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Sammendrag 
Cannabis brukt som medisin er et samfunnsaktuelt tema som i den senere tid ofte har vært i 

medias søkelys. Studiens formål var blant annet å få økt innsikt i hvordan det argumenteres 

og begrunnes at cannabis brukes til medisinske formål og hvordan de opplever å være en 

medisinsk bruker av et ulovlig stoff. På bakgrunn av dette har jeg utformet følgende 

problemstilling: Hvordan oppleves det å bruke cannabis til medisinske formål? For å svare på 

denne har jeg utviklet tre forskningsspørsmål som er delt inn i hvert sitt kapittel.  

- Hvordan er bruksmønsteret deres og hvilken eventuell påvirkning mener informantene at 

bruken har på deres sosiale liv? 

- Har informantene tidligere erfaringer med å bruke stoffet til rusformål og i så fall, hvordan 

forklarer de selv at bruken har utviklet seg til å bli medisinen deres? 

- Hvordan legitimerer de bruken av et ulovlig stoff og hva er tankene deres rundt en 

liberalisering av narkotikalovgivningen? 

 

Oppgaven er en kvalitativ studie av 10 norske cannabisbrukere som selv mener de bruker 

cannabis til medisinske formål. Cannabis blir brukt av informantene til medisinske forhold 

som for eksempel ADHD, bipolar lidelse, posttraumatisk stressyndrom og muskel- og 

leddsykdommer, samt for forhold som søvn, appetitt, avslapning og bedre humør. Metoden 

som er brukt er dybdeintervju som grunnlag for analysen. Bakgrunn for valg av tema var at 

stadig flere land og stater har legalisert cannabis til medisinske formål. Studiens funn tyder i 

noen grad på at noe av begrunnelsen kan se ut til å være knyttet til relativt hverdagslige 

problemer når forhold som søvn, appetitt og avslapning er noe cannabis brukes for. Per dags 

dato eksisterer det ikke god nok forskning på disse områdene som tilsier at cannabis kan 

fungere bedre som medisin enn de tradisjonelle medisinene som allerede eksisterer for disse 

sykdommene eller plagene.   

 

Utvalget foretrakk cannabis fremfor andre lovlige medisiner på grunn av virkningen det 

hadde på deres diagnoser eller plager og på grunn av deres oppfatning av risikoen ved 

cannabisbruk. Informantene mente at de fleste lovlige medisinene som de kunne brukt til 

deres sykdommer eller plager hadde flere og mer alvorligere bivirkninger enn cannabis, dette 

gjelder blant annet ADHD-medisinen ritalin. For å begrunne og forsvare den medisinske 

bruken, brukes ulike legitimeringsteknikker, blant annet skildrer de cannabis som en naturlig 

og organisk plante og ritalin og andre tradisjonelle medisiner som ”kjemiske”. Jeg benytter 
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meg også av nøytraliseringsteori for å vise hvordan de nøytraliserer bruken sin ved å 

sammenligne stoffet med andre legale medisiner, mat og alkohol.  

 

Utvalget benyttet cannabis så å si hver dag, men gjerne ikke før på kvelden, etter at alle 

plikter og gjøremål for dagen var gjort. De fleste foretrakk å være alene. Men en del av 

informantene fortalte at de av og til kunne bruke cannabis selv om de ikke trengte det 

medisinsk. Da ble det i hovedsak brukt for hygge og sosialitet. Derfor var grensene mellom 

medisinsk og rekreasjonell bruk noe vage og komplekse. Samtidig var det viktig for 

informantene å skille mellom rekreasjonell og medisinsk bruk og mellom rus og medisinske 

effekter. At de forteller at de ikke alltid bruker det medisinsk, gjør at man kan betvile om det 

i det hele tatt blir brukt som medisin. Men det kan også være med på å tydeliggjøre at det 

faktisk er ulike bruksformer ved bruk av cannabis og at det kan brukes ulikt i ulike 

kontekster. Som medisin viste det seg at cannabis ofte ble brukt alene og at 

doseringsmengden var mindre, noe som gjør at de ikke kjenner selve rusen men at det hjelper 

dem med det de sliter med av sykdommer eller plager. Cannabis brukt til rusformål eller 

rekreasjonelt var ofte knyttet til hygge, sosialitet, når man gjør ensformige og kjedelige ting 

og man bruker ofte en høyere dose enn det man bruker medisinsk. Hele åtte av informantene 

hadde tidligere brukt stoffet til rusformål og det opplevdes derfor som enda viktigere for dem 

å skille mellom de to bruksformene.  

 

Det er problematisk for informantene at stoffet er ulovlig. De er tvunget til å kjøpe stoffet i 

kriminelle miljøer og de er ikke sikret å få det samme stoffet fra gang til gang. Informantene 

hadde klare preferanser for hva de trengte for å oppnå en medisinsk effekt. De ønsker at 

stoffet skal bli legalisert til medisinsk bruk, men er samtidig redde for hvordan kvaliteten på 

det lovlige stoffet vil bli. Men de har alle en sterk tro på at den norske narkotikapolitikken 

kommer til å endre seg og at det vil bedre deres hverdag som medisinsk bruker av stoffet. 
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Forord 
Et langt, krevende og lærerikt arbeid er endelig i mål. Det har til tider vært frustrerende og 

vanskelig å holde seg motivert og strukturert. Men når oppgaven nå er ferdig er jeg veldig 

stolt over meg selv og oppgaven jeg leverer.  

 

Det er utrolig mange flinke folk som har hjulpet meg med oppgaven og som jeg derfor ønsker 

å takke. For det første vil jeg takke mine informanter for å ha gitt av sin tid og sine erfaringer. 

Uten dere ville ikke denne oppgaven vært mulig. En stor takk vil jeg også rette til 

organisasjonen Normal som fikk meg i kontakt med informantene. En enda større takk vil jeg 

rette til mine dyktige veiledere Eivind Grip Fjær og Lise Kjølsrød som har hjulpet meg 

gjennom hele prosessen både i oppturer og nedturer. Takk for alle de gode tilbakemeldingene 

og for den gode motivasjonen dere har gitt meg.  

 

Ellers vil jeg rette en stor takk til mine fantastiske foreldre, søstre og kjæreste som har stilt 

opp og hjulpet meg på veien. Gode venner som har vært interesserte og tålmodige gjennom 

hele denne perioden. Jeg gleder meg til å kunne tilbringe mer tid med dere fremover og jeg er 

veldig glad i dere alle sammen.  

 

Tønsberg, september 2016 

 

Natalie Roberg 
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1  Cannabisbruk i endring 
Cannabis er i dag det mest utbredte rusmidlet i den vestlige verden etter alkohol (Bachs & 

Tuv, 2013). Utviklingen har gjennom de 50 årene vi har hatt cannabis i Norge gått i bølger og 

de siste årene har det skjedd nokså store endringer (Skretting, 2013). Stadig flere har erfaring 

med bruk av stoffet og det er mange som mener mye om norsk narkotikapolitikk. Det 

argumenteres både for positive og negative konsekvenser når det gjelder hva bruken kan føre 

til (Bretteville-Jensen, 2013). Gjennom historien har cannabis blitt brukt på ulike måter, blant 

annet som en del av gjennomføringen av arbeid, i ulike ritualer og som medisin (Vindheim, 

2000). Ordet rekreasjon betyr ”hvile og atspredelse” (Sveen, 2014). Rekreasjonell bruk er 

knyttet til fritid og brukes til avslapning og hygge. Informantene i denne oppgaven benytter i 

hovedsak cannabis medisinsk, men kunne også av og til bruke stoffet rekreasjonelt. Derfor er 

skille mellom disse to bruksformene vage og komplekse. Det er imidlertid den medisinske 

bruken som er fokuset i denne oppgaven, da det var denne bruken som var dominerende. 

 

1.1   Medisinsk bruk av cannabis 
Medisinske begrunnelser for bruk av cannabis kan se ut til å være økende i Norge. Denne 

tendensen er tydeligst i USA blant bredere grupper av unge mennesker som får marihuana fra 

lovlige kanaler. Funnene til blant annet Pedersen (2014) tyder i motsetning på at denne 

trenden er vanligst hos voksne aldersgrupper i Norge, der det i hovedsak er personer som har 

lang erfaring med ulovlig bruk av cannabis. I denne oppgaven består informantene i 

hovedsak av unge voksne med en gjennomsnittsalder på 34 år. Cannabisbruken deres blir 

også begrunnet som medisin. Denne studien vil innebære forskning på medisinsk 

cannabisbruk på yngre aldersgrupper enn det som det tidligere er gjort forskning på og denne 

oppgaven består kun av brukere som selv mener at de bruker stoffet medisinsk. Likevel har ni 

av ti informanter erfaring med stoffet til rekreasjonell bruk slik som deltakerne i Pedersens 

(2014) studie. Målet med denne studien er å undersøke de medisinske motivene for bruk av 

cannabis og finne ut hvordan det oppleves å være en medisinsk bruker av stoffet for deretter å 

se hvordan livet deres blir påvirket av bruken.  

 

Pedersen (2014) forklarer i sin studie av medisinske cannabisbrukere at det i USA har vært et 

raskt økende antall av pasienter som får anbefalinger av leger å bruke medisinsk marihuana. 

Det har derfor blitt hevdet at denne utviklingen har trukket stoffet inn i et terapeutisk 
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rammeverk. Stoffet blir i mindre grad definert som kriminelt og i større grad behandlet 

medisinsk (s. 1). Forskningsbevis for nytten av medisinsk cannabis har vært voksende det 

siste året i Europa (Pedersen, 2014) . Bruken av cannabis som appetittstimulerende for de 

som lider av kreft og AIDS, og for behandling av spasmer ved multippel sklerose (MS), og 

for behandling av kronisk smerte er godt dokumentert. Når det gjelder lovlig medisinsk bruk 

av cannabis er det cannabinoid medisinen Sativex som dominerer markedet. Dette brukes 

hovedsakelig av MS-pasienter og ble godkjent for medisinsk bruk i 2012 (Bramness, 2013). 

Dermed er det en svært begrenset bruk av lovlig medisinsk cannabis. Deltakerne i 

undersøkelsen til Pedersen (2014) rapporterte at cannabis ble brukt til behandling av 

muskelsmerter, søvnløshet, stress og hodepine. Men ADHD var den vanligste tilstanden som 

ble rapportert. Pedersen (2014) tror at vi kan være vitne til en annen type ”normalisering” 

blant eldre brukere hvor cannabis er trukket inn i det medisinske terrenget, men utenfor 

helsevesenet og som ofte kun er basert på uklare symptomer.  

 

Pedersen (2014) forsket på slike mønstre, der de i hovedsak brukte cannabis mot ADHD. 

Men medisinsk cannabis kan også gi en behagelig effekt, og grenser mellom medisinsk og 

rekreasjonell bruk er ikke entydig og satt. Bruk av cannabis til rekreasjonsformål er kriminelt 

i Norge, Pedersen vil derfor vise hvordan disse medisinske cannabisbrukerne aktivt trekker 

symbolske grenser for bruken av cannabis med rus som motiv. De fleste medisinske brukerne 

han studerte hadde en forhistorie med rekreasjonsbruk av cannabis, dette innebærer derfor 

noen ganger behov for å markere avstand fra denne bruken. Store deler av mitt utvalg fortalte 

også at de hadde brukt stoffet rekreasjonelt og behovet for å markere avstand fra denne 

bruken var også viktig for dem. Men mange setter spørsmålstegn ved validiteten av ADHD-

diagnosen fordi den er basert på subjektive symptomer som dukker opp over tid (Pedersen, 

2014). Diagnosen har blitt tatt som et eksempel på det som blir kalt medikalisering. Det er 

også flere i min studie som fortalte at de brukte cannabis som medisin mot ADHD og jeg vil 

derfor også se på hvordan dette kan være et eksempel på medikalisering.  

 

1.2   Problemstilling og forskningsspørsmål 
Det som er interessant ved ”medisinsk” bruk er at de som selvmedisinerer seg med cannabis 

også vil kunne få en ruseffekt i tillegg til at det hjelper dem med den sykdommen eller de 

plagene man har. Når det gjelder sykdommer eller plager der stoffet ikke er anerkjent for 

medisinsk bruk, fordi det ikke er god nok dokumentasjon på at cannabis kan ha en effekt, vil 



	  3	  

det eksistere en glidende overgang mellom ”medisinsk” og rusgivende bruk. En som egentlig 

bruker cannabis for rusen sin skyld vil kunne si at hun/han har, for eksempel ADHD, og 

fortelle at selvmedisinering med cannabis gjøres for at det skal bli mer akseptert. De vil altså 

forsvare bruken sin ved å anvende et høyverdig motiv, som at det er medisinen deres. Andre 

har kanskje prøvd alle slags konvensjonelle medisiner for sin sykdom, men opplever ikke at 

noe hjelper og begynner med cannabis. Kanskje cannabis fungerer godt på deres sykdom og 

at det ikke er selve ruseffekten som gjør at de bruker det. Cannabis har som sagt blitt brukt 

medisinsk i mange tusen år og det vil ikke være overraskende om planten fungerer på flere 

sykdommer eller diagnoser enn det som allerede er godt dokumentert i dag. Men grensen 

mellom rus og medisin er vag og de som bruker stoffet medisinsk vil måtte begrunne både 

overfor seg selv og samfunnet at det er medisin og ikke et stoff de bruker for rusen sin del. 

Dersom de har brukt stoffet for rusen sin del tidligere og nå bruker stoffet til medisinske 

formål, så vil begrunnelsen mellom disse to forskjellige bruksformene være viktig å skille fra 

hverandre. Hos noen vil cannabis faktisk være viktig for å lindre smerter eller plager og for at 

de skal ha et velfungerende liv.  

 

Jeg vil i min masteravhandling fokusere på hvordan cannabisbruk til medisinske formål 

forsvares og begrunnes av brukere selv. En av grunnene til at jeg ønsker å finne ut mer om 

denne gruppen er fordi cannabis synes å ha blitt mer akseptert i samfunnet enn tidligere, både 

som bruk i fritiden og medisinsk, og synet på farligheten har endret seg dramatisk over en 

periode samtidig som det er en debatt om hvorvidt det burde legaliseres eller avkriminaliseres 

i Norge (Pedersen & Soest, 2015). I en undersøkelse fra 1968 ble cannabis rangert som det 

nest farligste stoffet, men siden 1980 har cannabis blitt rangert som mindre farlig enn heroin 

og amfetamin (Pedersen & Soest, 2015, s. 2). Pedersen & Soest (2015) gjorde en 

undersøkelse blant studenter, funnene deres tyder på at cannabis nå er oppfattet omtrent likt 

med alkohol i farlighetsgrad. Dette er derfor i høyeste grad sosiologisk interessant og et 

samfunnsaktuelt tema i dag. 

 

Undersøkelsen er sentrert rundt brukernes egen opplevelse og motiver for å bruke cannabis. 

Hovedproblemstillingen er: Hvordan oppleves det å bruke cannabis til medisinske formål? 

 

Fremstillingen vil videre være sentrert rundt tre underspørsmål som blir delt inn i hvert sitt 

kapittel: 

- Hvordan er bruksmønsteret deres og hvilken eventuell påvirkning mener informantene at 
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bruken har på deres sosiale liv? 

- Har informantene tidligere erfaringer med å bruke stoffet til rusformål og i så fall, hvordan 

forklarer de selv at bruken har utviklet seg til å bli ”medisinen” deres? 

- Hvordan legitimerer de bruken av et ulovlig stoff og hva er tankene deres rundt en 

liberalisering av narkotikalovgivningen? 

 

 

1.3   Sentrale definisjoner 
I oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål inngår ulike begreper som jeg anser som 

viktig å avklare. Jeg vil presisere at det kun er korte definisjoner og at disse samt andre 

begreper vil bli mer utfyllende drøftet videre i oppgaven.  

 

I den senere tid har mange uttalt seg for en endring av lovgivningen som omfatter cannabis i 

Norge (Bretteville-Jensen, 2013, 138). Flere land har redusert straffen for cannabislovbrudd, 

det vil si at de har innført ulike typer nedkriminalisering. Avkriminalisering er en form for 

nedkriminalisering og innebærer at atferden ikke lenger skal regnes som en kriminell 

handling (Bretteville-Jensen, 2013).Det kan være en betydelig forskjell mellom de ulike 

typene av liberalisering som faller inn under avkriminaliserings- og legaliseringsbegrepet.  

