjälp. Befinner ungdomen sig i ett blandmissbruk brukar cannabis ses som en snuttefilt när de 

slutar med andra droger. 

 

”Jag har slutat med andra droger men röker bara lite cannabis, då det inte är så farligt.” 

(Respondent C citerar en ungdom) 

   

Enligt respondent D handlar första mötestillfället med ungdomar mycket om anpassning 

beroende på vem det är man möter, med stor respekt för de negativa känslorna kring det fysiska 

och psykiska måendet som beskrivs av ungdomen. Anledningen till detta är att alla ungdomar 

som kommer i kontakt med de respektive verksamheterna är unika på sitt eget sätt. Respondent 

C förklarar ett exempel där en ungdom ville prata om något helt annat än det behandlaren hade 

i åtanke redan vid första tillfället de möttes. Detta accepterades av det enkla skälet att 

respondent C tyckte att de kunde skapa en god allians innan man gick vidare med själva 

behandlingsarbetet. På detta sätt uppfyller man kriterierna för ett gott alliansskapande genom 

att lyssna på individen man har i rummet samt dela med sig av sitt egna budskap. 

  

Respondent E förklarar att ungdomarna de möter oftast blir ditdragna av sina föräldrar. 

Respondenten upplevde att ungdomarna de möter ofta har föreställningar om att de ska bli 

ifrågasatta och bemötta konfrontativt. I verkligenheten berättar man hur man jobbar och hur de 

kommande mötena kommer att se ut. Respondenten förklarar att man inte ställer de frågor 
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ungdomen förväntar sig för att inte verka fientlig samtidigt som man försöker få dem att bli så 

avslappnade som möjligt för att de lättare ska bli mottagliga för samtal. 

  

”Det handlar mycket om att jag ska lyssna på klienten och man brukar säga att man ska 

lyssna med det tredje örat, vilket innebär att man ska höra vad den säger, se vad den gör 

men också lyssna på vad personen inte säger.” 

(Respondent B) 

  

 Det händer ibland att handläggarna kan tveka om personen faktiskt behöver hjälp eller inte. 

Vad detta grundar sig på är det faktum att cannabis till skillnad från andra droger inte kan leda 

till ett fysiskt dödsfall men däremot ett själsligt sådant, förklarar respondent B. För en del 

ungdomar fungerar ett par samtalstillfällen lite som en väckarklocka för att man ska inse att det 

beteendet de blivit påkomna med inte är önskvärt av varken föräldrar eller samhälle. 

Har personen däremot fått tydliga konsekvenser av sitt cannabisrökande där det märks att den 

kognitiva förmågan är något nedsatt erbjuder man hjälp. Handläggaren skickar i detta fall en 

remiss till människor anställda inom öppenvården. 

  

Under det första mötet är det av stor vikt att skapa en god relation med ungdomen. Det finns 

olika skäl till varför ungdomar brukar droger. Gör man det för att man mår dåligt är det viktigt 

för behandlaren att hitta vad det är som gör att ungdomen mår dåligt för att försöka hitta en 

lösning på problemet. I andra fall kan det röra sig om tristess och i de fallen är det viktigt att 

försöka hitta nya intressen där man kan byta ut tiden man röker cannabis med något annat mer 

produktivt. Oavsett vad man har för skäl till att använda cannabis. Enligt respondent B ser 

många ungdomar lätt på cannabis. De är inte medvetna om de negativa följder som kan komma 

efter bruket. I själva verket kan det dyka upp en rad symptom som förvärrar deras tillvaro som 

de inte kan koppla till cannabisruset. Det är således viktigt att informera ungdomar om de risker 

som kan komma vid abstinensfasen. 

  

 ”Många lever i tron om att man inte får abstinens efter cannabis, det får man. Man kan 

få svettningar, huvudvärk, magont, mardrömmar och många fysiska symptom som man 

inte förstår är kopplat till sitt cannabisanvändande. Vi går igenom detta som en 

förebyggande fas innan personen sätter igång med programmet. Den första fasen är en 

ganska informativ fas. Vi pratar om vad som händer i hjärnan, om suget man kan få, vid 

vilka tillfällen sugen kommer och hur man ska jobba med det.” 

 (Respondent B) 

 

 

Alliansskapande mellan behandlare och ungdom 
  

Att skapa en allians med en person som i alla utav fallen kanske inte vill bli hjälpt med sin 

problematik är otroligt viktigt för behandlingsarbetet. Respondent A jobbar med jour som 

innebär att ungdomar kan ringa dem mitt i natten om de upplever känslor av obehag, sömnlöshet 

eller annan problematik som gör vardagen tuff under en avtändning på cannabis. Tjänsten 

används som ett verktyg för att bygga en allians med de ungdomar man arbetar med.  Ett 

exempel på vad det kan handla om delade respondenten med sig av och det kan röra sig om att 

en ungdom ringer mitt i natten och kan behöva skjuts hem då dem inte har någon annan att 

förlita sig på. Det man får räkna med är att om man ska försöka bli ren så kan man inte umgås 

eller förlita sig allt för mycket på vänner man haft tidigare som kanske är kvar i det livet man 

själv försöker ta sig ifrån. Av den anledningen fungerar jouren som respondent A bedriver lite 



 

20 

 

som en form av återfallsprevention. Känner ungdomen att det blir för jobbigt finns personal 

alltid tillgänglig för att prata om det skulle behövas, 24 timmar om dygnet. 

  

Respondent B förklarar att har man inte skapat en relation så kommer man ingenstans i 

behandlingsarbetet. Man behöver nödvändigtvis inte tycka om varandra men det är däremot 

viktigt att hitta ett sätt där man fungerar bra ihop. Fungerar inte detta så spelar det inte någon 

egentlig roll vilken form av behandling man erbjuder om man från första början visat sig vara 

totalt ointresserad av att skapa en sund relation där ungdomen står i centrum. 

  

”Relationen är grunden till all behandling skulle jag säga. Man måste även möta 

personen där den är utifrån dennes livshistoria, kulturella bakgrund, allt som personen 

bär med sig måste jag kunna bemöta.” 

(Respondent B) 

  

Även om man ska vara trevlig och inte allt för konfrontativ vid de första tillfällena man träffas 

för samtal gäller det att alltid vara rak och öppen med det som man ser och med det som sker i 

rummet. Respondent C förklarar att de har som krav att föräldrarna till ungdomarna är med 

under dessa samtal om de är under 18 år. Är ungdomen över 18 år är detta inget krav utan ett 

önskemål. Familjen ska gärna vara involverad på ett eller annat sätt för att fungera som stöttning 

för ungdomen. Mothugg under alliansskapandet är något samtliga verksamheter har erfarenhet 

utav. Om ungdomen rökt cannabis kontinuerligt under en längre tid fungerar inte hjärnan som 

den ska. I de fallen fungerar inte MI som bra första-metod i behandlingsprocessen utan 

respondent C berättar att man gärna får vara lite fyrkantig i sitt arbetssätt tills det att den 

kognitiva förmågan är i bättre balans. 