 

”Avkriminalisering innebærer at straffetrusselen fjernes, slik at overtredelser, som bruk og 

besittelse av mindre kvanta cannabis, ikke omfattes av straffeloven og ikke medfører 

oppføring i strafferegistret” (Hordvin, 2013, s. 123). Men handlingene kan fremdeles være 

ulovlige i bestemte situasjoner og av bestemte individer og de kan møtes med sanksjoner.  

 

En legalisering innebærer ”at selve lovforbudet fjernes og at det etableres et legalt marked for 

omsetning, som oftest underlagt lovregulering og restriksjoner” (Hordvin, 2013, s. 124). 

Hordvin trekker frem reguleringen av alkohol i Norge som er eksempel på en legalisering 

(Hordvin, 2013, s. 124).  

 

Sandberg & Pedersen (2011) forteller at målet til den norske narkotikapolitikken er å 

redusere narkotikaproblemene uten å marginalisere brukerne. I følge Sandberg og Pedersen 

(2011) har det vært tegn til at det blir en oppmykning i narkotikapolitikken. Straff av bruk 

kan føre til at svake grupper i samfunnet blir enda mer marginalisert. Bruk av rusmidler som 



	  5	  

kun skader brukeren selv, kan den ulovlige bruken da forsvares? Dette er politiske spørsmål 

som jeg i noen grad vil diskutere i denne oppgaven. 

 

1.4   Oppgavens oppbygging 
Denne masteravhandlingen består av åtte kapitler. Kapittel 1 inneholder en innledning 

bestående av en innledning av temaet og funn i tidligere forskning, problemstilling og 

forskningsspørsmål, oppgavens oppbygging og sentrale definisjoner. Kapittel 2 vil deretter 

bestå av stoffets historikk, funn i medisinsk forskning på cannabis og hvordan stoffet virker. I 

kapittel 3 vil det bli redegjort for teoretiske perspektiver. I kapittel 4 redegjør jeg for 

oppgavens metode, utvalg, ulike metodiske valg og vurderinger samt etiske betraktninger. I 

de tre neste kapitlene vil oppgavens resultater bli presentert og drøftet. Til slutt vil jeg i 

kapittel 8 presentere en kort oppsummering med avsluttende refleksjoner. 
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2  Historikk og medisinsk forskning på 
cannabis 
 
2.1   Historikk – et tilbakeblikk 

Opprinnelig ble cannabis brukt til tauverk og skotøy, men fikk etter hvert en økt bruk på 

grunn av stoffets psykoaktive virkninger (Sandberg & Pedersen, 2011). Cannabis har en lang 

historie som nytelsesmiddel. I noen kulturer blir det brukt i religiøse seremonier og som 

medisin (Bretteville-Jensen, 2013). I lang tid har cannabis blitt brukt rituelt, medisinsk og 

sosialt i blant annet India og Karibien. I Norge var cannabis kjent allerede i vikingtiden, det 

er funnet frø fra planten i en pung (Vindheim, 2002). Cannabis omfatter hasj, marihuana og 

cannabisolje (Bretteville-Jensen, 2013). Det hevdes at cannabis i noen grad kan fungere som 

en inngangsport til bruk av andre illegale rusmidler (Melberg et al., 2010; Bretteville-Jensen 

& Jacobi, 2011). Cannabisplanten inneholder stoffene THC og CBD. I Norge er det brukt 

mest hasj og stoffet røykes ofte i jointer (Sandberg & Pedersen, 2011).  

 

I Norge var cannabis frem til midten av 1960-årene, begrenset til medisinsk bruk. 

Legemiddelloven trådte i kraft i 1965 og det ble da innført totalforbud mot bruk av cannabis 

(Bretteville-Jensen, 2013). Omtrent samtidig gjorde cannabis sitt inntog i rekreasjonell bruk. 

Hippiebevegelsen gjorde seg da gjeldende i ungdomsmiljøet og ble knyttet til opprør og 

motstand. Bruken av cannabis økte kraftig i siste halvdel av 1960-årene og begynnelsen av 

1970-årene og ble en symbolsterk subkultur. Det utgjorde en av de største endringene av det 

ruslandsskapet i Norge (Pedersen, 2013, s.44) . Folk flest på denne tiden så cannabis som 

minst like farlig som morfin og kokain. I 1968 ble det foretatt en undersøkelse som viste at 

befolkningen så på LSD som det farligste stoffet, cannabis kom på andreplass, deretter 

morfin på tredjeplass, amfetamin på fjerdeplass og alkohol på femteplass (Brun-Gulbrandsen, 

1970 i Hauge, 2013, s. 114).  

 

Det var derfor bekymringsverdig at bruken blant ungdom økte, og man prøvde derfor 

gjennom straffesystemet å bekjempe problemet. Myndighetene intensiverte derfor 

politiinnsatsen og utviklet strengere straffer. Man innså etter hvert at dette ikke var 

hensiktsmessig og straffene ble derfor redusert. I dag er det fortsatt straffbart med bruk og 
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besittelse av cannabis og andre narkotiske stoffer i Norge. Likevel er cannabis også i Norge 

det vanligste rusmiddelet etter alkohol og er vanligst blant ungdom og unge voksne. Cannabis 

befinner seg i praksis i en såkalt gråsone, mellom den lovlige alkoholen og illegale narkotiske 

stoffer (Bretteville-Jensen, 2013). Pedersen (2013: 56) forteller at det i hans studie var mange 

av informantene som var bitre fordi cannabis fortsatt er ulovlig og fordi de hadde hatt 

årelange krangler med helsevesenet for å få Sativex. Han skriver: ”Den bunner også i et 

ideologisk klima som oppsto fordi cannabis i sin tid litt tilfeldig, og nærmest gjennom et 

kupp, ble klassifisert som ”narkotika” ” (Kendell, 2003 i Pedersen, 2013, s. 56).  

 

Syntetiske stoffer har i de siste årene blitt introdusert, disse etterligner effekten av tradisjonell 

cannabis. Man kan bestille disse cannabisproduktene på internett og nettet har derfor blitt en 

viktig informasjonskilde og også en markedsplass for stoffet. Det er ingen aldersgrenser og 

alle og en hver kan derfor bestille syntetisk cannabis på internett. Tilgjengeligheten til stoffet 

har derfor endret seg og blitt en helt annen enn den var for kun noen få år siden (Bretteville-

Jensen, 2013). De siste årene har det også blitt mer hjemmedyrking. Det er både smådyrkere 

som identifiserer seg med subkulturer, men også noen stordyrkere med profitt som motiv. En 

relativt ny studie identifiserer ulike mekanismer, blant annet ønsket om å unngå kontakt med 

kriminelle aktører, som bremser overgangen og veksten fra små- til stordyrking. (Bretteville-

Jensen,2013). 

 

Har cannabis blitt ”normalisert”? En del hevder det (Parker, 2007; Parker et al., 2002). 

Pedersen (2013) argumenterer imidlertid for at dette neppe stemmer i Norge. Ritualer, 

symboler og særegne verdier er fortsatt knyttet til bruken av cannabis. Pedersen mener at 

cannabiskulturen fortsatt er preget av stoffets illegale status og noe som fanger opp litt av 

dette er begrepet ”kriminalitetens forførelse” (Katz, 1988 referert til i Pedersen, 2013, side 

52). Dette begrepet omfavner spenningen ved å gjøre noe ulovlig og anses av noen som et 

kick.  

 

Bruksmønstre med en såkalt ”medisinsk” begrunnelse har spredd seg blant norske 

cannabisbrukere (Pedersen, 2013), også blant dem som ikke får stoffet via legale kanaler og 

bruken er derfor straffbar. Cannabis kan ha en lindrende effekt for visse sykdomstilstander, 

som blant annet multippel sklerose (MS). Jeg vil komme nærmere inn på funnene av 

medisinsk forskning på cannabis i underkapittel 1.2. I USA er omfanget av ”medisinsk 

cannabis” størst og mange delstater har tillatt medisinsk bruk. Pedersen (2013) skriver:  
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”Fra et sosiologisk perspektiv er det verd å merke seg at ”medisinsk bruk av cannabis” alltid 

vil være en flytende kategori, sosialt skapt. Dels er det som aksepteres som slik bruk et 

uttrykk for medisinsk kunnskap, men også om maktforhold og politikk” (side 53). 

 

I september 2012 ble cannabissprayen Sativex godkjent til bruk for MS-pasienter i Norge 

(Bachs & Tuv, 2013). Det er ukjent hvor mange som får medisinsk cannabis lovlig i Norge. 

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har i en årrekke gjennomført postsendte 

spørreskjemaundersøkelser om bruk av rusmidler (Skretting, 2013). De forteller videre at det 

i hovedsak er ungdom og unge voksne som bruker cannabis og det er derfor utviklingen i 

disse gruppene som man er mest interessert i å forske på. Fordi narkotiske stoffer er illegale 

rusmidler har man ikke registerdata på hvor mye som finnes på markedet. Det er derfor viktig 

å gjennomføre spørreskjemaundersøkelser for å få informasjon om forbruket. Også 

utviklingen i bruk av cannabis er viktig å få informasjon om. Gjennom datakilder fra 

spørreskjemaundersøkelser har man sett at bruksmønsteret vil være ulikt for de som bruker 

eller har brukt et rusmiddel (Skretting, 2013). Bruken av cannabis i Norge har vist en 

nedgang etter tusenårsskiftet og har stabilisert seg i mange land. Det har vokst en økt 

oppfatning av at cannabisbruk har konsekvenser for folkehelsen og dette har medført en 

økende etterspørsel etter behandling for problemer med stoffet (Skretting, 2013).  

 

Narkotikapolitikken er under endring i mange vestlige land. Likevel er det ingen som fullt og 

helt har legalisert cannabis, og det ser ikke ut som at det er noen land som ligger an til å 

legalisere (Hordvin, 2013). Spørsmålet som er mest aktuelt for myndighetene i en rekke 

europeiske land er ”hvordan besittelse av små kvanta ment til egen bruk skal håndteres, ikke 

om cannabis skal være tillatt” (Hordvin, 2013, s.124). Men det et område hvor man kanskje 

kan regne med en endring gjelder medisinsk bruk av cannabis (Hauge, 2013). Cannabis er, 

som nevnt, et totalforbudt stoff. Men narkotikakonvensjonen regulerer ikke det viktigste 

virkestoffet i cannabis, nemlig THC. THC-holdige medikamenter har vært tilgjengelige på 

det amerikanske markedet i mange år, men det har vært økende press for å også gjøre 

cannabis medisinsk tilgjengelig. Ifølge stoffkontrolloven er cannabis et totalforbudt stoff også 

i USA, på samme måte som i andre land. Men en rekke delstater har, til tross for dette, tillat 

bruk av cannabis som medisin. Det føderale narkotikapolitiet har ikke grepet inn og kanskje 

det da vil føre til en endring av narkotikakonvensjonen ved at de åpner for medisinsk bruk av 

cannabis (Hauge, 2013). 
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2.2   Hvordan virker cannabis og hvilke medisinske, 

psykiske og sosiale følger har bruken? 
Jeg ønsker i dette underkapitlet å presentere hvordan bruk av cannabis typisk virker på en 

person. Det vil gi et tydeligere bilde av hvordan informantene kan oppleve stoffet og er viktig 

for å forstå hvorfor det brukes og hvordan det kan hjelpe dem. Deretter vil jeg se på de 

medisinske, psykiatriske og sosiale effektene av cannabisbruk.  

 

Stoffene i cannabis påvirker funksjonene i kroppens celler gjennom reseptorer. Det finnes to 

typer av cannabisreseptorer: CB1 og CB2.  

 

Aktivering av CB1-reseptorer forårsaker en stemningshevende effekt og kan gi angst 

og panikk. Hukommelse, tidsoppfattelse samt syns- og hørselsinntrykk påvirkes. THC 

utøver sin psykoaktive effekt ved å binde seg til CB1-reseptoren. CB2-reseptrorer 

finnes først og fremst på immunceller, men også i sentralnervesystemet. Aktivering av 

CB2-reseptoren kan dempe betennelsesutløst smerte (Wintermeyer et al., 2010, 

referert til i Bachs & Tuv S., 2013, s. 19). 

 

Det blir videre fortalt at cannabis har ulike inntaksmetoder, der røyking er vanligst. Det kan i 

tillegg inhaleres, has i mat eller te. Cannabisinntak utløser rus. Bachs og Tuv (2013) forteller 

hvordan stoffet kan virke: ”I tillegg til en følelse av velvære følges rusen av andre effekter i 

sentralnervesystemet som sløvhet, nedsatt hukommelse, sanseforvrengig, nedsatt 

muskelkoordinasjon, økt impulsivitet, nedsatt evne til å planlegge og å løse oppgaver, 

tankeforstyrrelser, psykoser og angst” (s.20).  

 

Ifølge Bachs & Tuv (2013) har cannabisplantens effekter potensiell nytte for behandling av 

ulike sykdommer. Den har blant annet smertestillende og betennelsesdempende egenskaper. 

Det har også en effekt mot muskelkramper og øker appetitt (Bachs & Tuv, 2013, 20). Ved at 

cannabis har slike effekter har det ført til at det har blitt mer forskning på å prøve å utvikle 

nye medisiner for blant annet smerter, kvalme og muskelspasmer (Bachs & Tuv, 2013). 

 

Bramness (2013) forteller at inntak av cannabis vil gi noen akutte effekter der graden av 

rusopplevelse vil variere av mengden man inntar og erfaring med stoffet. Noen beskriver 

rusen som en følelse av lykke, glede og man blir avslappet og søvnig. Andre kan oppleve økt 
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aktivitetstrang. Angstopplevelser og panikkanfall er ikke uvanlig ved høyere doser, forteller 

Bramness (2013). Videre forteller han at korttidshukommelse og oppmerksomhet svekkes. 

Det er også en nedsatt evne til å reagere og koordinere. Noen får latteranfall og det kan også 

ses overspisninger (Bramness, 2013).  

 

Man tror også at brukere av cannabis får en demping av immunforsvaret i lungene. Dette kan 

så utvikle seg til kronisk bronkitt og lungebetennelser (Bramness, 2013). I forhold til kreft er 

man fortsatt usikre på sammenhengen mellom dem. Det kan også være fare for økt blodtrykk 

og fare for hjertesykdommer fordi pulsfrekvensen økes ved inntak (Bramness, 2013).  

 

Hallusinasjoner kan oppleves ved inntak av cannabis over et visst nivå, men her er man ofte 

klar over at det ikke er virkeligheten. Stoffet kan gi schizofrenilignende psykoser ved høye 

inntak (Bramness, 2013). Regelmessig inntak av cannabis kan også føre til  det Bramness 

(2013) kaller for ”demotiveringssyndrom” (s.77). Det som kjennetegner syndromet er at man 

bruker mye tid på bruken og har problemer med å gjøre noe produktivt. Men det er ting som 

svekker sammenhengen mellom cannabisbruk og schizofreni. Det har vært en økning i bruk 

av cannabis de siste 40-50 årene, likevel har forekomsten av schizofreni i befolkningen vært 

stabil (Bramness, 2013, s.77).  

 

Det er foretatt en del studier der man har undersøkt sammenhengen mellom cannabisbruk og 

utdanning, arbeidstilknytning og andre sosiale konsekvenser. Kraft (2013) forteller at 

studiene samlet sett gir en indikasjon på at tidlig og regelmessig bruk kan ha en innvirkning. 

En forklaring kan være at cannabisbrukere kommer i kontakt med andre personer og kulturer 

som kan virke negativt på blant annet motivasjon og evne til gjennomføring (Kraft, 2013).  

 

2.3   Medisinsk forskning 
Bramness (2014) forteller i sin artikkel bruk av cannabis kan både gi nedsatt helse og en økt 

risiko for å utvikle sykdom. Men forskning har vist at stoffet også har effekt ved en rekke 

sykdommer og er godt dokumenterte.  

 

Undersøkelser har vist at noen cannabisprodukter kan ha en virkning hos dem som er alvorlig 

syke og døende, så vel som kronisk syke og på tilstander hvor det ikke finnes behandlinger. 

Mot cellegiftindusert kvalme er det utviklet flere gode og effektive legemidler, men det er 
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også noen som det ikke hjelper like godt på (Bramness, 2014). I de fleste studiene har stoffet 

blitt sammenliknet med eldre kvalmestillende midler og har blitt vurdert som bedre. Det er 

mange pasienter som foretrekker cannabisproduktene. Dette kan også ha en sammenheng 

med at man opplever en stemningsforsterkende effekt (Tramer et al., referert i Bramness, 

2014).  

 

Ved alvorlige smerter og sykdommer i sentralnervesystemet er virkningen av 

cannabisprodukter effektivt, men det blir ofte satt spørsmålstegn ved om cannabis har en 

bedre effekt enn tradisjonelle medisiner og faren for misbruk (Bramness, 2014).  

 

Pasienter med multippel sklerose er ofte plaget av indre uro, smerter og kramper i muskler.  

Cannabionider har vist seg å være bedre enn placebo når det gjelder smertelindring og kan 

også ha en effekt på muskelkramper. Et ekstrakt fra cannabisplanten er godkjent for bruk ved 

spastisitet ved multippel sklerose i Norge. Dette legemiddelet heter Sativex og er en 

munnspray (Bramness, 2014).  Fordi man kjente til hungeren etter mat ved inntak av 

cannabis, introduserte man cannabis som legemiddel og er vist å ha en effekt (Bramness, 

2014).  

 

Videre hevdes det at cannabis har effekt ved sykdommer som blant annet bipolar lidelse, 

tourettes syndrom, migrene og ADHD (Bramness, 2014). Men det er ikke anerkjent at stoffet 

kan anvendes på disse indikasjonene da dokumentasjonen er for svak. ”Det foregår imidlertid 

forskning rundt bruk av cannabis, cannabisliknende stoffer eller substanser som på en eller 

annen måte interagerer med det endocannabinoide systemet for så ulike tilstander som 

psykose, autoimmune sykdommer og Alzheimers sykdom” (Bramness, 2014). 

 

2.4   Oppsummering 
I dette kapittelet har vi sett på historien til cannabis i Norge. Stoffet har altså tidligere blitt 

brukt som medisin på grunn av sine psykoaktive stoffer. Men når legemiddelloven trådte i 

kraft i 1965 ble det innført totalforbud mot bruk av cannabis (Hauge, 2013). 

Hippiebevegelsen gjorde seg da gjeldende og ble koblet til en symbolsterk subkultur. Stoffet 

blir i dag sett på som mindre farlig enn tidligere og personer bruker i økende grad cannabis 

som medisin for ulike sykdommer. Men det er også dokumentert at cannabisbruk kan ha en 

rekke konsekvenser medisinsk, sosialt og psykisk. I dag er det likevel godt dokumentert av 
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stoffet har effekt ved en rekke sykdommer, blant annet mot kvalme hos cellegiftbehandlede 

og MS-pasienter. Det hevdes at cannabis har effekt ved sykdommer som bipolar lidelse, 

Tourettes syndrom, autisme, migrene og ADHD. Men det er ikke anerkjent at stoffet kan 

anvendes på disse indikasjonene da dokumentasjonen er svak. Det er personer med disse 

sykdommene jeg skal forske på i denne oppgaven, altså på sykdommer der dokumentasjonen 

på gode effekter med bruk av cannabis er svak. 
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3  Teoretiske perspektiver 
I denne delen skal jeg ta for meg ulike teorier som kan være til hjelp når man vil forstå 

funnene i analysen. Da prosjektet startet leste jeg litteratur på området for å øke forståelsen 

for fenomenet. Men jeg var forberedt på at det ikke var sikkert at det jeg leste ville være 

relevant for det informantene fortalte i intervjuene. På den måten hadde jeg ikke klare 

føringer på teori for det viktigste var å belyse det informantene fortalte for deretter å se hvilke 

teorier som var relevante. Ny teori ble hentet inn og annen teori ble tatt vekk, slik at de 

teoretiske perspektivene belyser det informantene fortalte.  

 

3.1   Medikaliseringen av cannabisbruk 
Blant etablerte hasjrøykere har den medisinske forståelsen av cannabis fått gjennomslag. 

Peter Conrad innførte begrepet medikalisering, denne innebærer ”en prosess hvor ikke-

medisinske problemer blir definert og behandlet som medisinske problemer, vanligvis som 

sykdom” (Sandberg & Pedersen, 2011, s. 169). Sagt på en annen måte er medikalisering et 

sosiologisk begrep som omfatter at stadig flere av menneskers problemer søkes forklart 

gjennom medisinske årsaksforhold og behandlet av helsevesenet (Kirkevold, 2009). Sandberg 

og Pedersen (2011) skriver om medikalisering i sin bok. De har forsket på cannabisbrukere 

som mener at de bruker stoffet medisinsk. De skriver at en rekke symptomer samles til en 

klar sykdomstilstand. Dette kan så være med på å gi dem en klarere identitet og aksept av 

omgivelsene. ”Når samfunnet i økende grad gir problemer en medisinsk forklaring, vil dette 

også fanges opp av subkulturene” (Sandberg & Pedersen 2011, s. 169-170). Smertene eller 

plagene de opplever blir forstått som sykdommer og cannabis kan da bli opplevd som 

”medisin” som kan løse problemene deres. Dette kan også gjelde for informantene i denne 

oppgaven. Informantene har mange medisinske referanser når de snakker, men samtidig er 

det åpenbart for noen av dem at de også liker stoffet som rusmiddel.  

 

3.2   Nøytraliseringsteori 
For å forstå kriminell atferd er artikkelen til Sykes og Matza (1957) ”Techniques of 

neutralization” mye brukt. Denne tar for seg hvordan aktører forsvarer og legitimerer 

handlinger som står i strid med de gjeldende normene og reglene i et samfunn. De hevdet at 

alle kriminelle beholdt en viss forpliktelse til det rådende verdisystemet i samfunnet (Sykes & 

Matza, 1957). Forskningen som regjerte på denne tiden på kriminelle subkulturer var i strake 
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motsetning til det Sykes og Matza hevdet. Denne forskningen hevdet at kriminelle 

subkulturer oppstod som en motsetning til den dominerende kulturen, der verken moralske 

eller etiske forpliktelser til samfunnet ble fulgt. Sykes og Matza mente derimot at kriminelle 

personer følte skyld for å ta del i kriminelle aktiviteter. Lovlydige personer ble av dem sett på 

med respekt og de kriminelle deltok i de samme sosiale aktivitetene som dem (Maruna & 

Copes, 2005). For dem gikk det derfor ikke an å bryte helt mot samfunnets normer og 

verdier. Sykes og Matza mente at forbrytere kunne bryte med samfunnets lover og regler 

fordi de hadde ulike måter å rasjonalisere sine kriminelle handlinger på og gjorde derfor at de 

nøytraliserte den eventuelle skylden eller skammen de måtte oppleve som følge av dem. 

Derfor kalles det for nøytraliseringsteknikker (Sykes & Matza, 1957). Teorien består av fem 

ulike nøytraliseringsteknikker som alle muliggjør kriminelle handlinger; ”denial of 

responsibility”, ”denial of injury”, ”denial of the victim”, ”condemnation of condemners” og 

”appeal to higher loyalties” (Sykes og Matza, 1957).  

 

Lovbryterne avviser derfor ikke de dominerende verdiene og normene i samfunnet, men 

bruker ulike teknikker for å nøytralisere dem slik at presset om å følge retningslinjene ikke 

lenger er fremtredende. Mine informanter benyttet seg av nøytraliseringsteknikker, blant 

annet i forhold til skadevirkningene ved cannabisbruk. Gjennom en form for risikoreduksjon 

sammenlignet de stoffet med andre typer risiko som for eksempel alkohol. Dette var med på å 

gjøre det lettere for dem å fortsette bruken. Matza utdypet senere at denne teknikken kan 

beskrives som en form for ”drift”, der forbryterne beveger seg mellom kriminelle og 

konvensjonelle handlinger (Matza, 1964) og gjør det mulig for personene å midlertidig 

frigjøre seg selv fra samfunnets restriksjoner. I de senere år har teorien blitt utvidet og det er 

ikke lenger kun begrenset til studier av kriminelle. I dag benytter man teorien også for å 

forklare deltakelse i langt mindre avvikende handlinger, blant annet hvordan ulike aktører 

forholder seg til et stigma. 

 

3.3   Stigma 
Goffman definerte dette begrepet og den innebærer at personer har et svekket selvbildet på 

bakgrunn av forhold angående ens livsstil, utseende eller tilhørighet til sosiale eller kulturelle 

grupper (Goffman, 1963). Felles for disse er at de avviker fra samfunnets forventninger og 

ønsker. Det er derfor et sosialt produkt som skapes i relasjon til andre aktører. Mellom ulike 

kulturer og sosiale miljøer kan det derfor være ulikheter i hva som anses som 
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stigmatiserende. Men Goffman redegjør for tre ulike former for stigma, der den første 

kjennetegnes av fysiske fremtoninger som forårsaker stigma. Den andre retter seg mer mot 

den individuelle karakter og atferd. Som eksempler trekker han blant annet frem 

homoseksualitet, avhengighet og kriminalitet. Her er det bestemte trekk ved ens karakter som 

skiller seg ut fra det som oppfattes vanlig innenfor de gitte rammene man befinner seg i, som 

er avgjørende. Den siste formen av stigma kommer som følge av ens tilhørighet til en bestemt 

rase, nasjonalitet eller religion (Goffman, 1963).  

 

I denne avhandlingen, hvor cannabisbrukere forteller om deres medisinske bruk, så er den 

andre formen for stigma mest egnet. Som nevnt så peker Goffman her på bestemte forhold 

vedrørende den enkeltes karaktertrekk som grunnlaget for stigmaet og som av ulike årsaker 

skiller seg negativt ut fra majoriteten (Goffman, 1963). På denne måten får det negative 

konsekvenser for dem som besitter det. Det var mer tydelig før enn nå at cannabisbrukere 

innehar en slik posisjon. Men likevel så har det fortsatt et visst negativt stigma som blant 

annet at det er et ulovlig stoff og er derfor kriminelt å bruke. Dette underbygger tankene om 

stigma som et sosialt konstruert fenomen. Informantene opplever å være stigmatiserte og at 

bruken må i ulike sammenhenger skjules. De opplever at bruken er viktig i deres liv og sliter 

med stigmaet følger av bruken. For dem er cannabis ”medisinen” deres og de kjemper for at 

medisinsk bruk skal bli tillatt slik at stigmaet de føler på blir borte. 

 

3.4   Interaksjonistisk avviksteori 
Outsiders (1963) ble skrevet av Howard Becker og ble etter hvert kjent som 

stemplingsteorien om sosialt avvik. Avvik skapes ifølge Becker (1963) av sosiale grupper 

ved at noe blir definert som avvikende og deretter sanksjonert. Responsen på avviket 

avhenger av hvem som utfører handlingen, når det skjer og hvem som blir påvirket av den.  

 

Avvik er derfor knyttet til angivelser i det sosiale liv av aksepterende atferd i ulike 

situasjoner, og ses derfor ikke på som noe naturlig men i stedet som relativt etter hvor du 

befinner deg og når. Når et individ blir stemplet som avviker, vil det ofte attpåtil føre til enda 

større avvikende atferd. Becker bygger her på Hughes (1945) som hevder at det eksisterer 

bestemte egenskaper til ulike statuser som omgivelsene deretter bruker for å definere 

personer. Med ulike statuser følger det med forventninger til hvordan personer med denne 

statusen opptrer på ulike områder.  
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Becker (1963) overfører tankegangen til å gjelde avvikere, ved at en person blir sanksjonert 

på bakgrunn av avvikende atferd, hevder Becker at omgivelsene vil begynne å behandle 

vedkommende som avvikende også på andre områder. Med dette synet, at vedkommende 

først og fremst er avviker kan deretter manifesteres i personens forståelse av seg selv og føre 

til enda større avvik. Becker (1963) mener derfor at narkomanes atferd til dels er et utfall av 

reaksjonene fra omgivelsene på avviket, og ikke noe som følger direkte fra det å bruke 

narkotika. Dette kan derfor også gjelde for informantene i min studie av cannabisbrukere til 

medisinske formål. Cannabisbrukeres atferd kan delvis forklares ved at det er et resultat av 

omgivelsens reaksjoner på dette avviket (siden det er ulovlig), i stedet for noe som følger 

direkte av selve cannabisbruken. Avvikere vil ofte søke sammen slik at de kan skape en 

avstand til stemplingen. De kan også prate om felles løsninger til hvordan de kan bli kvitt 

stemplingen slik at ikke atferden deres blir vurdert som gal og avvikende (Becker, 1963).  

 

3.5   Identitet 
Informantene så bruken sin som lite viktig for deres identitet men veldig viktig for deres liv 

og viktig for at de fungerte som normale mennesker. Bruken vil derfor være viktig for deres 

identitet, men lite viktig når de presenterer seg for andre som de ønsker å skjule bruken for. 

For å prøve å forklare og forstå informantenes bruk og forholdet de har til hvordan bruken 

påvirket deres identitet vil derfor dette være viktig. Meads (1934) teori om utviklingen av 

selvet er bygget på avviksteorien. Når det kommer til personer som er definert som avvikere, 

vil hvordan de opplever sin egen identitet og hvordan andre oppfatter dem, ifølge Becker 

(1963) være betydelig liten. Avvikerne omdefinerer avviket for å avskrive seg fra samfunnets 

fordømmelse. Dette kan ses som et eksempel på hvordan identitet må forstås som en prosess 

av forhandling i det sosiale rom (Jenkins, 1996). Hvordan en person presenterer seg selv og 

hvilke rom personen deltar i påvirker en persons identitet. Det vil derfor være fornuftig av 

cannabisbrukere å befinne seg i miljøer der bruken er akseptert. På den måten unngår dem å 

ta til seg det negative synet omgivelsene har på slik bruk (Becker, 1963).  

 

Thomas Hylland Eriksen (2004) skrev også om dette, han kaller det for ”identitetens 

tosidighet”. Dette begrepet viser til hvordan vi både får og skaper vår egen identitet. Først og 

fremst så skaper vi identitet ved å velge vår type livsstil, altså noe vi ønsker å bli forbundet 

med. Deretter får vi en identitet av omgivelsene basert på noen observerbare tegn. Den 
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sosiale identiteten blir dermed en kombinasjon av noe vi velger og noe vi blir tilordnet.  

 

Det kan av ulike grunner være ønskelig å skjule noen sider ved seg selv for å unngå at disse 

sidene blir en del av ens sosiale identitet. I Beckers studie var det slik cannabisbrukerne 

gjorde for å slippe unna et avvikende stempel. Noen av informantene mine fortalte at de ikke 

hadde fortalt til foreldrene sine at de brukte cannabis, dette kan dermed tolkes slik at de ikke 

ønsket at foreldrene skulle assosiere eller stemple dem med denne type mennesker. 

Informantene brukte også helst cannabis alene og kan tolkes som at de ønsket å slippe unna et 

avvikende stempel, slik som i Beckers studie. 

 

3.6   Symbolske grenser og narrativer 
Copes (2016) har utviklet symbolske grenser som er konseptuelle forskjeller aktører gjør for 

å blant annet kategorisere mennesker (Lamont & Molnar, 2002). De tillater oss til å dele folk 

inn i grupper og deretter skape en følelse av likhet og status, samtidig som den tillater oss å 

sette andre utenfor gruppen. Dette gjør de for å skape sosial avstand fra dem og bidrar til å 

danne ulike kategorier. Ved å opprette ord som ”sterk” versus ”svak”, så kan folk identifisere 

seg med en gruppe og distansere seg fra en annen. De symbolske grensene skiller så de ulike 

gruppene og gir en god del informasjon for å forstå hvordan individer definerer seg selv og 

hvordan de orienterer seg i ulike situasjoner (Copes, 2016). Dersom noen som bruker 

cannabis, ofte er i selskap med andre i en stigmatisert posisjon, så må de opprettholde 

grensene så de unngår at denne statusen også blir knyttet til dem. Copes (2016) forteller at de 

gjør dette ved å konstruere symbolske grenser som skiller sitt personlige bruk fra andres. De 

forteller historier om ”ekte” narkomane for å skape aksept for egen bruk.  