 

”Man ser oftast bara kepsskärmen och inte ansiktet när man träffar många av dessa 

ungdomar i början, det blir svårt om man skulle ha den mjuka terapeutstilen som verktyg 

i de första samtalen. Om de kommer till oss och har rökt på precis på morgonen eller till 

och med kvällen innan så kan inte vi komma med öppna frågor eftersom de inte förstår 

vad det är man menar. De kan alltså inte processa de frågor vi ställer till ungdomen när 

denne är i ett missbruk. Detta är något som tar ungefär tre veckor innan hjärnan faktiskt 

kan börja ta in och bearbeta det man säger och frågar om.”  

(Respondent C) 

 

Vidare förklarar respondent C att de flesta ungdomar man träffar i början är lite motvilliga när 

det kommer till hjälpinsatsen de erbjuds. Anledningen till att de stannar kvar grundar sig på ett 

tryck från föräldrar, skola eller båda och. Succesivt under resans gång transformeras detta 

istället mer och mer till en egen vilja och ett eget val. 

 

Respondenten i verksamhet D lyfte fram de kulturella aspekter som till viss del kan påverka 

behandlingsarbetet. Ungdomar som har sitt ursprung i vissa delar av mellanöstern och 

Nordafrika kan se på cannabis med helt andra ögon än folk i Sverige. Där fungerar bruket av 

cannabis i en kulturell kontext och barn vet oftast vad det är deras pappor och förfäder röker 

när de sitter och umgås. När de kommer till Sverige på grund av exempelvis konflikter bär de 

med sig en skev syn på vad cannabis egentligen är.  

 

”Hur kan något som är socialt accepterat i ens hemland helt plötsligt inte vara det?”  

(Respondent D) 
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Respondent D förklarar att barn till familjer där detta är normalt växer upp med vetskapen om 

att det är normalt och socialt accepterat samtidigt som det i Sverige råder nolltolerans mot 

cannabis vilket för dessa ungdomar verkar absurt då de växt upp i tron om att det inte är något 

annat än ett socialt verktyg, istället för alkohol som är förbjudet och som dessutom är djävulens 

dryck. För att skapa en allians här gäller det att acceptera vart de kommer ifrån och till viss grad 

respektera den kulturella synen på cannabis men samtidigt försiktigt lyfta fram varför det inte 

är någon god idé att röka cannabis och vad det faktiskt gör med kropp och sinne. Vilket innebär 

att det krävs en tydlig beskrivning för de negativa konsekvenser som kan uppkomma i samband 

med rökande utav cannabis. 

  

Respondent E förklarar att många utav de ungdomar de möter ännu inte är medvetna om de 

negativa konsekvenser de fått av sitt cannabisrökande mer än att omgivningen reagerat på det. 

Ungdomarna som kommer in till denna verksamhet har föreställningar om att de ska få skäll 

för det de gjort och att de ska bli tjatade på om att cannabisrökning är farligt. Mycket handlar 

om att testa sig fram genom ett ”dealande” där behandlaren talar om hur den kommande veckan 

utan cannabis kommer att se ut och på ett sätt propagerar för att inte röka tills nästa träff sker. 

  

Respondenten C förklarar att i majoriteten av fallen kommer ungdomen tillbaka med en 

annorlunda attityd då det som sas veckan innan stämde in på hur de kände, tänkte och mådde. 

Detta leder till ett förtroende som man senare bygger vidare på i själva behandlingsarbetet. Har 

ungdomen inte lyckats hålla sig fri från cannabisrökandet får man ge det ett nytt försök och en 

ny vecka. Genom detta sätt försöker man fånga ungdomen till att bli mer delaktig i sitt eget liv 

och situation där de får känna att de faktiskt har kontroll över sitt liv, vilket kan väcka nya 

nyktra idéer som förhoppningsvis leder till förbättring. 

 

 

Hinder och svårigheter i behandlingsarbetet med unga cannabisbrukare 
 

Kunskap och okunskap 

 

Av de fem verksamheter som intervjuades uppgav en rad verksamheter att det råder en stor 

okunskap när det kommer till cannabis och om de negativa konsekvenser som substansen kan 

medföra.  

 

Respondent A, B och D förklarar att okunskapen om cannabis bland annat finns hos dem som 

brukar det, inom hälsa- och sjukvård och på behandlingshem. Intervjuerna pekar på att många 

av de ungdomar som brukar cannabis har en positiv syn till det eftersom de kan höra och läsa 

nyheter och artiklar om medicinsk cannabis eller nyheter som lyfter fram en positiv aspekt av 

drogen. Verksamheterna lyfter även fram att många ungdomar inte heller vill ändra sin 

uppfattning från en positiv till en negativ syn. De professioner som möter ungdomar med 

cannabisproblem måste äga kunskap för att hela tiden hålla sig uppdaterad kring ämnet för att 

på bästa sätt kunna motbevisa de positiva argumenten.  

 

”Egentligen finns det många anmärkningsvärda problem och det första är hela diskursen 

kring att cannabis är så ofarligt men det görs ingenting för att motverka det. Det finns 

inga kampanjer för att bromsa dessa motsättningar.” 

(Respondent D) 

 

Både Respondent A, B och D beskriver hur viktigt det är som behandlare med denna målgrupp 

att ha ett gott tålamod och en stor kunskap kring ämnet cannabis för att på bästa sätt kunna 



 

22 

 

motargumentera ungdomarnas argument om de positiva aspekterna för att de ska ändra 

uppfattning om drogen. Intervjuerna pekar även på hur viktigt det är med ett bra nätverksarbete 

kring ungdomen för att informera och ”utbilda” föräldrar till ungdomarna om vilka risker och 

konsekvenser som bruket av cannabis kan medföra, vilket innebär att föräldrarna får en större 

förståelse och kan ha samtal med sina barn om ämnet.  

 

”Det vanligaste argumentet som jag får höra från klienter är att alkohol är mycket 

farligare men det som många inte vet är att alkohol är vattenlösligt och cannabis är 

fettlösligt vilket innebär att cannabis lagrar sig i kroppens fettceller och de flesta fetter 

har vi i hjärnan och det är där THC-receptorerna fäster vilket gör att man får kognitiva 

nedsättningar i hjärnan.” 

(Respondent B) 

 

Respondent E menar att ett hinder som de ser i sitt arbete är att de unga som de möter fortfarande 

är barn eller väldigt unga. De förklarar att människans hjärna inte hunnit utvecklas i bland annat 

mognad innan man fyllt 25. Därför har barn och ungdomar inte samma risk- eller 

konsekvenstänk som en vuxen person och det måste en behandlare som jobbar med denna 

målgrupp ta hänsyn till och därför kan det uppstå svårigheter som behandlare.  