 

Copes (2016) forteller at menneskelig samhandling ofte dreier seg om å fortelle historier. Vi 

forteller historier for å underholde og vekke følelser. Men narrativer gjør mer enn dette, de 

bidrar til også til å utvikle identiteter. Ved å videreformidle spennende historier om våre liv 

og negative historier om andre, former vi sosiale forventninger om rett og gal oppførsel. 

Gjennom narrativer får vi vite hvem vi er og hvordan vi skal oppføre oss (Holstein & 

Gubrium, 2000). Historier tillater oss å dele den sosiale verden inn i grupper der man må 

jobbe med å vedlikeholde symbolske grenser som skiller oss fra uønskede grupper. Vi bruker 

altså fortellinger for å assosiere oss med ønskede grupper og for å distansere oss fra dem vi 

finner mindre ønskelig. For de som befinner seg i en stigmatisert gruppe eller som er sosialt 
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nær dem, så vil arbeidet med symbolske grenser være spesielt viktig. Folk i disse gruppene er 

klar over at det er fortellinger som sikter til å fordømme dem. Som eksempel bruker Copes 

(2016) de som bruker illegal rusmidler. Det er forutsetninger om at deres oppførsel viker fra 

det vanlige og at det derfor kreves en forklaring. I likhet med andre som har en 

stigmatiserende atferd, motstår cannabisbrukere stigma så godt som de kan ved å distansere 

seg fra stereotype cannabisbrukere eller misbrukere (Copes, 2016). Vanligvis vil personer 

som bruker narkotika skildre sin egen atferd som kontrollert og hensiktsmessig,  mens andre 

cannabisbrukeres atferd beskrives som upassende. Dette gjør de ved å lage symbolske grenser 

som skisserer de grunnleggende forskjellene som plasserer dem i forskjellige kategorier.  

 

Å kunne vise selvkontroll når du bruker cannabis er viktig for å skille de funksjonelle 

brukerne fra de dysfunksjonelle. De som definerer seg selv som en funksjonell bruker vil ofte 

peke på deres evne til å vite hvordan stoffet skal brukes, hvordan de kontrollerer effekten og 

når og hvor det er passende å bruke det. Disse trekkene viser en evne til å være rasjonell og 

utviser selvkontroll overfor bruken (Copes, 2016). Ved å trekke på disse fortellingene kan 

folk som anvender cannabis, bruke symbolske grenser som distanserer dem fra andre 

stigmatiserte. De kan vise hvordan de har handlefrihet og fri vilje og at deres identitet 

omfatter mer enn narkotikabruken. Ifølge Copes (2016) vil de som påstår å være funksjonelle 

brukere konstruere symbolske grenser med seks hovedaspekter; fysisk utseende, mental 

helse, opprettholdelse av forpliktelser, inntaksmetode, motivasjon for bruk og 

innkjøpsstrategier. Funksjonelle brukere har en evne til å beholde en god helse og 

opprettholde sitt fysiske utseende, noe dysfunksjonelle brukere ikke klarer. For funksjonelle 

brukere er det viktig å illustrere hvordan de lever sine liv på måter som samsvarer med 

vanlige folk. De legger stor vekt på å være like som alle andre ved at de blant annet forteller 

at de har en jobb eller går på skole. Ved å vise en evne til å opprettholde sine daglige 

forpliktelser, kan funksjonelle brukere vise at bruken ikke har tatt over deres liv. De som 

bruker cannabis har klare skiller mellom brukere basert på hvordan stoffet blir inntatt. 

Inntaksmetode er derfor en av de faktorene som bestemmer om man kategoriserer en person 

som funksjonell eller dysfunksjonell. Motivasjon for bruk av cannabis er en viktig grense 

som også skiller brukerne. Det er ikke uvanlig for folk som bruker cannabis å fremstille deres 

motiver som edlere enn andre. Copes (2016) forteller at studenter hevder de kan studere 

lengre og mer effektivt og arbeidere hevder de kan jobbe lengre dager med inntak av 

cannabis. Noen funksjonelle brukere sier at de bruker stoffet som en form for 

selvmedisinering for diagnostiserbare sykdommer. De som har en sykdom hevder at de ikke 
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er som andre brukere av stoffet fordi de bruker det for å behandle en sykdom (Copes, 2016). 

En annen viktig funksjon for å bestemme funksjonaliteten av bruken er hvordan folk skaffer 

stoffet. Å finne måter å skaffe cannabis på uten å delta i nedverdigende eller ulovlige 

handlinger er viktig for å skille funksjonelle brukere fra dysfunksjonelle (Copes, 2016).   

 

3.7   Fremstilling av selvet 
I sosiale sammenhenger vil mennesker vanligvis handle målrettet for å gi de andre det 

inntrykk de ønsker å formidle av seg selv, hevder Goffman (1959:13). For å få til dette 

handler det om å regulere uttrykk og derfor vil visse sider ved en selv fremheves mens visse 

vil undertrykkes (Goffman 1959:96). Goffman gir med dette en beskrivelse av hvordan 

mennesker forhandler om identitet i sosiale rom ved å være seg bevisst på hvordan man 

presenterer seg selv. Aktørens definisjon av situasjonen, gjennom blant annet om 

interaksjonen er i retning av å være formell eller uformell, vil være med å påvirke hvordan 

man presenterer seg selv (Goffman 1959:109). I denne forbindelse har Goffman (1959) 

lansert begrepene ”frontstage” og ”backstage”. Dette er to metaforer fra teaterdiskursen, som 

er to ulike arenaer for presentasjon av selvet. Personen opptrer som en skuespiller på scenen 

og spiller en rolle. Når de ikke er på scenen er de seg selv. Frontstage er aktørene bevisste på 

hvordan de vil presentere seg selv og dette kan ses i både språk og oppførsel der aktørene 

regulerer uttrykkene sine etter hva de ønsker å presentere. Backstage er aktørene seg selv og 

regulering av uttrykk er ikke viktig fordi man har fortrolighet til dem som befinner seg der 

(Goffman, 1959). Om man overfører Goffmans tanke til dagliglivet kan man si at det å være 

på jobb er en typisk frontstageaktivitet, og når man kommer hjem kjennetegnes det av å være 

backstage. Backstage vil gjerne de som er der kjenne hverandre godt og man stoler på 

hverandre. Cannabisbruk vil kunne ses som en typisk backstage aktivitet som kanskje skjules 

frontstage. 

 

3.8   Indre kontekst og ytre kontekst for bruk 
Zinberg (1984) mener at rusopplevelsen blir bestemt ut ifra tre faktorer; drug, set og setting. 

”Drug” refererer til rusmiddelet, ”set” omtaler jeg som den indre konteksten som er 

bestående av personlighet, forventninger og dagsform. ”Setting” omtaler jeg som den ytre 

konteksten som er bestående av hvilken kulturell, fysisk og sosial kontekst det skjer innenfor 

(Zinberg, 1984). Begrepene indre og ytre kontekst som jeg bruker her er lånt fra Furan, 2006. 

Zinbergs hypotese er at det er den ytre konteksten som får bruken av ulovlige stoffer under 
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kontroll, gjennom å utvikle sanksjoner og ritualer. Sanksjoner betyr i denne forbindelse regler 

og ritualer betyr handlingsmønstre. Bruken av cannabis er ikke en del av vår kultur og det 

finnes ingen overordnede regler som viser til hvordan og hvor det skal brukes, slik som det 

gjør for alkohol. Dette gjør at cannabisbrukere kan oppleve at det er vanskelig å lære hvordan 

kontrollert bruk foregår. Det blir vanskelig for en nybegynner å henvende seg til en gruppe 

som driver med kontrollert bruk fordi bruken ofte foregår i det skjulte. Videre trekker 

Zinberg (1984) frem fire ulike måter der sanksjoner og ritualer kan fungere for å få til en 

kontrollert bruk; definerer hva som er moderat bruk og fordømmer overdreven bruk, 

begrenser bruk til sosiale settinger der sjansen er stor for en trygg opplevelse av stoffet, 

identifiserer uønskede effekter av rusmiddelet og kan på den måten unngå dette og sist at man 

kun bruker stoffet i visse egnede kontekster slik at plikter og sosiale relasjoner opprettholdes.  

 

Den indre konteksten dreier seg ifølge Zinberg om kontrollerte brukere. Han fant ut at 

kontrollerte brukere i større grad har evnen til å ha stoff uten å bruke det. Videre viste det seg 

at motivene for bruk ofte var ulike. Konklusjonen til Zinberg (1984) var at ytre kontekst 

spilte en stor rolle når man skilte mellom brukere og misbrukere. Indre kontekst spilte ikke en 

like stor rolle men det at man hadde nærhet til familien under oppveksten var viktig. 

Informantene i min studie så på seg selv om kontrollerte medisinske brukere og Zinberg 

(1984) sine funn vil derfor være relevant å se på i den forbindelse.  

 

3.9   Oppsummering 
Gjennom de ulike presenterte teoretiske perspektivene kan man få et innblikk i hvordan ulike 

strategier brukes når man befinner seg i en stigmatisert posisjon. Sykes og Matzas (1957) 

nøytraliseringsteori viser hvordan ulike former for avvik kan forsvares og rasjonaliseres 

gjennom et sett med forskjellige teknikker. På denne måten fremstår en kriminell handling 

som en midlertidig ”drift” vekk fra konvensjonelle verdier, samtidig som den potensielle 

skammen en måtte erfare, effektivt blir nøytralisert. Goffmans (1963) teori om stigma viser 

hvordan bestemte forhold vedrørende den enkeltes karaktertrekk er grunnlaget for stigmaet 

og som av ulike årsaker skiller seg negativt ut fra majoriteten. På denne måten får det 

negative konsekvenser for dem som besitter det. Vi kan også se hvordan symbolske grenser 

er viktige for personer som av og til befinner seg i en stigmatisert person. Det er viktig for 

dem å distansere seg fra cannabisbrukere som bruker det til rusformål og å vise at de er 
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funksjonelle brukere. Til slutt har vi sett på Goffmans (1959) fremstilling av selvet der 

cannabisbruk kan ses som en backstage aktivitet som skjules frontstage. 
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4  Metode 
Allerede i oppstartsfasen visste jeg at jeg ønsket å gjøre en kvalitativ undersøkelse siden jeg 

anså denne metoden som mest egnet for oppgavens tema. En stor del av denne oppgaven har 

vært å ta metodiske valg og gjennomføre disse. Dette kapitelet viser hvilke valg jeg har stått 

ovenfor i arbeidet med metoden, der alt fra valg av metode, utarbeiding av intervjuguide, 

rekruttering av informanter, gjennomføring av intervjuer, etiske betraktninger, transkribering 

og det analytiske arbeidet av datamaterialet blir redegjort for. Ved å redegjøre for dette vil 

lesere av oppgaven se hvordan utviklingen av kunnskap i denne studien har foregått.  

 

4.1   Det kvalitative forskningsintervjuet 
Intervju er den mest vanlige metoden for å samle inn data innen kvalitativ forskning. 

Hovedformålet er å få frem en rik og beskrivende informasjon om menneskers livsverden 

(Dalen, 2011). For at Informantene skal klare å åpne seg og fortelle om sine opplevelser og 

erfaringer med fenomenet må det dannes en form for nærhet i relasjonen mellom intervjuer 

og informant (Kvale & Brinkman, 2012). Intervjueren må være genuint opptatt av det 

informanten forteller og samtidig innta en nøytral og ydmyk holdning. Intervjuer ansikt til 

ansikt formidler i tillegg noe mer enn bare det som blir sagt, blant annet kroppsspråk og 

hvordan ting blir sagt, noe som kan være nyttig. Jeg ville ha tak i informantens erfaringer og 

opplevelse av cannabisbruk. Nettopp dette mener Fog (2001) er intervjumetodens fortrinn, 

det å få innsikt i et menneskets livsverden slik de selv opplever den. Kvalitative intervjuer er 

egnet for å få innsikt i meningsfulle og konkrete relasjoner som er tilstede i en bestemt 

situasjon i en bestemt kontekst. På bakgrunn av dette vil jeg gjennomføre kvalitative 

intervjuer med en semi-strukturert form. Denne formen for intervju vil jeg redegjøre for i 

neste avsnitt. 

 

4.1.1   Semi-strukturert intervju 
I denne studien er det viktig å få frem informantenes egne erfaringer, opplevelser og 

meninger knyttet til cannabisbruk. For å innhente denne kunnskapen mente jeg at et semi-

strukturert intervju ville være best egnet for å innhente data. Intervjuene utførte jeg i samsvar 

med en intervjuguide som ble utformet på forhånd og som inneholdt bestemte temaer og 

spørsmål vi skulle snakke om (Kvale og Brinkmann, 2012). Med denne intervjuformen kan 

man stille oppfølgingsspørsmål og på denne måten å få tak i flere interessante sider av temaet 
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som man ellers ikke ville gjort om man kun hadde forholdt seg til en strukturert og låst 

intervjuguide (Dalen, 2011). Av og til vil det være ønskelig å stille oppfølgingsspørsmål på 

det informantene forteller om slik at man kan få en større innsikt og flere interessante 

fortellinger som man ellers ikke ville fått om man kun hadde forholdt seg til en ferdigoppstilt 

intervjuguide. Samtidig ble alle de forhåndsbestemte temaer og spørsmål gått gjennom og 

intervjuet hadde en viss struktur slik at vi holdt oss til det som var relevant for oppgaven. 

Intervjuguiden ble på forhånd til en viss grad memorert slik at jeg ikke leste spørsmålene rett 

fra arket. Dersom man er overdrevent opptatt av intervjueguiden kan det i følge Fog (2001) 

føre til at man mister kontakten med informanten. Intervjuguiden lå på bordet foran meg 

under intervjuet siden jeg ikke kunne intervjuguiden helt utenat. Men jeg forsøkte å huske de 

fleste spørsmålene og følte ikke at jeg mistet kontakten med informanten når jeg måtte bruke 

intervjuguiden. Før vi startet intervjuene ble informantene informert om hensikten med 

intervjuet. 

 

Ved valg av denne type intervju ønsket jeg å etablere en så likeverdig relasjon til 

informantene som mulig ved at intervjuene skulle bære preg av å være samtaler med 

informantene. Dette for å skape tillit og trygghet til meg som forsker. Men intervjuet vil 

fortsatt bære preg av en asymmetrisk maktrelasjon ved at jeg som intervjuer er den som 

definerer intervjusituasjonen, bestemmer temaet for intervjuet, stiller spørsmål og beslutter 

hvilke svar jeg ønsker å følge opp (Kvale & Brinkmann, 2012).  

 

Temaet for studien er av personlig og sensitiv karakter og kan være vanskelig og sårt å 

snakke om. I følge Dalen (2004) vil det viktigste i denne posisjonen være å lytte og vise en 

genuin interesse for det informanten forteller ved å vise anerkjennelse både ved måten det 

spørres og lyttes på. Jeg prøvde derfor å være så ydmyk jeg kunne og både lyttet godt og viste 

en genuin interesse. Jeg opplevde at intervjuene fungerte godt og at informantene oppfattet 

meg som interessert og lyttende. En av informantene fortalte meg om en opplevelse hun aldri 

hadde fortalt til noen før og jeg opplevde det derfor som at hun stolte veldig på meg og at hun 

synes relasjonen mellom oss fungerte bra. 

 

4.2   Utvalg 
Johannessen, Tufte & Christoffersen (2011) påpeker at det å velge ut hvem som skal være 

med i en undersøkelse, er en viktig del i all samfunnsforskning. Utvalg i kvalitative 
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undersøkelser kjennetegnes av at man ønsker mest mulig informasjon fra et begrenset antall 

informanter. Formålet er å komme nær innpå personer vi er interessert i å vite noe om 

(Johannessen et al. (2011). I neste avsnitt vil jeg redegjøre for hvilken utvalgsmetode jeg har 

benyttet meg av og hvorfor jeg har valgt nettopp denne utvelgelsesformen. 