 

Balansgång i behandlingsarbetet 

 

När det kommer till svårigheter i behandlingsarbetet med ungdomar så uppger både Respondent 

C och E att något som kan upplevas som ett hinder är att finna balansgången i mötet med varje 

individ. Respondent C förklarar att en person som har missbrukat cannabis under lång tid till 

slut inte blir lika närvarande, ganska inåtvänd och att det som behandlare kan vara svårt att nå 

fram till denna personen. De menar att man mer eller mindre måste vara konfrontativ, tydlig 

och lite fyrkantig i mötet med ungdomen just eftersom att ungdomen kan ha svårt för att ta till 

sig eller komma ihåg information. Själva balansgången i arbetet innebär som behandlare att inte 

upplevas som kränkande eller låta för hård eftersom det endast kan bidra till ett provokativt 

behandlingsarbete. Under intervjun med Respondent C talar de om hur viktigt samarbetet är 

med sina kollegor på arbetsplatsen. Detta är även något som några andra verksamheter tar upp 

och menar att man kan utvecklas och utföra ett bättre arbete med sina klienter om man får hjälp 

och tips utifrån. 

 

”Det som underlättar enormt är att man har kollegor som man jobbar med, pratar med, 

stämmer av med och som kan ge tips och idéer.” 

(Respondent C) 

 

Respondent E beskriver balansgången genom att som behandlare kunna utmana ungdomarnas 

världsuppfattning eftersom den skiljer sig en del i jämförelse mot en vuxen persons 

världsuppfattning. En utmaning är att man i mötet mellan behandlare och ungdom kan krocka 

när det kommer till vilka kunskaper och erfarenheter som man besitter.  

 

Samarbete med andra parter 
 

Intervjuerna pekar på att ett bättre samarbete mellan olika instanser i samhället hade förbättrat 

öppenvården och hjälpen som ska nå ut till ungdomarna. Respondent C förklarar att det inom 

denna kommun inte finns något samarbete mellan till exempel socialtjänsten, psykiatrin och 

sjukvården. Respondenterna menar att de inom socialtjänsten tar ett stort ansvar inom 

missbruksproblematiken och att allt hade underlättat väldigt mycket om man kunde koppla ihop 
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socialtjänsten med psykologhjälp, sjuksköterska och läkare för att på bästa sätt kunna ge 

ungdomen den hjälp som krävs.  

 

Respondent C förklarar den här problematiken med det bristande samarbetet genom att förklara 

att de inom socialtjänsten kan jobba för drogfrihet och att hjälpa ungdomar med sysselsättning 

men att det ibland kan kännas lönlöst när;  

 

”Vi kan jobba för drogfrihet, hitta sysselsättning men har du en obehandlad ADHD ja då 

kommer vi ingenstans. Samma sak gäller för personer som har en depression. Det tar två 

år för att få en screening för ADHD! Där tar det tyvärr stopp. När vi inte har samverkan 

är det skört.” 

(Respondent C) 

 

Det var dock inte alla besökta verksamheter som uppgav det här problemet. Respondent E tog 

däremot upp vad som fungerade bra inom deras verksamhet och det var just samarbetet mellan 

olika instanser och professioner. Respondent E menar att de är förvånade över att inte fler 

arbetsplatser jobbar med ett gott samarbete samt att verksamhet E har anställda som till exempel 

sjuksköterska, läkare och psykolog vilket respondenterna menar berikar deras arbetssätt enormt 

mycket. Även om det på verksamhet E fanns många olika anställda professioner så har de också 

ett samarbete med sjukvård, avgiftningsenheter och barnmorskor. De berättar att det även finns 

samarbete med personer som hjälper ungdomarna att träna för att de ska hitta någon 

sysselsättning vilken Respondent E menar är av stor betydelse för att ungdomar ska hålla sig 

drogfria.  

 

”De mår bra av att känna sig behövda och viktiga, och att ha något att göra på dagarna. 

Det blir ju ofta väldigt tomt för ungdomen när den har slutat bruka cannabis.” 

(Respondent E) 

 

Även Respondent A beskriver hur de genom ett gott samarbete med andra instanser kan hjälpa 

ungdomen på bästa sätt. Respondenterna berättar att om de möter en ungdom med till exempel 

trauman från tidigare liv så kopplas en person som är specialiserad på trauman in för att samtala 

med och hjälpa ungdomen. Respondent A talar om frisk- och riskfaktorer och de utgår ifrån att 

hitta riskfaktorer för att kunna vända dessa till friskfaktorer. 

 

 

Behandlares generella uppfattningar om ungdomar 
 

Gemensamt för alla fem respondenter är att de möter ungdomar eller klienter som befinner sig 

kring åldrarna 13–25 år. I vissa fall yngre och i vissa fall äldre. Även om vissa av 

verksamheterna endast tar emot ungdomar upp till 21 år menar dem att det är mellan dessa 

ungefärliga åldrar som de flesta brukar cannabis och att de flesta brukar lägga av med drogen 

när de kommer upp lite i ålder.  

 

En annan sak som de flesta av de intervjuade respondenterna beskriver är att fördelningen 

mellan pojkar och flickor som brukar cannabis är ganska jämn. Respondent D uppger dock att 

fördelningen är cirka 66 procent pojkar och 34 procent flickor. Alla respondenter är också 

tydliga med att cannabisproblem inte enbart ligger hos en viss grupp människor utan de 

ungdomar som får hjälp kan komma från alla samhällsklasser. 
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Generella uppfattningar som behandlare 
 

Många av de besökta verksamheterna förklarar generellt sett hur en del av de ungdomarna som 

brukar cannabis kan ha problem med att gå till skolan eftersom de känner sig trötta och inte har 

tillräckligt med ork. En annan gemensam nämnare som lyfts är hur en ungdoms klädstil, hygien, 

humör och bemötande kan försämras eller förändras när det kommer till cannabismissbruk.  

 

Respondent A, B, C och D lyfter även fram att vissa ungdomar använder sig av cannabis för 

den ”medicinska delen.” De menar att vissa ungdomar kan ha problem med sömn, andra kan 

ha problem med ADHD, ångest eller stress och då använder de cannabis för att delvis kunna 

somna, delvis för att lugna sina nerver och för att de mår bra för tillfället, i själva ruset. 

Respondenten C lyfter fram att många av de ungdomar som de möter egentligen inte vet om att 

cannabis påverkar ADHD negativt och endast förstärker de negativa känslorna som de kan 

känna. Respondent D påpekar att många av dessa ungdomar egentligen skulle behöva en 

utredning för ADHD och att de då skulle få bättre hjälp via receptbelagda läkemedel än att de 

själva ska medicinera sig med cannabis som i längden endast ger ungdomen negativa 

konsekvenser. 

 

Respondent A, B och E beskriver att cannabisbrukare kan befinna sig i ett visst tillstånd som 

respondent B valde att kalla ”att man befinner sig i en glasbubbla”. Med detta gemensamt för 

alla tre verksamheter är beskrivningen av de ungdomar som de möter. Själva ordvalet 

”glasbubbla” beskriver hur någon som brukat cannabis under en längre tid i själva verket inte 

riktigt hänger med under samtal eller att de inte är helt närvarande.  

 

”Man kan säga att en person som brukar cannabis befinner sig i en glasbubbla, då det 

jag säger till personen bara studsar runt i glasbubblan och ut igen, vi kommer inte att nå 

fram till varandra. Vi förstår varandra rent genom det som sägs men det går helt enkelt 

inte in hos klienten. Personen som befinner sig i glasbubblan har dock inte själv någon 

förståelse om detta utan det är jag som behandlare som ser detta utifrån.” 

(Respondent B) 

 

Respondent E beskriver personerna som befinner sig i ”bubblan” genom att de kan upplevas 

som obrydda och att de varken är närvarande eller oroliga över sin situation. Respondenterna 

menar att det är stor skillnad på att träffa en ”ren” ungdom till skillnad från någon som brukat 

cannabis under en längre tid. Ungdomar som inte brukat droger har oftare mer kontakt med sina 

egna känslor och har också lättare för att få kontakt med andra menar respondent E. Många av 

de undersökta verksamheterna menar att det kan upplevas som att ungdomen tar in det som 

behandlaren säger men att de ofta glömt bort vad som sagts när de träffas under andra samtalet. 

När ungdomarna där emot blir rena så förstår de ofta i efterhand att de befunnit sig i den så 

kallade ”glasbubblan”. 

 

”Man kan se att en annan person börjar träda fram när de slutar med cannabis. De blir 

mer delaktiga, de kommer ihåg mer, det är mer liv i dem.” 

(Respondent E) 

 

En annan sak som alla respondenter gemensamt lyfter fram är att de personer som brukar 

cannabis ofta har en helt annan bild av sig själva till skillnad från omgivningen. De brukar ofta 

tro och känna att de är smartare, mer kreativa och mer idérika än andra som inte brukar drogen. 

Vidare förklaras att många som röker cannabis blir inåtvända, får mycket funderingar, tankar 

och frågor som snurrar runt i huvudet, de för ofta dialoger med sig själva och har svårare för att 
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föra dialoger med omvärlden. När ungdomarna har kommit en bit in i behandlingen och hjälpen 

som erbjuds så menar de flesta verksamheter att man kan se stor skillnad på ungdomen eftersom 

denne nu kan ta in mer information och börjar nu själv inse problematiken med sitt beteende.  

 

”Som behandlare säger jag aldrig till min klient att jag har rätt eller... ”att så här är det. 

Jag lyssnar alltid på min klient och frågar om lov att informera eller komma med tips. 

Man konverserar och låter klienten själv förstå problemet.” 

(Respondent B) 

 

Något som framkommit under intervjuernas gång är att vissa personer klarar av att bruka 

cannabis bättre än andra och att det kan bero på en rad olika saker. Respondent D förklarar att 

vissa som brukar cannabis är högpresterande när det gäller skola, jobb etc. Detta kan bero på 

att ungdomen har ett gott skyddsnät inom familj och vänner, det finns en trygghet som 

ungdomen kan falla tillbaka till. De ungdomar som där emot inte har samma trygga skyddsnät 

eller förutsättningar runt omkring sig har därför också lättare att hamna i ett missbruk. 

Respondent C och E tar också upp samma ämne och menar att de i vissa fall möter ungdomar 

som är mer lågbegåvade än andra och har därför inte samma förutsättningar som en 

normalbegåvad ungdom. I dessa fall måste behandlaren kunna tillämpa andra sorts metoder för 

att hjälpa ungdomen. Respondent E menar att en ungdom som är lågbegåvad kanske inte 

behöver samtal utan en kontaktperson som kan hjälpa ungdomen i sin vardag och för att 

upprätthålla en drogfri livsstil. 

 

Psykiskt mående bland unga cannabisbrukare 
 

Under alla intervjuer som har genomförts till denna studie pekar det på att de flesta ungdomar 

som har problem med cannabis även har problem med psykisk ohälsa. Ångest, oro, depression, 

nedstämdhet, sömnsvårigheter och nojor är en rad olika tillstånd som många av de ungdomarna 

uppger att dem känner inom alla de fem besökta verksamheterna.  

 

Samtliga respondenter A, B, C, D och E uppger att man måste se till ungdomens psykiska ohälsa 

och undersöka om problemen fanns innan ungdomen började bruka cannabis eller om det är 

något som har uppstått under tiden då ungdomen brukat drogen.  

 

Respondent B och E talar om att cannabis till en början fungerar som en skön och bra drog och 

att den inte ger några särskilda bieffekter på det psykiska måendet men efter att ha brukat drogen 

kontinuerligt och under en längre tid kan man se de mörka baksidorna av drogen.  

Gemensamt för alla verksamheter är att man samtalar om dessa tillstånd och undersöker 

ungdomens bakgrund för att hitta kärnan till det psykiska måendet som ungdomen har.  

 

”Om man har minsta lilla sårbarhet för schizofreni så ökar risken mycket mer om man 

röker.” 

(Respondent B) 

 

Respondent D tar upp att ungdomar som kommer till dem för att få hjälp ofta har varit med om 

traumatiska upplevelser så som sexuella övergrepp, mobbning eller lidande inom familjen. 

Respondent D menar att alla dessa tragedier hänger samman. Respondent E förklarar vidare om 

detta tema och berättar att man kan byta ut alla dessa negativa känslotillstånd till: ”Utsatthet 

och belastning”. Vidare berättar dem om en undersökning som har gjorts i den undersökta 

kommunen. 
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”Istället för att använda alla dessa negativt laddade känslotillstånd kan man byta ut det 

mot: ”Utsatthet och belastning”. Cirka 80 procent av de ungdomar som vi möter berättar 

att de har problem med sömnen och tar därför hjälp av cannabis för att kunna sova.  De 

har ju ett grundproblem som allt bottnar i, cirka 70 procent av dem vi möter har 

separerade föräldrar, cirka 30 procent beskriver att de varit utsatta för våld eller 

misshandel i uppväxtmiljön, cirka 40–50 procent av ungdomarna har växt upp i hem med 

missbruk, cirka 45 procent har varit utsatta för sexuellt våld och övergrepp, cirka 60 

procent beskriver att de varit med om psykiskt våld, cirka 50 procent uppger att de varit 

utsatta för fysiskt våld och cirka 20 procent uppger att det varit med och gjort brottsliga 

saker. Denna undersökning grundar sig i vårt DOK-formulär.” 

(Respondent E) 

 

Både respondent B och C berättar att begreppen ”ångest” och ”depression” är något som många 

ungdomar slänger sig med och säger att de upplever. Dessa respondenter menar att ångest och 

depression egentligen är diagnoser och att de flesta ungdomar inte har fått dessa diagnoser av 

läkare utan det är tillstånd som ungdomarna själva beskriver att de har. Då måste behandlare 

utreda om det verkligen är riktig ångest eller depression eller om det egentligen är andra känslor 

som ungdomarna upplever.  