 

4.2.1   Kriteriebasert utvalg 
Når jeg skulle velge hvilke kriterier informantene mine skulle ha var det viktig for meg å 

tenke på hva som var formålstjenlig for studien slik at intervjumaterialet som jeg satt igjen 

med til slutt kunne tolkes og analyseres og på den måten at det kunne besvare 

problemstillingen og forskningsspørsmålene mine (Dalen, 2011). Jeg valgte antallet 

informanter jeg ønsket å ha med ut ifra hvor mye tid jeg hadde til rådighet og så det derfor 

som hensiktsmessig å utføre ti intervjuer. Både gjennomføringen av intervjuene og 

bearbeidingen av dem er en tidkrevende prosess og det ville derfor ikke vært hensiktsmessig 

å utføre flere intervjuer da jeg ville hatt kortere tid til å analysere datamaterialet. Med 

kriterieutvelging rekrutteres informantene ut ifra hvilke kriterier en ønsker at prosjektets 

informanter skal ha (Dalen, 2011).  

 

Mine kriterier har vært at de må være over 20 år, brukt cannabis regelmessig i over ett år og 

at de opplever selv at de bruker stoffet medisinsk for å lindre smerter eller plager. Kravet om 

at informantene måtte være minst 20 år var fordi at jeg anså at informantene som da brukte 

cannabis var bevisste på at de ønsket å drive med dette. Dersom jeg hadde valgt yngre 

personer, tror jeg at bruken ville vært mer preget av eksperimentering. En annen fordel av å 

studere unge voksne var at de fleste av dem hadde relativt lang erfaring med å bruke 

cannabis. 

 

4.2.2   Rekruttering av informanter 
Tidlig i rekrutteringsfasen var det en utfordring å få kontakt med brukerne, da bruken er 

ulovlig i Norge og mange ønsker å holde bruken skjult til en viss grad. Det var derfor ekstra 

viktig å overbevise informantene om at de ikke kunne bli gjenkjent i prosjektet.  

To metoder ble benyttet for rekrutteringen. Den første gikk ut på å spørre venner og bekjente 

om de kjente noen som hadde de kriteriene jeg ønsket for å bli med i prosjektet. Denne 

metoden ga ingen informanter. Jeg sendte så en e-post til NORMAL (Norsk Organisasjon for 

Revurdering av Marihuana Lovgivningen) der jeg spurte om de kunne hjelpe meg med å 
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skaffe informanter. De ønsket gjerne å hjelpe til og la etter hvert ut en henvendelse på sin 

nettside og facebook- side. Etter dette fikk jeg stor respons fra folk som ønsket å delta, rundt 

50 personer tok kontakt. Dette ble litt overveldende og jeg brukte derfor lang tid på å svare 

alle og velge ut de informantene jeg ønsket. Mange av de jeg ønsket å intervjue bodde enten 

langt unna eller at vi ikke kunne møtes til samme tidspunkt. Dette gjorde at jeg valgte å prøve 

et intervju over skype. Dette synes jeg funket så å si like bra som å møtes så jeg intervjuet 

totalt 4 stykker over skype og resten ble intervjuet personlig.  

 

På tross av at jeg ble kontaktet av alle informantene gjennom en henvendelse via NORMAL, 

opplevde jeg likevel at utvalget ble variert. I og med at det var så mange som ønsket å være 

med i studien og at jeg selv kunne plukke ut de som var mest relevante, oppfatter jeg at 

utvalget oppfylte mine ønsker om et variert utvalg.  

 

Flere av dem som ikke ble valgt som informanter var interesserte i å få tilsendt den ferdige 

oppgaven. Andre folk jeg snakket med som enten hadde brukt cannabis selv eller som aldri 

hadde brukt det synes også det var et spennende tema og hadde mange meninger. Jeg 

oppfattet at de personene som tok kontakt var særlig interesserte i legaliseringsdebatten og 

ønsket å formidle sine meninger om dette.  

 

4.2.3   Studiens informanter 
Utvalget i denne studien består av syv menn og tre kvinner med en gjennomsnittsalder på 34 

år. Alderen strekker seg så fra 23 år til 55 år. Syv av informantene var bosatt i Osloområdet 

ved intervjutidspunktet, mens de resterende tre bodde i Kristiansand, Nord-Norge eller 

Rogaland. Ved intervjutidspunktet var fire stykker i arbeid, to var ikke i arbeid og fire var 

studenter. Jeg bruker fiktive navn slik at ikke informantene blir kjent igjen og nevnes for å få 

en oversikt før analysen.  

 

Informant 1: Sarah 

Etnisk norsk kvinne. Studerer på deltid. Har vært sykemeldt i noen år på grunn av 

posttraumatisk stressdiagnose. Brukte tidligere cannabis rekreasjonelt i tre år og begynte 

noen år senere å bruke stoffet medisinsk. Har brukt cannabis medisinsk i ett år. 

 

Informant 2: Ida 
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Etnisk norsk kvinne. Er stipendiat. I starten var bruken knyttet til fest og opprør. Hun har 

diagnosene ADHD og bipolar lidelse som cannabis brukes som medisin mot. Har brukt 

stoffet medisinsk i 3-4 år.  

 

Informant 3: Carlos 

Opprinnelig fra Hellas. Jobber og studerer ved siden av. Cannabisbruken var ikke knyttet til 

medisinske formål i starten. Bruker nå cannabis for å lindre angst.  

 

Informant 4: Alex 

Etnisk norsk mann. Jobber som kunstner og driver med musikk og foto. Har morbrukskrom, 

en kronisk tynntarmsbetennelse. Brukte ikke stoffet medisinsk i starten. Det var først i 19-20 

års alderen han begynte å bruke det medisinsk.  

 

Informant 5: Christer 

Etnisk norsk mann. Tidligere brukte han cannabis for å ruse seg. Bruker cannabis som 

smertelindring av muskler, sener, ledd og plager i korsryggen. 

 

Informant 6: Eirik 

Etnisk norsk mann. Begynte med cannabis for rusen sin del. Bruker cannabis mot 

posttraumatisk stressyndrom. Sykemeldt.  

 

Informant 7: Magnus 

Etnisk norsk mann. Driver sitt eget byrå med forskjellige småoppdrag. Har PTSD, kroniske 

smerter og nervebetennelser. Har tidligere brukt stoffet for rusen sin del.  

 

Informant 8: Kasper 

Opprinnelig fra Danmark. Jobber som lærer. Brukte det ikke medisinsk før. Men har brukt 

cannabis medisinsk nå i 15 år. Har en muskel- og leddsykdom og ADHD.  

 

Informant 9: Martine 

Etnisk norsk kvinne. Student, tar bachelor i sosiologi. Har brukt cannabis medisinsk i 2 år, 

ingen tidligere erfaring med stoffet brukt til rusformål. Bruker cannabis for å lindre 

syndromet rastløse ben som hun har fått på grunn av sykdommen diabetes.  
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Informant 10: Kristian 

Etnisk norsk mann. Har brukt cannabis i 20 år, men har brukt cannabis medisinsk i rundt 8-10 

år. Har posttraumatisk stressyndrom og ADHD. 

 

4.3   Planlegging og gjennomføring av intervjuene 
 

4.3.1   Utarbeidelse av intervjuguide 
Da jeg utarbeidet intervjuguiden tok jeg utgangspunktet i ”traktprinsippet” (Dalen, 2011). En 

intervjuguide etter dette prinsippet er bygget opp på en bestemt måte. Man innleder intervjuet 

med informasjon om prosjektet og presenterer deretter noen generelle spørsmål. ”Det er i 

denne fasen forskeren etablerer en relasjon og et tillitsforhold til informanten” (Johannessen 

et. al, 2011, s. 141). Dette vil danne grunnlaget for en åpen dialog. Videre i intervjuet vil man 

fokusere mer på sentrale og kanskje noe mer følsomme spørsmål og temaer. I 

avslutningsfasen av intervjuet vil det bli tatt opp mer enkle og generelle spørsmål igjen, før 

man avslutningsvis runder av intervjuet med en oppsummering av det man har pratet om 

(Dalen, 2011). Denne oppbygningen fungerte godt. Jeg klarte å skape et tillitsforhold til 

informantene før selve intervjuet startet og opplevde at de i stor grad åpnet seg og følte seg 

bekvemme med å fortelle om bruken sin til meg.  

 

Jeg har brukt mye tid på å finne gode og relevante spørsmål som kunne gi meg et rikt 

datamateriale og som kunne svare på problemstillingen. Jeg har forsøkt å stille tydelige og 

ikke-ledende spørsmål. Jeg ønsket som sagt å få rike og spesifikke fortellinger om deres 

opplevelse og bruk av cannabis, og ikke generelle fortellinger. Derfor er en del av 

spørsmålene noe åpne, men kretser rundt forhold de fortalte om. 

 

4.3.2   Intervjuopptak 
For at jeg skulle kunne fokusere fullt og helt på informanten og selve intervjuet, benyttet jeg 

meg av en diktafon i gjennomføringen av intervjuet. Kvale & Brinkmann (2012) skriver at 

bruk av lydopptak kan registrere informantenes ordbruk, pauser og tonefall som kan gi 

verdifull informasjon i transkriberingsprosessen. I informasjonsskrivet ble det informert om 

at jeg kom til å bruke lydopptak og dette informerte jeg også om før hvert enkelt intervju. 

Alle informantene jeg møtte skrev under på at det var greit at jeg brukte lydopptak. Jeg 
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informerte også om hvordan jeg ville behandle intervjuopptaket videre. Jeg hadde ikke 

inntrykk av at lydopptaket distraherte dem på noen måte og det virket ikke som at de brydde 

seg noe særlig om dette. For å være helt sikker, så tok jeg alltid med meg ekstra batterier. 

 

4.3.3   Gjennomføring av intervjuene og rollen som intervjuer 
Alle informantene var svært fleksible for tidspunkt til intervjuene. Vi ble sammen enige om 

tidspunkt og sted. Informantene jeg møtte, møtte jeg på Blindern. To av intervjuene ble holdt 

i gangen, rett utenfor auditoriene fordi disse var stengt på dette tidspunktet. Vi satt på et 

vanlig bord og det var ingen andre der under intervjuene. Fire av intervjuene ble holdt i et av 

seminarrommene på UIO. De fire siste intervjuene ble gjort over skype. Dette synes jeg 

fungerte bra som et alternativ da vi ikke hadde mulighet til å møtes på grunn av for store 

avstander mellom oss.  

 

Johannessen et al. (2010) skriver om hvordan informanten oppfatter intervjueren og hvordan 

dette kan påvirke hvilke svar man får. Jeg kledde meg derfor i nøytrale klær og fortalte litt 

om min bakgrunn og engasjement for studien før hvert intervju. Videre så fortalte jeg at 

intervjuene ville bli anonymisert og ville bli behandlet konfidensielt, samt at jeg ville slette 

opptaket og endre navn så straks jeg hadde transkribert intervjuet. Intervjuenes varighet 

varierte noe. Det lengste intervjuet varte i rundt en og en halv time, mens det korteste var på 

rundt tretti minutter. Skypeintervjuene varierte i tid så å si like mye som intervjuene ansikt til 

ansikt. Det lengste intervjuet jeg hadde på en og en halv time var på skype og noen av de 

korteste var også på skype.  

 

Noen informanter var veldig åpne og jeg fikk utdypende og lange svar noe som gjorde at jeg 

også fikk stilt flere oppfølgingsspørsmål. Andre informanter var ikke så åpne og hadde ikke 

så mye å fortelle noe som gjorde at de svarte raskt og relativt kort på spørsmålene og 

resulterte i at jeg ikke alltid våget å stille oppfølgingsspørsmål. Men dette var en vurdering 

jeg tok underveis i hvert enkelt intervju. Eksempler på hvorfor de svarte kort og lite 

utdypende kan være at kontakten jeg fikk var mindre god.  

 

Under det første intervjuet følte jeg meg litt usikker siden dette var en helt ny situasjon for 

meg. Dette gjorde at jeg ikke stilte så mange oppfølgingsspørsmål som jeg burde ha gjort. 

Men dette ble bedre og bedre for hvert intervju noe som resulterte i at jeg stilte flere og mer 
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presise oppfølgingsspørsmål. Alle informantene var svært interessert i å få tilsendt den 

ferdige oppgaven for å se resultatet av studien og fordi alle ønsket at bruken av medisinsk 

cannabis skulle bli satt i et større fokus i samfunnet.  

 

For å bli en god intervjuer og for å være bevisst min rolle har jeg lest meg opp på litteratur 

om hvordan man bør opptre som intervjuer. I et kvalitativt intervju er intervjueren det 

viktigste redskapet til å innhente kunnskap, jeg er altså selve forskningsinstrumentet (Kvale 

& Brinkmann, 2012). I følge Dalen (2011) er det viktig å ha øyekontakt og et åpent 

kroppsspråk som viser at du er interessert. Dahl (2012) skriver at det å forske på 

cannabisbruk er et sensitivt tema. Dette fordi temaområdet går på avvik og sosial kontroll, da 

det handler om illegal rusbruk blant unge voksne. Derfor prøvde jeg å innta en forstående og 

åpen posisjon. Jeg benyttet i liten grad et akademisk språk under intervjuene. Dette ble gjort 

bevisst fordi jeg ønsket at intervjuene skulle oppfattes mer som en hverdagslig samtale. Jeg 

lurte på om jeg i forkant av intervjuene skule fortelle at jeg aldri hadde prøvd cannabis, men 

etter å ha lest Dahls (2012) sin artikkel valgte jeg å ikke gjøre det, men isteden så spurte jeg 

om de hadde noen spørsmål til meg i forkant av intervjuene. Det var ingen av informantene 

som spurte meg om dette og jeg følte at de forstod at jeg ikke var negativ til bruken deres noe 

som gjorde at de snakket ganske åpent om personer som var i mot cannabis og som de mente 

var trangsynte. 

 

4.3.4   Skypeintervju 
Det er både fordeler og ulemper ved å intervjue noen over skype. Jeg valgte å intervjue på 

denne måten fordi de jeg ønsket å intervjue bodde langt unna og fordi jeg ikke hadde 

kapasitet tidsmessig og økonomisk for å dra til de ulike stedene de bodde. Jeg ønsket å 

intervjue nettopp disse personene fordi det var de som passet best til studien min.  

 

Jeg avtalte intervjuene i god tid i forveien og fikk derfor god tid til å forberede meg. For å 

dobbeltsjekke kvaliteten på kommunikasjonen og at alt funket som det skulle så ringe jeg i 

forkant av intervjuene en venn. Jeg hadde på meg nøytrale klær og hadde i bakgrunn av 

intervjuet en nøytral vegg. Alle tekniske apparater ble skrudd av slik at det ikke skulle 

påvirke intervjuet. Jeg tok opp intervjuet med en lydopptaker og spurte dem i begynnelsen av 

intervjuet om dette var greit for dem.  
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Ulemper ved en slik intervjuform er at intervjuet avhenger av at det tekniske fungerer. Jeg 

hadde i ett av mine intervjuer noe problemer med lyden og intervjupersonen måtte derfor til 

tider gjenta det hun hadde sagt. Jeg opplevde at dette gikk fint men at det var noe irriterende 

både for meg og intervjupersonen. Det kan være en ulempe at man kanskje ikke får like god 

kontakt her som man ville fått dersom man hadde møttes. Dette kan også ha påvirket de 

dataene jeg har fått. Men det var også noen jeg følte at jeg kunne fått mer informasjon fra 

dersom vi hadde møttes. Det kan være en utfordring å kommunisere om et så sensitivt tema 

til en fremmed på avstand via et webkamera.  

 

Fordeler ved en slik intervjuform er at det gjør det mulig å kunne kommunisere med 

interessante informanter som bor et annet sted. Man trenger ikke å forlate hjemmet og man 

sparer penger. Dersom jeg hadde oppdaget at informanten ikke hadde de kriteriene jeg ønsket 

så hadde det vært lettere å avsluttet og fullført intervjuet. Dette skjedde ikke med meg. Jeg 

opplevde derfor at dette fungerte som et fint alternativ.  

 

4.4   Transkripsjonsprosessen og fenomenologisk 

analyse 
Jeg transkriberte intervjuene umiddelbart etter intervjuene slik at jeg skulle ha alt friskt i 

minne. Kvale og Brinkmann (2012) hevder at det at forskeren foretar transkripsjonen selv 

kan være en fordel ved at man kan lære mye om egen intervjustil og at man får med alle 

viktige detaljer. Det at jeg transkriberte intervjuene selv gjorde at jeg i større grad kunne 

vurdere min egen forskerrolle og høre hva jeg eventuelt kunne gjort bedre i intervjuet. Når du 

transkriberer oversetter du intervjuet fra talespråk til skriftspråk, dette blir gjort for å gjøre 

intervjuene bedre egnet til videre analyse og for å lettere få oversikt (Kvale & Brinkman, 

2012). Jeg valgte å transkribere alt så ordrett som mulig. Jeg ønsket å ha med så mye detaljer 

som mulig, dette gjorde jeg for å sikre at jeg fikk med alt som kunne være relevant for 

analysen. Etter at jeg hadde gjort transkriberingen valgte jeg å lytte til lydopptaket en siste 

gang for å være sikker på at jeg hadde fått med meg alt det nødvendige. 
 
Arbeidet med analysen er ikke en avgrenset del av forskningsprosessen. Det vil være et 

kontinuerlig arbeid som starter når forskeren inntrer i forskningsfeltet, og først avsluttes når 

avhandlingen er ferdigstilt (Dalen, 2011).  
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Datainnsamling og dataanalyse er gjentatte og dynamiske prosesser, og det er mange ulike 

måter å tilnærme seg datamaterialet på. Analysen er en prosess som skal gi ytringene 

teoritilknytning, noe som skjer ved at forskeren tolker ytringene og setter dem inn i en 

teoretisk sammenheng (Dalen, 2011). Jeg leste datamaterialet gjentatte ganger for prøve å 

danne meg et helhetsinntrykk av det som ble sagt og for å se etter meninger. Jeg søkte etter 

temaer og begreper som var relevante for det som var relevant i problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Denne prosessen kalles koding (Kvale & Brinkmann, 2012). I 

intervjuteksten markerte jeg setninger som kunne være relevante og satte deretter dette inn i 

ulike kategorier. Thagaard (2009) legger vekt på at analysen må ende opp med en 

sammenfattet versjon av dataene for å fremme tekstens meningsinnhold.  

 

4.5   Tolkning 
 

4.5.1   Fenomenologi 
”I fenomenologiske designer er det vanlig å analysere meningsinnholdet” (Johannessen et al., 

2010, s.173). Fenomenologi er en filosofisk tradisjon som innen samfunnsvitenskapelig 

forskning har hatt stor betydning (Dalen, 2011). Den ble grunnlagt av Edmund Husserl og har 

senere blitt videreutviklet av blant annet Heidegger, Merleau, Satre og Shutz. Til tross for at 

jeg delvis hadde utarbeidet et teoretisk grunnlag før gjennomføringen av intervjuene, 

analyserer jeg ikke datamaterialet med henblikk på å avkrefte eller bekrefte noen teori eller 

hypotese. Jeg prøver i stedet å være fri, åpen og forutsetningsløs når jeg søker etter mening i 

intervjuene og dette samsvarer med min valgte tilnærming. Mitt forskningsprosjekt kan anses 

å ha en kombinert induktiv-deduktiv tilnærming. Dette refererer Dalen (2011) til og betegner 

dette som en abduktiv tilnærming. Når man benytter seg av denne tilnærmingen setter 

forskeren seg inn i informantenes subjektive livsverden (Kvale & Birkmann, 2012). Siden jeg 

i min studie skal prøve å få tak i informantenes meninger og erfaringer med studiets tema er 

det hensiktsmessig å anvende et fenomenologisk perspektiv. 

 

4.5.2   Hermeneutikk 
Hermeneutikk betyr ”læren om tolkning” (Befring, 2007). Den danner et grunnlag for den 

kvalitative forskningens tunge vekt på forståelse og tolkning. I hermeneutikk vektlegges 

forskerens egen tolkning og forståelse og hvilken innflytelse dette har i prosessen med å finne 

meningsinnholdet i det innsamlede datamaterialet. Dalen (2011) beskriver den hermeneutiske 
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sirkelen som en detaljert framgangsmåte for å søke etter helhetlig forståelse og indre mening 

i en tekst. Teksten må tolkes og forstås i lys av helheten og omvendt. Denne regelmessige 

vekslingen mellom fokus på deler og helhet i tekstanalysen etter en dypere forståelse kalles 

ofte for den hermeneutiske spiral (Dalen, 2011). Dette er også noe jeg kommer til å gjøre i 

min analyse av de transkriberte intervjuene. 

 

4.5.3   Forforståelse 
Forskerens forforståelse inngår også i fortolkningsprosessen til hermeneutikk (Dalen, 2011).  

Dalen (2011) forteller at det er meninger og oppfatninger vi på forhånd har til fenomenet som 

studeres. Ved å trekke inn sin forforståelse åpner dette for en større forståelse av det som blir 

fortalt i intervjuene. Det å være bevisst og reflektere over sin egen rolle som forsker er viktig 

før man begynner å intervjue. For tolkning av datamateriale og forståelse av det vil et åpent 

sinn være viktig for å kunne se fenomenet på forskjellige måter (Dalen, 2011). Jeg gikk inn i 

dette prosjektet med et åpent sinn og jeg ønsket gjennom intervjuene å lære mer om 

fenomenet og høre på deres fortellinger om hvordan cannabis blir brukt som medisin.  

 

Forforståelsen til forskeren vil derfor påvirke fortolkningen, selv om en bør forsøke å tolke så 

objektivt som mulig og dermed la forforståelsen i minst mulig grad påvirke fortolkningen. 

Dette forholdet som jeg her har beskrevet, mellom subjektivitet og objektivitet, er en klassisk 

utfordring i all kvalitativ forskning. Ved at jeg som forsker er åpen om mitt grunnlag for 

tolkningen av datamaterialet, kan dette vurderes av leseren. Min forforståelse av 

cannabisbruk var farget av at det er et ulovlig stoff og derfor kriminelt å bruke. Men 

medisinsk bruk av cannabis anså jeg som mer legitimt og var åpen for at stoffet også kanskje 

kunne brukes medisinsk og ha en medisinsk effekt. Jeg hadde i liten grad fordommer mot en 

slik bruk av stoffet men var skeptisk til om deres motiver for medisinsk bruk var ekte eller 

ikke. Jeg leste derfor forskning på medisinsk bruk av cannabis for å lære mer om det og få et 

større innblikk i fenomenet. Jeg følte derfor jeg hadde grei kunnskap om denne bruken og at 

jeg fortsatt hadde en åpen og fordomsfri tilnærming, noe jeg tror kom frem i intervjuene som 

gjorde at informantene fortalte åpent om bruken sin.  

 

4.5.4   Kvalitativ metode 
Jeg valgte å intervjue fordi intervju gir meg tilgang til utdypende svar på hvordan 

informantene opplever og forstår egen cannabisbruk. Metode er i følge Lund (2002) det 
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verktøyet vi bruker når vi skal konstruere vitenskapsteori. Det finnes ulike metoder å benytte 

når vi skal innhente informasjon og søke bredere og dypere kunnskap rundt et spesifikt tema. 

Jeg har, som sagt, anvendt en kvalitativ tilnærming og her opereres det med små utvalg og 

mål om dybdeinnsikt i fenomenene som studeres. Det overordnede målet ved kvalitativ 

forskning er å utvikle dypere forståelse av ulike fenomener relatert til personer og situasjoner 

i deres sosiale virkelighet (Dalen, 2011). Kvalitativ forskning kjennetegnes særlig ved at 

samtaler og observasjoner får en skriftlig fremstillingsform (Befring, 2007). Jeg ønsker med 

den kvalitative tilnærmingen å få dypere innsikt i informantenes erfaringer og forståelse av 

egen cannabisbruk og bruke denne innsikten til å svare på min problemstilling og de 

underordnede spørsmålene. 

 

4.6   Kvalitetsvurderinger 
Jeg ønsker å bruke begrepene pålitelighet, troverdighet, overførbarhet og bekreftbarhet som 

kriterier for kvalitet, istedenfor begrepene reliabilitet, validitet og generalisering. Dette 

ønsker jeg å gjøre fordi de tre sistnevnte ofte benyttes i kvantitative undersøkelser 

(Johannessen et.al., 2011). Guba og Lincoln (1981) mener at kvalitative undersøkelser må 

vurderes på en annen måte enn kvantitative undersøkelser. 

 

4.6.1   Pålitelighet 
Pålitelighet knyttes til undersøkelsens data. Her inngår hvilke data som brukes, hvordan 

dataene samles inn og hvordan de bearbeides. Forskeren kan her styrke påliteligheten ved å gi 

leseren en inngående og detaljert beskrivelse av framgangsmåten for hele 

forskningsprosessen (Johannessen et.al., 2011). For å heve reliabiliteten i min forskning har 

jeg dokumentert prosessen detaljert slik at det er innlysende for leseren hva slags valg jeg har 

gjort underveis.  

 

Andre eksempler som jeg har gjort for å styrke påliteligheten er at jeg har tatt opp intervjuene 

med diktafon og transkribert det raskt etter intervjuene. I følge Dalen (2011) kan 

tydeliggjøring av ulike aspekter ved forskerrollen også styrke oppgavens pålitelighet. Jeg har 

som forsker en helt sentral rolle og har derfor reflektert over denne tidligere i oppgaven. Det 

vil være vanskelig for en annen forsker å vurdere min oppgaves pålitelighet da jeg har gjort 

semi-strukturerte intervju der friheten er stor. Dette vil kunne være en kritikk til min 

oppgaves pålitelighet. 
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4.6.2   Troverdighet 
Troverdighet dreier seg om i hvilken grad forskerens framgangsmåter og funn på en god måte 

reflekterer formålet med studien (Johannessen et.al., 2011). For å sikre høy troverdighet er 

det viktig å skille tydelig mellom den informasjonen som kommer fra informantene og den 

som er forskerens egne vurderinger og tolkninger (Thagaard, 2009). Jeg har i oppgaven 

forsøkt å skille tydelig mellom hva som er informantenes sitater og hva som er mine egne 

vurderinger av disse sitatene. Veilederen min har sett på mine tolkninger av noen av sitatene i 

oppgaven og jeg har fått tilbakemeldinger på dette samtidig som hun har kommet med andre 

alternative tolkninger. Jeg mener derfor at jeg har forsøkt å sikre en så høy troverdighet som 

har vært mulig i denne avhandlingen. 

 

4.6.3   Overførbarhet 
Overførbarhet knyttes til hvorvidt kunnskapen som utvikles også kan overføres til andre 

situasjoner og beslektede fenomener (Johannessen et.al., 2011). Jeg lærte veldig mye om 

cannabisbruk i denne studien. Denne undersøkelsen har i størst grad vært en utforskning av et 

nytt og spennende område der jeg ikke har hatt noe eksplisitt mål om at mine funn og 

tolkninger skal være overførbare. Likevel tror jeg at en del av resultatene mine kan brukes for 

å illustrere andre cannabisbrukere med andre medisinske motiver for å bruke det. Jeg tror 

dette fordi mange av funnene mine er ganske like tilsvarende forskning på medisinsk bruk av 

cannabis.  

 

4.6.4   Bekreftbarhet 
Bekreftbarhet knyttes til om funnene er et resultat av forskningen og at det ikke er et resultat 

av forskerens subjektive holdninger (Johannessen et.al., 2011). For å sikre en høy 

bekreftbarhet er det derfor viktig å være selvkritisk til egne tolkninger og til hvordan 

prosjektet er gjennomført. Før intervjuene hadde jeg lest mye aktuell litteratur og satt meg inn 

i dette slik at jeg skulle ha god kunnskap om det som skulle studeres. Denne erfaringen kan 

ha gjort at jeg lettere forstod informantene og det de fortalte om. Men det kan også ha gjort at 

jeg har tatt noe av det informantene har sagt for gitt eller at jeg har oversett viktige ting som 

for min del kanskje har vært selvsagt. Jeg har og hadde ingen fordommer mot 

cannabisbrukere før jeg startet intervjuene. Jeg har nå gjort rede for min posisjon slik at 

leseren kan vurdere dette. 
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4.7   Forskningsetiske betraktninger 
Johannessen et. al. (2011) skriver at etikk først og fremst dreier seg om forholdet mellom 

mennesker, der etiske problemstillinger oppstår når forskningen direkte berører mennesker. I 

forhold til at jeg intervjuet informanter om deres cannabisbruk, merket jeg at dette var en 

sensitivt tema. Dette satte krav til meg som forsker ved at jeg måtte innta en ydmyk posisjon 

samt å vise at ikke var negativ til deres medisinske bruk.  

 

4.7.1   Etiske retningslinjer og rolle som forsker 
I min studie, som omhandler å intervjue cannabisbrukere og søke informasjon om deres 

erfaringer og opplevelser med dette er det noen etiske hensyn jeg må ivareta. Jeg vil forholde 

meg til de nasjonale forskningsetiske retningslinjer som gjelder for samfunnsvitenskap, juss 

og humaniora (Johannessen et.al., 2011). I kvalitativ forskning er det særlig tre typer hensyn 

en som forsker må ta ansvar for: informert samtykke, konfidensialitet og deltakelsens 

konsekvenser for informantene (Kvale & Brinkmann, 2012). Informert samtykke handler om 

at informanten blir informert om prosjektets formål før deltakelsen, at det er frivillig å delta 

og at de har mulighet til å trekke seg når de vil uten å måtte oppgi noen grunn. Informantene 

deltok fordi de ønsket det, dette utdypes ved at de ikke fikk noen form for belønning for å 

delta. Ved at ingen av mine informanter mottok noen form for godtgjørelse viser det til at de 

deltok fordi de ønsket det. Før hvert enkelt intervju ble de informert om temaet og formålet 

med oppgaven. Som nevnt fortalte jeg også at jeg kom til å bruke en diktafon, noe de skrev 

under på at var greit før intervjuet. De jeg intervjuet over skype skrev selvfølgelig ikke under 

på noe men jeg informerte om det. Jeg fortalte også at de hadde mulighet til å trekke seg når 

som helst underveis uten å oppgi hvorfor.  

 

Kravet om konfidensialitet går ut på at informantene ikke skal kunne bli kjent igjen i det 

ferdige forskningsmaterialet. Dette er veldig viktig i dette tilfellet siden cannabisbruk er 

ulovlig. Jeg har derfor endret navn og steder slik at ingen vil kunne identifiseres. Jeg har 

heller ikke skrevet alderen til hver enkelt informant, men jeg har isteden opplyst om 

gjennomsnittsalderen. Dette er med på å gjøre at informantene ikke skal kunne bli kjent igjen. 

Lydopptakene ble også slettet så straks de var transkribert.  

 

Det siste kravet går ut på at informantenes deltakelse ikke skal skade dem. I hele 
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forskningsprosessen har jeg tenkt på informantenes beste og vært veldig takknemlig for at de 

ønsket å delta. Jeg har derfor prøvd å skrive om informantene på en respektfull måte og 

forsøkt å forklare de sammenhengene som sitatene er trukket ut fra. Ved at jeg har gjort dette, 

håper jeg å unngå eventuelle misforståelser av sitater. Min tolkning er basert på et analytisk 

plan og det vil derfor kanskje ikke være helt i tråd med deres egne forståelser av bruken. Men 

jeg håper og tror at de vil kjenne seg igjen i teksten og utdragene.  

 

Jeg søkte om samtykke til å gjennomføre prosjektet til Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste, men fikk tilbakemelding om at prosjektet ikke medførte meldeplikt eller 

konsesjonsplikt etter personopplysningslovens paragrafer.  

 

”Forskerens rolle som person, forskerens integritet, er avgjørende for kvaliteten på den 

vitenskapelige kunnskap og de etiske beslutninger som treffes i kvalitativ forskning” (Kvale 

& Brinkmann, 2012, s. 92). Det å reflektere over egen forskerrolle er viktig slik at man er 

bevisst på hvilke forståelse man har av fenomenet fra begynnelsen av. Dette er også viktig i 

forhold til analysen, slik at den ikke bærer preg av hvilken oppfatning man har av stoffet fra 

før av. Jeg har beskrevet min forforståelse til temaet tidligere i oppgaven. I 

informasjonsskrivet gjorde jeg rede for mitt engasjement for temaet, dette gjorde jeg også før 

hvert enkelt intervju. For at tolkningen ikke skulle være preget av mine meninger prøvde jeg 

å være så objektiv jeg kunne. Men det kan være at mine meninger har vært med på å prege 

oppgaven, noe som er en fare i alle kvalitative studier. 
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5  Bruksmønster og påvirkning på det 
sosiale liv 

Dette er det første av de tre analysekapitlene og det vil i disse kapitlene bli presentert funn fra 

studien og informantenes egne beskrivelser og fortolkninger vil bli tolket. I avslutningen av 

hvert kapittel vil funnene bli drøftet opp mot relevant teori. Etter at de tre kapitlene er 

fremstilt vil jeg ha en oppsummering av funnene der jeg vil presentere en komprimert 

besvarelse av min problemstilling sammen med forskningsspørsmålene.  