 

”Vi sjukdomsförklarar normala känslolägen på tok för lätt och detta är något vi måste 

belysa tydligt. Att man får en tanke som snurrar runt i huvudet och som leder till oro i 

magen är en helt vanlig reaktion även om den kan kännas väldigt kraftig och jobbigt i 

mellan åt men det är inte en sjukdomsbit. Bara man pratar om ångest kan det väcka dessa 

känslor hos många och av det skälet försöker vi undvika just det ordet och istället ersätta 

det med en vanlig känsla som till exempel. oro.” 

(Respondent C) 

 

Samtliga respondenter förklarar att man lyfter fram alla dessa känslolägen och att man hjälper 

ungdomen att hitta strategier för att klara av vardag, skola, jobb etc. när de upplever dessa starka 

känslor som är en bidragande del till varför de brukar cannabis. 

 

”Det underlättar om du tror att du kan bli någon men om du där emot inte har några 

höga tankar om dig själv, om du inte kan bli något så fortsätter man bara puffa på för att 

det ändå inte spelar någon roll. Avsaknad på livsmål fungerar väldigt ofta negativt.” 

(Respondent D) 
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RESULTATSAMMANFATTNING 

 

Resultaten som framgår i denna studie har pekat på att allians och relationsskapande till 

ungdomar är av största vikt när det kommer till behandlingsarbetet för en stoppad konsumtion 

utav cannabis. Samtliga respondenter menar att om behandlare och ungdom inte har skapat en 

god allians innan det faktiska arbetet börjar kommer problem med tillit att uppstå vilket är 

kontraproduktivt för syftet av själva behandlingsarbetet.  

 

Psykisk ohälsa bland de ungdomar som kommer till de fem undersökta verksamheterna är också 

något som har framkommit under intervjuerna. Respondenterna i samtliga verksamheter uppger 

att de flesta ungdomar som kommer till dem anger att de bland annat känner sig deprimerade, 

får ångestattacker eller har oroskänslor. Frågan är då vad som kom först, det dåliga psykiska 

måendet eller missbruket? Respondenterna menar att detta är bland det första som undersöks 

när man träffar ungdomen för att på bästa sätt tillämpa en så god behandling som möjligt.  

 

I motsats till vad många ungdomar tror innan de börjar sin behandling kan cannabis leda till 

negativa konsekvenser efter att ungdomen slutat bruka. Det är i många fall problem så som oro, 

ångest, svettningar och sömnbesvär som de uppger i abstinensfasen utav behandlingen. Har 

man sedan tidigare en problematik med dessa besvär leder cannabis till en förstärkning av dessa 

negativa känslor vilket förvärrar tillvaron, i alla fall tillfälligt. Det som varit viktigt för 

behandlarna i den undersökta studien har varit att informera ungdomarna om hur den 

kommande perioden kommer att se ut. Detta leder till att ungdomarna lättare kan göra sig redo 

för hur de kommande veckorna eventuellt kan se ut. Detta är något föräldrar även blir 

informerade om för att de lättare ska förstå sig på vad det är deras barn kommer att gå igenom. 

Genom denna insats har föräldrarna en möjlighet att agera som ett extra stöd för ungdomen. 

 

Att det uppstår hinder och svårigheter i behandlingsarbetet är uppenbart. För att sammanfatta 

de hinder som respondenterna har uppgett är det till exempel. att hitta balansgången så att 

behandlare varken går för fort eller för långsamt fram, att inte verka för hård mot ungdomen då 

detta kan bli kontraproduktivt. Andra hinder som har visat sig är att både yrkesverksamma och 

icke-yrkesverksamma har för lite kunskap om området cannabis. Det sista hindret som lyfts upp 

är om det finns något samarbetet mellan öppenvård, sjukvård, psykiatri eller socialtjänst. Vissa 

respondenter uppgav att samarbetet fungerade bra och att det gynnade ungdomarna medan 

andra verksamheter inte alls hade något samarbete med dessa instanser och att det var ett minus 

för ungdomarna.  
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METODDISKUSSION 

 

Våra förberedelser inför detta examinationsarbete var att välja ett ämne som vi intresserade oss 

för. Vi började med att studera ämnet lite noggrannare för att få en överblick över det valda 

ämnet för att sedan sätta igång att skriva inledning och bakgrund. Vi har sökt information i olika 

databaser som vi har använt som källor till uppsatsen. Efter att ha utformat inledning och 

bakgrund valde vi att skriva syfte och frågeställning eftersom det blev lättare när man väl var 

lite mer insatt i ämnet. Vi var väl medvetna om att syftet kunde komma att ändras under 

skrivandet. Inför mötena med våra respondenter förberedde vi noga utvalda samt relevanta 

frågor vars tanke var att de ska besvara de frågorna vi angett i frågeställningen samt syftet med 

examinationsarbetet.  

 

Vi utformade en preliminär intervjuguide som strukturerades om under arbetets gång. 

Intervjuguiden består av elva frågor som vi tillsammans bearbetade och formulerade om innan 

vi använde oss av den. 

 

I vår intervjuguide valde vi att utforma den efter standardisering av låg grad då vi ställde alla 

frågor i en bestämd ordning och samma frågor till alla respondenter.  Efter första 

intervjutillfället valde vi att ändra om ordningsföljden i intervjuguiden för att den skulle bli mer 

strukturerad och för att det skulle underlätta för våra respondenter. Vi valde att ha öppna 

svarsalternativ på våra frågor för att få en så bred bild av temat som möjligt. 

 

Reliabilitet som betyder tillförlitlighet innebär att om man skulle göra om undersökningen, 

skulle den då bli densamma eller hade den förändrats? (Bryman, 2012). 

Vi som har skrivit denna undersökning tror att undersökningen skulle bli snarlik densamma om 

vi gjorde om den eller om andra forskare skulle använda liknande frågeställningar som vi 

använt.   

 

De respondenter som bidrog till resultatet jobbade väldigt likt varandra då den gemensamma 

nämnaren i detta fall är ungdomar som brukar cannabis. Tack vare detta var svaren vi fick till 

resultatet inte osammanhängande utan snarare tvärt om. Även om respondenterna jobbade i 

olika kommuner och län och hade olik bakgrund vad som gäller arbetslivserfarenhet och 

utbildning är våran uppfattning att reliabiliteten är väldigt pålitlig. Detta till stor del av att svaren 

vi fick fram inte skiljde sig så mycket åt vad som gäller problematiken kring denna målgrupp.  

 

Inför varje möte med de respondenter som deltog informerades kvalitetskriterierna för att de på 

så vis skulle känna en lättnad inför intervjun och inte hålla tillbaka på något de hade och säga. 

Detta är något som i vår uppfattning stärkte reliabiliteten hos varje respondent. Genom att 

tillämpa samma princip hos alla respondenter ökar tillförlitligheten. Validiteten vad som gäller 

undersökningen anser vi vara stor då vi förlitat oss på en intervjuguide där vi inte låtit våra egna 

erfarenheter av arbete med människor låtit befläcka det som respondenterna har berättat för oss 

under varje intervju. 