 

Flere av informantene forteller at de ikke tror de ville vært her i dag hvis det ikke hadde vært 

for cannabisen. Stoffet hjelper dem mye i hverdagen og hjelper dem med sykdommene eller 

diagnosene deres. Jeg vil derfor tolke det som at cannabisbruken spiller en viktig rolle for 

deres identitet. Ved anvendelse av stoffet klarer de å fungere i hverdagen. De klarer å jobbe, 

gå på skole og fungere sosialt. Noen av informantene mener faktisk at det er livsviktig for 

dem og andre mener at de hadde vært langt inne i NAV-systemet dersom det ikke hadde vært 

for at de hadde brukt cannabis. De synes cannabisplanten er spennende og leser mye om det 

slik at de har en ganske god kompetanse om det. De interesserer seg i stoffet og ønsker det 

avkriminalisert eller legalisert. Dette har blitt et mål de jobber mot. Kristian føler at 

cannabisbruken har blitt en del av identiteten hans og han er veldig åpen om bruken til 

familie og venner. Han forteller at de har sett han når han har brukt hardere stoffer og når han 

kun har brukt cannabis, og de har forstått at cannabis ikke ødelegger for han slik som det 

gjorde med andre stoffer. Han, så vel som de andre informantene, føler en trang til å opplyse 

folk om de faktiske virkningene og bivirkningene som cannabisen har. Dette kan for 

informantene til tider være frustrerende, for de færreste anerkjenner at cannabis er et bra stoff 

som kan hjelpe mange personer med forskjellige sykdommer eller diagnoser.  

 

I dette kapitelet skal vi se på bruksmønsteret til informantene, det vil si hvordan og når de 

bruker cannabis. Videre skal vi se på hvordan de forklarer selv at bruken påvirker deres 

sosiale liv og deretter hvilke reaksjoner de opplever fra omgivelsene. Til slutt vil jeg fortelle 

hvordan bruken henger sammen med identiteten deres.  

 

 

5.1   Bruksmønster 
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Bruken til informantene er i stor grad knyttet til den private sfære. De ønsker at bruken skal 

foregå i trygge og kjente omgivelser og helst alene eller med noen få nære venner. Her er 

sjansene små for å få negative reaksjoner på bruken. Videre er Informantene svært opptatt av 

hvor stor mengde de bruker av ganger, kvalitet og hvordan de inntar cannabis.  

 

Alle Informantene mener de bruker ganske små mengder cannabis av gangen i forhold til 

andre brukere som ikke bruker stoffet til medisinske formål. De av informantene som 

tidligere har brukt stoffet rekreasjonelt eller knyttet til sosiale settinger forklarer at mengden 

de brukte den gang var større enn det de nå bruker til medisinske formål. Formålet med å 

innta cannabis er ikke lenger å bli ruset, men at det skal hjelpe dem med deres sykdommer 

eller diagnoser. Ved en ”overdosering” eller ”feilmedisinering”, altså at de inntar for mye 

eller får et annet stoff enn det de ønsker, forteller flere at sjansene for å få en negativ 

opplevelse øker. Ved å legge vekt på at de ikke bruker mye cannabis av gangen og ved å 

sammenligne seg med en gruppe som bruker større mengder, fremstår egen bruk som 

kontrollert. Informantene forteller at de vet hvilken mengde de trenger for at stoffet skal 

hjelpe dem medisinsk og de er svært bevisste på at dersom de merker at bruken blir 

destruktiv så pleier noen av dem å ta en pause fra stoffet. Dette viser at de er reflekterte rundt 

egen bruk og ønsker å endre bruksmønsteret dersom de merker at bruken blir for mye i livet 

deres.  

 

Mange av informantene kan gå i flere uker uten å bruke cannabis, men det er som oftest for å 

ta en pause fra stoffet, noe som mange mener er hensiktsmessig. Flere av informantene mener 

at det ikke er lurt å bruke cannabis regelmessig over en lengre periode og mener at det å ta 

pauser er lurt. De mener også at det er hensiktsmessig å ta pause fra medisiner generelt. De 

tror ikke det er lurt å innta samme ting konstant.  

 

Kontrast til rekreasjonell bruk 

Magnus brukte mye mer cannabis tidligere, men merket at dette ikke var funksjonelt og han 

endret derfor doseringen. Han reflekterer derfor over bruken og justerer doseringen dersom 

han føler det trengs.  

 

Men på det meste så røykte jeg mer enn 5 gram om dagen. Men det skjønte jeg selv at 

ikke var en langsiktig løsning på ting da. Forbruk nei, jeg vet ikke jeg. Mellom 2-3 

gram og et halvt gram om dagen da. Veldig sånn varierende etter det liksom, 
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varierende etter følelse og behov og sånn da. (Magnus) 

 

Kristian er en av dem som tidligere har brukt stoffet rekreasjonelt, dette vil bli tatt opp i neste 

analysekapittel. Han forteller: ”Før var alt rekreasjonelt, da ville jeg bare bli rusa”. Nå bruker 

han ikke lenger cannabis for å bli ruset men for at det skal hjelpe han med å roe seg ned og 

slappe av. Han har diagnosen ADHD.  

 

Det blir fortalt om hvilken effekt informantene ønsker ved å medisinere seg med cannabis: 

”Nå røyker ikke jeg så store jointer eller så mye lenger at jeg føler noe konkret forskjell i 

hodet. Men medisinsk sånn som jeg sa, så ønsker jeg ikke noe effekt i hodet, medisinsk så 

ønsker jeg en effekt i kroppen, det er det jeg er ute etter” (Alex). For Alex kan vi se at 

doseringen har endret seg fra han brukte det rekreasjonelt til at han nå bruker det medisinsk, 

som også gjelder for de i utvalget som tidligere har brukt stoffet for rusen sin del. Han ønsker 

ikke en ruseffekt i hodet men en effekt i kroppen som gjør at hans kroniske 

tynntarmsbetennelse bedrer seg.  

 

Kvalitet og tilgang 

Kvaliteten på stoffet og hva slags stoff de ønsker er veldig viktig for informantene. Både hasj 

og marihuana forekommer i en rekke ulike varianter med forskjellig innhold av stoffene THC 

og CBD. Det viste seg at informantene hadde klare preferanser på hva de foretrakk. 

Informantene var kvalitetsbevisste når de skulle kjøpe cannabis og begrunnelsen var at 

enkelte stoffer gjorde at de kunne få negative opplevelser og at det ikke hjalp dem, men at det 

heller kunne forverre smertene eller plagene deres. Ida har bipolar lidelse og ADHD og 

forteller om sin preferanse og hvordan ”feil” stoff kan påvirke henne negativt: ”(…) Og da er 

jeg veldig streng på at jeg vil ha grønt og ikke brunt, jeg vil ha marihuana og ikke hasj. Hasj 

skyter meg av gårde i depresjon og det gidder jeg ikke, jeg trenger ikke det”.  

 

Eirik forteller at han før kunne ta det som var, men at han nå kan gå rundt å lete etter det 

”riktige” stoffet i flere dager. Det viser seg at informantene synes dette er slitsomt og på 

grunn av mange forskjellige stoffer med forskjellig innhold er det vanskelig å være en 

medisinsk bruker av et illegalt stoff. De som selger på gata, selger stoff som har høyest mulig 

rus og det er problematisk for de som bruker cannabis medisinsk. De er ikke garantert å få det 

samme stoffet fra gang til gang. Det er derfor noen av informantene som nå dyrker cannabis 

hjemme. Begrunnelsen for dette er at de får akkurat det de trenger og ønsker, og slipper unna 
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stigmaet som de føler når de må ut for å kjøpe stoffet i kriminelle miljøer. Men det som ser ut 

til å være en enda viktigere begrunnelse er at de ikke ønsker å støtte de kriminelle miljøene. 

”Men litt av problemet er undergrunnsøkonomien, og der bidrar du faktisk til prostitusjon, 

menneskehandel og alt sånn og det tenker ikke folk på. Så derfor så har jeg bedre 

samvittighet for å dyrke det sjøl”. (Kristian) 

 

Alex dyrket før men dyrker ikke lenger nå. Han forteller om hvordan han kunne ønske at det 

hadde vært: ”Men å få den medisinske marihuanaen som du trenger, da mener jeg at eneste 

måte å kvalitetssikre det på er å dyrke det selv og da går det an å ha en pære og to- tre 

planter”. Alex mener altså at hvis man dyrker selv så kan man kvalitetssikre sitt eget stoff og 

på den måte å garantere at stoffet virker godt som medisin på de plagene eller sykdommene 

man har. 

 

Preferanse for type stoff og inntaksmetode 

På spørsmål om hva informantene foretrakk av hasj og marihuana, viste det seg at seks av 

informantene foretrakk hasj og fire marihuana. Begrunnelsen for hvorfor noen av dem brukte 

marihuana istedenfor hasj var at det var vanskelig å få tak i god hasj. Men innholdet av THC 

og CBD er også viktig for informantene. ”En ikke-psykoaktiv art ville jo ikke hatt den 

effekten på meg, så jeg er avhengig av den THC-en og andre cannabionider som er i 

psykoaktiv cannabis da”. (Kristian)  

 

THC er jo det superaktive stoffet som gjør deg fjern. Mens CBD er motgiften som er 

mer beroligende og så videre. Jeg ønsker meg CBD-innholdet fordi det hjelper best 

for meg. Men de fleste som opererer i svart marked ønsker høyest mulig rus, så det er 

veldig vanskelig å få tak i, veldig vanskelig å vite hva du får også da, hvordan du skal 

dosere det og hvordan det påvirker deg i forhold til forskjellige ting da. (Magnus)  

 

Ut ifra sitatet kan man se at Magnus kan mye om de forskjellige virkningene cannabis har og 

hva det inneholder, dette gjelder for hele utvalget og det virker som at de virkelig har satt seg 

inn i stoffet og dens egenskaper. De vet hva som hjelper dem og forteller at det er vanskelig å 

få et stoff som ikke gir så mye rus som de fleste andre rusbrukere ønsker.  

 

Syv av ti informanter inntok vanligvis cannabis i jointform, altså cannabisen blandet med 

tobakk. De tre andre informantene hadde forskjellige inntaksmetoder. Martine foretrakk å 
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blande cannabis i mat, hovedsakelig brownies. Kasper blandet cannabis i ingefærte eller 

kaffe. Ida blandet det med tørket kamillete. Grunnen til at de velger å ikke røyke cannabis er 

fordi de ikke ønsker å innta tobakk og fordi de føler seg mer kriminelle når de lager seg en 

joint. Dette tyder på at de assosierer joint mer med narkotika eller rusmisbruk. ”Med en gang 

man skal røyke og mikse så blir det med en gang mye mer kriminelt i mine øyne” (Kasper). 

Kasper argumenterer også for at ingefær er helsekost og derfor bra for helsen. I tillegg til at 

han føler seg mindre kriminell av å innta cannabis på denne måten, så kan det tenke seg at 

dette også er en måte å forsvare og legitimere bruken på, både overfor seg selv og 

omgivelsene. Ida og Martine ønsker ikke å få i seg tobakk. Ida har tidligere røyket og ønsker 

ikke å starte med dette igjen. ”Jeg røyker ikke tobakk, jeg blander ikke cannabisen med 

tobakk heller, jeg blander den med kamillete, tørka kamille, for det brenner”.  

 

5.2   Indre og ytre kontekst for bruk 
For å forstå informantenes bruksmønster ønsker jeg å se på stoffets indre og ytre kontekst for 

bruk. På denne måten vil jeg kunne beskrive når og hvordan bruken typisk skjer og kan få en 

bedre innsikt i den medisinske bruken.  

 

Hvordan informantene har det fysisk og psykisk er viktig for når informantene inntar 

cannabis, dette beskriver den indre konteksten for bruk. Dette er noe Martine forteller om når 

hun beskriver bruken sin:  

 

(…) Med mindre jeg ikke trenger det, så tar jeg det ikke, hvis jeg ikke har smerter. 

Men det blir jo mange kvelder i uka. Men det trenger ikke alltid å være fordi det 

kribler, men at det er en koselig ting å gjøre med kjæresten for eksempel. 

 

Martine har restless legs syndrome og spørsmålet om å bruke cannabis eller ikke ser altså ut 

til å påvirke om hun har smerter i bena. Men vi kan se ut ifra den siste setningen at det kan 

skje at hun bruker cannabis uten at hun har vondt også. Dette ser ut til å henge sammen med 

humøret, altså om hun og kjæresten skal ha det hyggelig så kan det å bruke cannabis gjøre 

stemningen enda bedre. Den vage grensen mellom rus og medisin vil bli tatt opp i neste 

kapittel. Alle forteller at hvordan de har det psykisk eller fysisk er den viktigste grunnen til å 

innta cannabis. Magnus snakker for hele utvalget når han forteller at hvordan han har det 

spiller en viktig rolle for når og hvor mye han bruker: ”Eller så er det sånn de dagene jeg er 
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skikkelig dårlig, er tett i hodet og sånn så kan jeg røyke ganske mye mer, mye mer også. 

Veldig sånn varierende etter det liksom, varierende etter følelse og behov og sånn da”. 

 

Selvregulering 

En av forholdsreglene til de fleste av informantene er at de venter med å innta cannabis til de 

har utført sine plikter for dagen. Ved å regulere bruken på denne måten er faren for at bruken 

kommer i veien for plikter liten. Dette forklarer Kristian om når jeg spør om han synes det 

påvirker hans sosiale liv: ”Nei, ikke i det hele tatt. Det har litt med den måten jeg røyker det 

på også da, at jeg gjør det når jeg er ferdig med ting for dagen”. For informantene var det 

viktig for dem at bruken av cannabis foregikk på kvelden, etter jobb, skole og etter at alle 

gjøremål for dagen var utført. På denne måten klarte de å skille cannabisbruken vekk fra 

dagliglivets gjøremål. På denne måten kan bruken ses som rasjonell og at de har kontroll over 

bruken. Dette vil kanskje være slik de ville brukt reseptbelagte legemidler. Magnus forteller 

litt om dette: ”Så begynte jeg å jobbe, holdt egentlig karriere og jobb veldig aktivt og klarte å 

skille min medisinske bruk da, som jeg sier, veldig vekk fra dagliglivet og veldig vekk fra 

meg da, stort sett”. 

 

Omgivelser 

Konteksten for når informantene bruker cannabis er viktig for dem. I noen settinger vil ikke 

bruken være passende eller heller ikke nødvendig. Konteksten vil derfor i noen grad være 

avgjørende for hvor og når de anvender det. For det første så ønsker informantene gjerne at 

bruken skal foregå i trygge og kjente omgivelser, som for eksempel hjemme hos seg selv. Her 

er mulighetene for negative reaksjoner små. For det andre er hvem de er sammen med viktig. 

De fleste av informantene oppgir at de trives best med å bruke cannabis når de er alene eller 

sammen med noen få nære venner. Dette kan også ha en sammenheng med at dette er 

medisinen deres og de trenger ikke å være med andre for å ta medisinen sin.  

 

Ja, jeg skal jo ikke ha åtte stykker som ser på når jeg tar meg en kopp te med cannabis 

i. Jeg tar jo ikke det for å ha jungeldans på stua, overhodet ikke. Jeg trenger ikke å 

dele det med andre. Jeg tar det her fordi jeg har behov for det. De som sitter å røyker 

sammen med ti andre gjør det ikke fordi det er medisinen deres. Hvis du da bestandig 

røyker cannabis med feile personer, hvis du ikke har noen god relasjon til personene 

du røyker med så skal du ikke røyke. Det er en sånn tommelregel. (Kasper) 
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Ved å vise til at dette er medisinen hans og at han ikke trenger å ha andre til stede for å ta 

medisinen sin, blir den ”medisinske” bruken mer troverdig. Han setter også spørsmålstegn 

ved de som hevder at det er medisinen deres men som bruker det sammen med andre. Han 

mener at dette ”beviser” at det ikke er medisinen deres og at de tar det for rusen sin del.  