 

För att säkerställa resultatet ännu mer delade vi upp transkriberingarna, läste igenom allt var för 

sig för att få fram viktiga teman till resultatet. Efter detta sammanställde vi de viktiga punkterna 

som vi ansåg vara bra för studien och valde därefter tillsammans ut vad vi ville ha med i 

resultatdelen. Det som vi tog med i beräkningen var inte enbart vad respondenterna sa utan även 

hur de sa det (Bryman, 2012). Detta bidrog till en större förståelse av arbetet respondenterna 

bedrev och en bättre förståelse av vad respondenterna faktiskt tyckte om både de ungdomar de 

möter och deras arbete. 



 

29 

 

 

Detta är något vi skulle kalla arbetets styrka. Eftersom de svar vi fick ofta gick in i varandra 

gav det oss förtroendet att vi hela tiden var på rätt väg. Även om vi i efterhand kanske kände 

att vi skulle vilja ändra eller lägga till frågor i intervjuguiden inför de intervjuer som 

genomfördes gav respondenterna tydliga svar på de frågor som ställdes. En annan styrka som 

vi vill lyfta fram är att vi sammanlagt gjorde fem olika intervjuer var av dessa fem intervjuer 

utfördes i fyra olika län och kommuner för att få så mycket och varierandesvar som möjligt. 

 

De svagheter resultatet har är att vi kom igång senare än vad vi hade räknat med då intervjuerna 

som genomfördes bokades någorlunda sent. Detta bidrog till att vi inte valde att ändra våra 

frågor på ett sätt som vi ville i ett senare skede då vi ville ge alla respondenter en chans att svara 

på exakt samma frågor. Huvudsaken är att det vi ville undersöka från första början undersöktes 

vilket gör oss nöjda och till freds med det resultat vi fick.  

 

Andra metoder hade kunnat tillämpas för att få arbetet att flyta på bättre. Ett exempel på detta 

är att vi hade kunnat kontakta de verksamheter som ställde upp betydligt tidigare för att vi skulle 

bli garanterade intervjuer tidigare än förväntat. Detta hade lett till att arbetet hade börjat mycket 

tidigare och på så vis hade vi haft möjlighet att kontakta de berörda verksamheterna via telefon 

för att lägga till ytterligare frågor som vi anser hade varit relevanta för arbetet.  

 

Detta är något vi tar med oss till nästa gång då det underlättar enormt att inte på något sätt och 

vis alls underskatta hur omfattande ett arbete av denna grad kan vara.  

 

RESULTATDISKUSSION 

 

För att koppla till Prochaska & DiClementes förändringsmodell befinner sig många av de 

ungdomar som söker hjälp i stadiet ”före begrundan” innan de själva eller omgivning söker 

hjälp åt dem. När ungdomen befinner sig i ”före begrundan” innebär det att denne inte själv ser 

några problem med varken beteende eller i detta fall cannabisrökning.  

 

Detta är något som kan orsakas av en egen form av självreflektion där man kommer till en punkt 

där man inser att den livsstilen man försöker leva inte håller upp i samhället, vilket på ett sätt 

tvingar ungdomen att överväga om att söka hjälp för sin cannabisrökning. I andra fall, som 

enligt våra respondenter är mer vanligt så rör det sig om att föräldrar, skola eller myndighet 

uppdagat deras levnadsstil och bestämmer prompt att en insats är nödvändig för en mer positiv 

förändring. Väl efter att detta har accepterats hos ungdomen leder det in på ett alliansskapande 

mellan behandlare och ungdom där man försöker hitta sätt att knyta an till ungdomen för att 

förstå sig på denne innan rätt sorts hjälp kan erbjudas. Många utav våra respondenter 

tillkännagav under intervjutillfällena att själva relationsskapandet mellan behandlare och 

ungdom var det viktigaste under hela behandlingstiden. Vi valde att i tidigare forskning skriva 

om en rapport av Turner (2014) där han lyfter fram tre olika steg i behandlingsarbetet. Turner 

döpte dessa steg till: ”Förberedande fas”, ”avvänjningsfas” och ”upprätthållande”. Alla 

Turners steg passar väl in i Prochaska och DiClementes förändringsmodell och var därför en av 

anledningarna till att vi valde att skriva om både Turners förändringsmodell och Prochaska och 

DiClementes förändringsmodell.   

 

Precis som Gullberg (2015) skrivit i sin studie om tjejer som brukar cannabis, så uppgav även 

tjejerna att relationen till sin behandlare hade betydligt större del i behandlingen än vilka 

insatser de valde att sätta in. Detta pekar på att om behandlaren lyckas skapa en god relation 
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som bygger på tillit och respekt så kan behandlaren hjälpa ungdomen att komma över steget 

”före begrundan” och förhoppningsvis få ungdomen att gå vidare till nästa steg i 

förändringsmodellen.  

 

Resultatet pekar på att alla behandlare informerar om negativa konsekvenser samt motiverar 

ungdomarna till att tänka annorlunda för att gå vidare till vad Prochaska & DiClemente kallar 

för ”begrundan” som är det andra steget i deras förändringsmodellen. Detta steg liknar det 

första men behandlaren måste fortsatt informera och medvetandegöra ungdomen på att en 

förändring är nödvändig. Många utav våra respondenter berättade för oss att de hela tiden måste 

hålla sig uppdaterade vad gäller just cannabis eller andra droger för att kunna ta en 

argumentation med en ungdom och för att motbevisa de positiva argumenten som ungdomarna 

ofta kommer med.  

 

Det tredje steget som Prochaska & DiClemente kallar för ”förberedelse” går ut på att behandlare 

och ungdom tillsammans ska planera, sätta upp rimliga mål för ungdomen samt att behandlaren 

ska försöka få ungdomen till ett konsekvenstänk av sina handlingar. Detta är målet som 

förhoppningsvis kan leda till att ungdomen börjar se risker med sitt beteende och vill förändra 

det. I många fall är det en hjälp som är samtalsbaserad där behandlaren lägger in olika tider för 

att träffas och prata om varför ungdomen använder sig av cannabis, vilka känslor de vill döva 

samt hur man på smidigaste sätt byter ut tiden man röker cannabis mot något mer produktivt, 

detta för att bryta det mönster som i framtiden kommer orsaka skada.  

 

När behandlare och ungdom gemensamt satt upp mål för ungdomen så är det givet att nästa steg 

i förändringsmodellen är ”handling”. I detta steg ska behandlaren hjälpa ungdomen att lära sig 

nya beteenden och något som många av våra respondenter framförde var att de försöker 

medvetandegöra ungdomen om hur och när de antagligen kommer befinna sig i fallgropar då 

ett återfall är väldigt vanligt. Många av våra respondenter berättade att de försöker få ungdomar 

att bryta upp med sitt kompisumgänge där de tidigare har rökt cannabis för att inte riskera att 

få ”suget” och trilla tillbaka. Våra respondenter menar dock att detta är en svår process för 

ungdomen eftersom denne kommer bli väldigt ensam då ungdomen kanske inte har vänner 

utanför gruppen som röker cannabis. Här kommer man till ett viktigt dilemma som behandlare, 

för att hjälpa ungdomen på bästa sätt så krävs det även att behandlaren hjälper ungdomen att 

hitta nya intressen. Det kan röra sig om sport eller ett fritidsintresse som kan intressera 

ungdomen. Våra respondenter menar att detta är viktigt för att ungdomen ska kunna ”byta” ut 

tiden av cannabisrökning mot något som gynnar dem bättre.  En annan sak som våra 

respondenter uppgav var att ungdomen, genom att ingå i nya sociala sammanhang kan träffa 

nya vuxna eller andra ungdomar som kan bidra med goda trygga relationer, vilket kan kopplas 

till von Wrights socialpedagogiska perspektiv. Von Wright (2000) menar att ny kunskap och 

mening uppstår i mötet med andra människor vilket betyder att om ungdomen ingår i till 

exempel nya fritidsintressen så kan de goda relationerna bidra till förändring i ungdomens liv.  

 

Sista steget i förändringsmodellen är ”bibehållande”. Detta steg liknar ”handlingssteget” och 

innebär att behandlare ska försöka hjälpa ungdomen att bibehålla sin nya drogfria livsstil. Vi 

frågade många av våra respondenter om de använde sig utav någon typ av vård efter avslutad 

behandling. Vissa av våra respondenter menade att de efter avslutad behandling fortsatt har 

kontakt med ungdomarna och att de har en viss uppföljning för att se att allt går bra med 

ungdomen. Vissa respondenter uppgav däremot att de inte alls hade några uppföljningssamtal 

och att det inte var nödvändigt. Frågan som vi då ställde oss var: Hur kan en uppföljning av en 

ungdom inte vara nödvändig? En av våra respondenter berättade att Socialtjänsten ofta inte vill 

ge någon uppföljning, eller i alla fall inte en för lång uppföljning då de anser att det är för 
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kostsamt. Men om en ungdom som redan fått en kostsam behandling faller tillbaka in i gamla 

mönster så spelade ju behandlingen egentligen ingen roll. Vi anser därför att en uppföljning 

med exempelvis samtal skulle gynna alla inblandade parter bättre eftersom det i längden blir 

dyrare för samhället att hela tiden ge personer behandling som i slutändan kanske var i onödan 

då personen faller tillbaka. Vi tror även att det är viktigt med en uppföljning för vissa ungdomar 

som kanske inte har en trygghet runt omkring sig eller som är omgivna av icke tillitsfulla 

personer. Då spelar den trygga relationen med behandlare en stor roll för att upprätthållande av 

ett drogfritt liv ska kunna fortsätta.  

 

Respondenterna förklarar att många utav de ungdomarna som de möter känner känslor av 

obehag, oro eller ångest och att cannabis hjälper dem att trycka undan dessa känslor. Efter att 

de slutat röka kommer dessa känslor tillbaka vilket innebär att KBT kan vara en lämplig insats 

för att ta reda på vad som triggar dessa emotioner hos ungdomen samt försöka komma fram till 

olika sätt att handskas med dessa tankar och kognitiva funktioner. Detta är något som går hand 

i hand med de svar vi fått ifrån de respondenter som intervjuades vilket även innebär att 

trovärdigheten för detta påstående stärks. Många utav de respondenter som har ingått i denna 

studie menar att de jobbar för att hjälpa ungdomarna att hantera sina känslor i olika situationer 

och att de använder inslag av KBT i behandlingsarbetet.  

 

Under de möten ungdomen har med behandlaren skapas nya handlingar. Ett exempel på en 

sådan handling är ett uppehåll ifrån cannabis fram till nästa möte. Behandlaren informerar 

ungdomen om vilka symptom det är som kan komma att ske för att på så vis förbereda 

ungdomen mentalt inför det första steget för ett bättre liv. Respondenterna menar att det inte är 

alltid ungdomen klarar av detta och i de fallen är det bara att försöka igen tills detta uppnås. 

Ungdomen måste lära in nya beteenden och lämna det negativa beteendet, i det här fallet 

cannabisrökning, bakom sig. Här ska ungdomen gärna ha fått lite information om vad det är 

som kan utlösa ett sug samt hur man på lättast sätt handskas med det för att inte falla tillbaka i 

samma mönster som tidigare. Här är det viktigt att det finns en stark skyddsfaktor som till 

exempel familj eller andra viktiga personer för att hjälpa ungdomen att upprätthålla den nya 

livsstilen.   

 

De respondenter som vi intervjuat har ofta förklarat ungdomarna som väldigt inåtvända under 

de första mötestillfällena vilket är en indikation på de negativa konsekvenser bruket av cannabis 

medför i en så pass låg ålder. Detta är däremot inget som behöver bli en permanent konsekvens 

resten av livet. Med hjälp av de insatser som erbjuds kan ungdomen sakta men säkert återgå till 

ett mer normalt fungerande liv om viljan finns.   

 

Ungdomen måste vara beredd på att återfall är en risk men med hjälp utav stöd och positiv 

förstärkning från exempelvis familj ska detta försöka att undvikas så gott det går. Vid ett 

eventuellt återfall finns det inte så mycket att göra mer än att resa sig upp, borsta av dammet 

från axlarna och försöka igen. Att sluta bruka droger för att lämna negativa urinprov är inte det 

största hindret. Det sista steget i förbättringen är ”bibehållande”. Detta innebär att efter 

grovjobbet är gjort så ska man försöka hålla sig ifrån att börja röka igen även om man själv tror 

att man har kontroll över det. Det är här den stora utmaningen sker. 

 

Under alla möten mellan behandlare och ungdom, där man kan tillämpa Prochaska & 

DiClementes förändringsmodell då de flesta ungdomar går igenom dessa steg till ett 

förhoppningsvis drogfritt liv så vill vi även här koppla in Moira von Wrights socialpedagogiska 

perspektiv samt intersubjektiviteten.   
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Precis som von Wright beskriver om intersubjektiviteten, vilket betyder att ny kunskap och 

mening uppstår när individer samspelar med varandra och att det kan leda till förändringar i en 

människas liv så är det detta som sker mellan behandlaren och ungdom. Båda parter kan ta 

lärdom av varandra men det är behandlarens uppgift att sträva mot den goda relationen och se 

vem ungdomen är och inte endast se ett missbruk. Gullberg (2015) poängterar att varken val av 

metod eller insats spelade någon stor roll i behandlingsresultatet, det viktigaste var 

alliansskapandet och att ungdomen kan känna tillit och respekt, vilket hade avgörande effekter 

på behandlingsresultatet. Att relationen mellan behandlare och ungdom är det viktigaste i 

behandlingsarbetet är något som har framkommit tydligt under studiens gång. Gemensamt för 

alla besökta verksamheter var alliansen till ungdomen samt nätverksarbete. Det vill säga att 

majoriteten av alla respondenter la stort fokus på ungdomens familj för att skapa en bättre 

situation och hjälpa ungdomen på bästa sätt. Enligt Berglund & Cederlund (2017) främjas 

ungdomens motivation, ambition och ”friskprocesser” om det uppstår en god relation mellan 

behandlare och ungdom. De menar att detta stimulerar ungdomen till att själv hitta anledningar 

och se varför de måste förändras. För att få ungdomen att tänka själv är det viktigt att 

behandlaren ställer öppna frågor under samtalen eftersom det gör att ungdomen måste ge 

utförligare svar. Öppna frågor ingår i MI, som är en metod som de flesta utav våra respondenter 

uppgav att de använde sig av även om de i själva verket inte tänkte på att de använde sig av just 

den metoden. Våra respondenter hade länge jobbat med ungdomar och använt sig av olika 

metoder och de menade att metoderna på något sätt hade ”fastnat i ryggraden”. Vissa 

respondenter uppgav också att MI inte alltid fungerar i början av ett behandlingsarbete eftersom 

många cannabisrökande ungdomar inte hade den kognitiva förmågan att förstå eller ta in den 

information som behandlare framförde till ungdom.  

 

Många utav de respondenter vi mötte under intervjuerna hade differentierade åsikter kring 

förhållningssättet vad som gäller tillämpandet av manualbaserade hjälpinsatser. Vissa utav 

respondenterna propagerade för olika manualbaserade insatser medan andra tyckte att detta var 

överflödigt och istället förlitade sig helt och hållet på arbetslivserfarenhet vilket inte direkt 

visade sig vara negativt vad som gäller behandlingsarbetet och ungdomarnas utveckling. Detta 

är även något som vi har sett under resultatets gång då många respondenter lyfter fram att just 

relationsskapandet är det viktigaste när man möter en ny ungdom eller klient. Vad vi vill försöka 

få fram här är att inte enbart MI eller KBT är lösningen på de problem ungdomar hävdar att de 

har vid första mötestillfället. En stor del i behandlingsarbetet är relations- och alliansskapandet.  

 

Efter att studien genomfördes gav det oss bättre förståelse för vad som faktiskt är en viktig del 

i behandlingsarbetet. Det vi fick större förståelse för var just vikten av alliansskapande mellan 

behandlare och klient. En annan aspekt som är värd att lyfta fram är faran med cannabis innan 

man fyllt 25 år. Många ungdomar får kognitiva funktionsnedsättningar när de börjar röka i 

tonåren eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad och har nått sin fullständiga mognad.  

 

Utifrån Prochaska & DiClemente samt von Wrights modeller anser vi att resultaten som kommit 

fram är rimliga. Genom att sätta sig in i de stegen samt vikten av relationsskapandet i 

behandlingsarbetet ser man tydligare hur viktig kombinationen av dessa teorier är för de 

hjälpinsatser som erbjuds. Detta ger en logisk förklaring på hur resultatet blir för de ungdomar 

som söker hjälp och som faktiskt drar nytta av behandlingen som erbjuds.  

 

Något som vi anser vara viktigt att ta upp i denna del av studien är hur vissa 

öppenvårdsmottagningar inte har något samarbete med varken psykiatri eller sjukvård. Vissa 

av de besökta verksamheterna hade fullt samarbete mellan olika instanser i samhället och 

respondenterna inom dessa verksamheter lyfte fram att just samarbetet med sjukvård, psykiatri 
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m.m. var till en oerhört stor fördel. De verksamheter som inte hade samarbete med andra 

instanser såg detta som ett stort minus då ett samarbete med sjukvård och psykiatri enbart 

hjälper ungdomen i behandlingsarbetet då man kan få utökad hjälp. Vi anser att om ett gott 

samarbete mellan de olika instanserna hade funnits så hade det underlättat för alla inblandade 

parter. Ett exempel som en av våra respondenter uppgav var att om en ungdom till exempel mår 

psykiskt dåligt så kanske det krävs att en psykolog bli inkopplad. I andra fall kan det handla om 

att en ungdom kanske har ADHD och då krävs ett gott samarbete med sjukvården för att få en 

utredning. Respondenten menade dock att väntetiden för att få en ADHD-utredning tar cirka 

två år och det är där som behandlingen krockar. Hade dessa verksamheter däremot haft ett gott 

samarbete hade det betytt att väntetiden inte är lika lång och att det främjar behandlingen.  

 

Precis som Anderberg & Dahlberg (2015) beskriver så krävs ett gott samarbete mellan dessa 

parter eftersom om en ungdom kommer in för behandling av cannabisbruk men samtidigt har 

psykiska besvär så är det viktigt att psykiatrin är inkopplad för att maximera insatserna.  

 

Val av insats grundar sig mycket på vad det är för typ av problematik ungdomen uppvisar när 

det kommer till hur pass illa deras cannabiskonsumtion är eller om den unge mår psykiskt dåligt, 

vilket innebär att det psykiska måendet är det man måste se till att jobba med först innan man 

väljer val av lämplig insats för själva missbruket. Därför är det som nämnts ovan viktigt att ha 

ett gott samarbete mellan öppenvård, sjukvård och psykiatri. 

 

Vi anser att det resultat som vi fått fram är viktigt eftersom det ger en tydlig bild av vad som 

faktiskt krävs för att arbetet med behandling ska vara så fulländad som möjligt. Självklart finns 

det fall där ungdomar inte drar någon nytta utav den behandlingen som erbjuds vilket innebär 

att de återgår till det negativa mönster de levde tidigare. Vad som inte funkar för dessa 

ungdomar är för oss oklart då det inte undersöktes i studien. I efterhand kan vi känna att detta 

var något som vi borde ha lyft fram i de intervjuer som genomfördes då detta visade sig vara av 

intresse i ett senare skede av arbetet.    
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BILAGOR 

 

Intervjuguide 

 

1: Hur kommer klienterna i kontakt med er och hur ter sig alla steg fram till att sluta 

missbruka cannabis? 

 

2: Hur skulle du beskriva en person som fastnat i ett cannabismissbruk? 

 

3: Vad har du som behandlare upplevt fungera bäst i alliansen mellan behandlare och 

klient? 

 

4: Vad finns det för hinder och svårigheter som behandlare i arbetet med denna 

målgrupp? 

 

5: Anser du att något fattas i behandlingsarbetet för att du skulle kunna utföra ditt jobb 

bättre? 

 

6: Vilka faktorer i en persons liv påverkar vilket val av insats eller arbetssätt man väljer 

att tillämpa på sin klient? 

 

7: Hur ser hjälpinsatserna ut i behandlingen med klienter som har ett cannabismissbruk? 

 

8: Finns det några kombinationer av olika slag i behandlingen som gör att klienterna 

lyckas bättre? 

 

9: Hur upplever du som behandlare att era insatsprogram fungerar?  

 

10: Skulle du kunna ge en bild av hur ett möte med en klient går till? 

 

11: Ser du ofta kopplingar mellan cannabismissbruk och psykisk ohälsa bland de 

klienter som du möter i ditt arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