 

Sosial bruk 

Noen av informantene bruker til tider også cannabis for hygge eller sosialitet og er i den 

sammenheng ikke kun medisinen deres. Fordi cannabis er et nytelsesmiddel virker det som at 

det er vanskelig for informantene å kun bruke det medisinsk. Magnus bruker av og til 

cannabis i sosiale settinger og når han gjør noe aktivt. Men dette er i hovedsak med nære 

venner.  

 

Vi er liksom en ganske stor gjeng som har det som en sosial greie, går mye ut på tur 

og sånn. Går ut på turer i skogen, fyrer opp bålet, griller pølser og røyker en rev da. 

Nei, med venner ja. Mye med venner, det er på en måte mye med normaliseringen og 

sosialiseringen, om man er på båttur eller skogstur da, det ene og det andre da. 

(Magnus) 

 

Man kan her lese at det virker som at det er cannabisen som er hovedgrunnen til at de er 

sammen og finner på ulike ting sammen, nettopp fordi det ser ut til at alle bruker cannabis og 

at de finner på mye sosialt gjør at det å bruke et illegalt stoff sammen blir mer normalisert. 

Mange bruker også stoffet når de skal gjøre kjedelige og ensformige ting som å klippe gresset 

og holde på i hagen. Dette gjør at den ”medisinske” brukens troverdighet svekkes og forstås i 

større grad som en rus som informantene liker og at den ”medisinske” hovedgrunnen kun er 

et høyverdig motiv som brukes for at bruken skal bli akseptert. Dette temaet vil jeg kikke 

nærmere på i neste hovedkapittel. 

 

5.3   Påvirkning på sosialt liv 
Ni av ti informanter har tidligere brukt stoffet rekreasjonelt. I denne perioden var det viktig 

for dem at de hadde venner som også brukte cannabis, slik at det ble en sosial og hyggelig 

aktivitet. Når informantene har begynt å bruke cannabis for å selvmedisinere seg er det ikke 

lenger viktig for dem om de har venner som også bruker cannabis. De ønsker helst å bruke 

det alene og det sosiale er derfor ikke lenger viktig.  
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De fleste av informantene forteller at bruken ikke påvirker deres sosiale liv negativt, nettopp 

fordi dette er noe de bruker på kvelden alene når alle plikter og gjøremål for dagen er gjort. 

Men det er også noen som forteller at bruken har både positive og negative konsekvenser for 

deres sosiale liv: 

 

Ja, både positivt og negativt. På det negative så gjør det at jeg isolerer meg og ikke tar 

kontakt og faktisk blir krøllete i hodet i forhold til å komme meg ut. (…) På den andre 

siden så er det akkurat det som gjør at jeg kommer meg ut og kommer meg på 

treningssenteret for å trene og kommer meg på bussen uten å dytte over en barnevogn, 

at jeg får snakka med fattern og at jeg er blid når venninna mi ringer, så det slår begge 

veier. Så definitivt så har det en påvirkning på mitt sosiale liv. (Ida) 

 

Ida forteller at hun kan bli litt asosial når hun anvender cannabis, dette er noe som gjelder for 

så å si hele utvalget mitt. Men årsaken til dette kan være så enkelt som at det er medisinen 

deres og at de ønsker å være alene når de tar medisinen deres. Som hun forteller så er 

cannabisbruken akkurat det som gjør at hun klarer å komme seg ut og å være blid og hyggelig 

mot sine nærmeste. Dette kan forstås ved at cannabisen hjelper på humøret hennes og formen 

hennes generelt. Hun er bipolar og har ADHD, men cannabisen bedrer disse lidelsene. Eirik 

har sosial angst og forteller også om hvordan han kan bli asosial: ”Ja, sosial angst. I 

motsetning til alkoholen som jeg ble supersosial av så tar den her meg vekk fra folka og det 

er jo en nedtur”. Eirik er tidligere alkoholiker og forteller at dette gjorde at han ble veldig 

sosial. Dette kan forstås ved at alkohol er et mer akseptert og lovlig rusmiddel i motsetning til 

cannabis, noe som gjør at det kanskje er en lavere terskel for å drikke alkohol sammen med 

andre enn det er å bruke cannabis sammen med andre som ikke bruker det selv. En annen 

faktor kan være at siden dette er medisinen hans så ønsker han egentlig å være alene eller 

med få når han bruker det.  

 

Åpen/skjult bruk 

Ifølge informantene betyr skillet mellom brukere og ikke-brukere mindre i dag enn tidligere. 

Skillet har sannsynligvis endret seg ved at informantene er mer åpne om bruken og ved at 

ikke-brukere har høyere aksept for den. Informantene opplever at når de er med andre som 

ikke bruker cannabis eller andre nære venner av dem, synes dem at det er greit at de bruker 
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cannabis og at det ikke er et problem. Magnus forteller om dette: ”Når jeg begynte å røyke 

det som medisin da, så gjorde jeg det veldig mye i skjul for venner for jeg var ganske redd for 

hva de skulle si og mye negativt og sånn da, man har på en måte byttet litt vennekrets for å si 

det sånn”. 

 

Så å si alle informantene oppgir at de generelt er lite opptatt av å skjule bruken. Ida forteller 

om dette og snakker for store deler av utvalget da hun sier:  

 

Så jeg føler egentlig at jeg er litt sånn ”hide in plane sight”. Jeg er veldig åpen med 

det, for da kan nettopp ingen ta meg for det. Så hvis noen konfronterer meg med det 

og sier ”du røyker” så kan jeg si ”ja, det er helt riktig, det gjør jeg og her er årsakene 

til det. 

 

Informantene forteller at de sjeldent aktivt skjuler bruken, men i mange sammenhenger vil 

det ikke være av betydning å nevne det. Dette kan også ses i sammenheng med hvordan 

informantene ikke ønsker å fremheve identiteten som cannabisbruker. Felles for informantene 

er at de er åpne om at de bruker cannabis overfor vennene sine. Dette oppleves sjeldent som 

et problem. Også det å innta cannabis mens de er sammen med venner som ikke røyker selv 

oppleves ikke som et problem. Ingen av informantene oppgir å ha mistet venner på grunn av 

cannabisbruken, men noen av informantene har byttet vennegjeng på grunn av 

cannabisbruken. Det er sjeldent at vennene til informantene har reagert på bruken på en 

negativt måte. De fleste forteller at det var vanligere før, når de brukte cannabis til rusformål.  

 

Mange forteller at de ikke bryr seg så mye om hva andre mener om rusbruken deres. Dette 

kan ses som en form for selvforsvar, ved at man på den måten ikke trenger å forholde seg til 

hva andre måtte mene. Alex er en av dem som er veldig åpen om bruken sin og ikke har noe 

særlig begrensninger på hvor bruken foregår og hvem som ser det.  

 

Jeg ble jo tatt av politiet for ett års tid siden fordi jeg gikk på gata liksom. Men som 

jeg sier ”den som er med på leken, må tåle steken”. Jeg står for det jeg gjør, jeg går 

ikke å gjemmer meg. (Alex) 

 

Selv om de er relativt åpne rundt bruken, skjuler midlertidig alle det i en viss grad i jobb- og 

skolesammenheng og noen skjuler den også overfor familien. Når og i hvilken grad 
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informantene skjuler det virker å ha en sammenheng med hva de kan tape og vurderer 

risikoen i ulike situasjoner. En redsel for å bli sett ned på og det å røyke foran barn er grunner 

som blir oppgitt for å skjule det i sosiale sammenhenger. Martine er en av dem som er mest 

opptatt av å skjule bruken. Hun er blant annet den eneste som har holdt bruken helt skjult 

overfor familien.  

 

Men jeg har ikke sagt det til foreldrene mine. Fordi jeg tror nok at den generasjonen 

ville tenkt ”nå er dattera mi på kjøret” liksom. Selv om de vet at jeg er veldig flink 

jente liksom, sånn sett. Vår generasjon er kanskje litt mer åpne og ja, tørr å tenke litt 

annerledes. (Martine) 

 

De fleste av informantene oppgir at foreldrene vet at de bruker cannabis og at de i stor grad 

har akseptert det fordi de har sett at stoffet hjelper dem. Noen av foreldrene hadde i starten 

vært veldig kritiske til det, men hadde etter hvert akseptert det. Flere informanter er inne på at 

foreldrene kanskje aksepterer bruken deres fordi de ser at det hjelper dem og det de sliter 

med. ”Altså moren min hun er helt sånn åpen og ja, har på en måte akseptert det, men hun er 

ikke noe for det. Men hun har absolutt akseptert det, og det er ikke noe problem at jeg sitter 

sammen med moren min og tar en joint”. (Alex)	  

	  

Noen få i utvalget har fortalt at de har hatt kjærester som ikke ønsket at de skulle bruke 

cannabis og at dette har vært grunnen til hvorfor det har blitt slutt. Dette viser hvor mye 

cannabisbruken betyr for informantene, når de velger å ikke gi det opp til tross for at det 

ødelegger forholdet til kjæresten. Kjærestene anså dem som kriminelle og ønsket ikke å ha 

noe med en kriminell å gjøre.  

 

Når jeg begynte å røyke mer fast når jeg studerte så opplevde jeg egentlig en litt sånn 

større negativ greie ved det, spesielt fra kjæresten og vennene hennes og liksom sånn den 

gjengen der. Det resulterte i at vi på en måte kutta ut og det ble et problem da for i den 

verden der så var det forbudt og det som er forbudt er galt. Så da er man kriminell og man 

kan ikke være kriminell for da havner man i trøbbel. (Magnus) 
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5.4   Reaksjoner fra omgivelsene 
”Det er over 20 år siden jeg begynte å røyke og da var det enda verre. Da visste vi jo enda 

mindre om det og det var enda mer stigma på det”. (Kristian) 

 

Utvalget opplever at det de siste årene har blitt en større aksept for å bruke cannabis. Dette 

knyttet de til økt utbredelse, legalisering av medisinsk bruk i flere land, mer positiv 

informasjon om cannabis og mer forskning på medisinsk bruk av cannabis. Stigmaet de føler 

knyttet til bruken har derfor blitt svekket og dette gjør også at utvalget slapper mer av med at 

de bryter loven på daglig basis. Det gjør også at de klarer å se for seg en endring av stoffets 

illegale status og samtlige tror at det vil bli en endring i nær fremtid. Mange av informantene 

hevdet at mange ikke-brukere har en feil eller for lite informasjon om stoffet slik at de ikke 

forstod hva cannabisbruk innebærer. Med økte medisinske begrunnelser for bruk og økt 

utbredelse virker det at samfunnet har fått mer informasjon om cannabis og at det blir sett på 

som mindre farlig, slik at informantene ikke opplever en så stor grad av stigmatisering.  

 

Ja altså, det var jo mye mer stigmatiserende kan du si og kriminelt enn på en måte i 

dag. Høyere strafferammer og høyere risiko og alt det der. Ja, altså både og. Jeg føler 

jo at samfunnet aksepterer det mer og mer og har en mye mer forståelse av at okei det 

stater og politimakter driver med er egentlig helt høl i huet og det er bare basert på et 

samfunnsøkonomisk perspektiv da, så er det ikke lønnsomt lenger å drive på med den 

jakten på narkotika som de driver med. (Kristian) 

 

Opplevelsen av økt aksept har nok en del å gjøre med at informantene i dag møter på færre 

reaksjoner på at de bruker cannabis, nettopp fordi de enten bruker stoffet alene eller sammen 

med noen få nære venner som aksepterer bruken. ”Om jeg sitter utenfor illegalt og røyker en 

joint eller sitter i parken så er det ingen som bryr seg, virkelig ikke” (Alex). Dette viser at en 

stor del av befolkningen ikke bryr seg eller så kan det være at noen ikke forstår at det er 

cannabis. Det kan derfor tyde på at cannabis har blitt mindre stigmatisert. Samtidig så bruker 

informantene cannabis mest alene og det er derfor logisk at de ikke opplever store reaksjoner 

fra andre. Men de føler fortsatt et stigma når de må ut i kriminelle miljøer for å kjøpe 

cannabis.  
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5.5   Identitet og ritualer 
Store deler av utvalget mener at cannabisbruken i liten grad påvirker identiteten deres. 

Utvalget snakker lite om hva slags identitet cannabisbruken har for dem. Dette kan være fordi 

de ikke ønsker at cannabisen skal ha en stor rolle i livet deres og at de ønsker å fornekte at 

cannabisbruken er en del av dem. Likevel så forteller utvalget at cannabisen er en veldig 

viktig ting i livet deres, noe man kan forstå siden det er medisinen deres. Når jeg spør Ida om 

hvor viktig cannabis er for henne og om hun ville valgt cannabis over de andre 

medikamentene hun får, så forteller hun at hun ville valgt cannabis og fortsetter med å 

fortelle: ”Det er litt fordi effekten det har på meg, også er det litt fordi ritualet, litt fordi vanen 

også er det litt for identitet. Jeg har aldri likt å være konform, jeg har alltid søkt utenfor og 

sånn sett, i og med at cannabis er illegalt og har en litt sånn alternativ tone rundt seg så trives 

jeg med å være en stoner”. Helt siden Ida gjorde opprør når hun var ung, så har hun likt å 

søke utenfor og hun trives med at stoffet er illegalt og har en alternativ tone rundt seg. 

Cannabisbrukeridentiteten er derfor viktig for henne og hun liker ritualet forbundet med 

inntaket.  

 

Flere av informantene forteller at de ikke tror de ville vært her i dag hvis det ikke hadde vært 

for cannabisen. Stoffet hjelper dem mye i hverdagen og hjelper dem med sykdommene eller 

diagnosene deres. Jeg vil derfor tolke det som at cannabisbruken spiller en viktig rolle for 

deres identitet. Ved anvendelse av stoffet klarer de å fungere i hverdagen, gå på jobb og skole 

og fungere sosialt. Noen av informantene mener faktisk at det er livsviktig for dem og andre 

mener at de hadde vært langt inne i NAV-systemet dersom det ikke hadde vært for at de 

hadde brukt cannabis. De synes cannabisplanten er spennende og leser mye om det slik at de 

har en ganske god kompetanse om det. De interesserer seg i stoffet og ønsker det 

avkriminalisert eller legalisert. Dette har blitt et mål de jobber mot. Kristian føler at 

cannabisbruken har blitt en del av identiteten hans og han er veldig åpen om bruken til 

familie og venner. Han forteller at de har sett han når han har brukt hardere stoffer og når han 

kun har brukt cannabis, og de har forstått at cannabis ikke ødelegger for han slik som det 

gjorde med andre stoffer. Han, så vel som de andre informantene, føler en trang til å opplyse 

folk om de faktiske virkningene og bivirkningene som cannabisen har. Dette kan for 

informantene til tider være frustrerende, for ikke alle anerkjenner at cannabis er et bra stoff 

som kan hjelpe mange personer med forskjellige sykdommer eller diagnoser.  
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Ritualisert bruk 

Det viste seg at informantene forsøkte å holde bruken innenfor det de mente var 

hensiktsmessig medisinsk bruk. For at bruken ikke skulle ha negative konsekvenser på deres 

plikter og sosiale relasjoner hadde bruken en rekke ”regler” og ritualer. Det var imidlertid 

ikke alltid de klarte å leve opp til dette. Idealet deres er å kun bruke stoffet når de har behov 

for det medisinsk. Når de av og til ikke fulgte sine satte regler og ritualer for bruken kunne 

det gi dem dårlig samvittighet og mange omtalte denne bruken som misbruk av stoffet. Den 

medisinske bruken er således i noen grad ritualisert. Ritualer sikrer også at informantene 

opplever bruken som behagelig ved at de har lært seg hvordan de oppnår dette.  

 

Det virker også som at mange ser bruken som en vane som er medisinen deres, derfor mener 

utvalget at bruken er lite viktig i definisjonen av dem selv. Likevel tilsier brukens funksjoner 

for informantene, at bruken spiller en viktig rolle i deres liv.  

 

Å, veldig viktig. For noen år siden så ville jeg prøvd å ikke si det, men det har vært 

veldig viktig. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten det, da tror jeg at jeg hadde vært 

langt inne i NAV-systemet og slitt med veldig basic ting da, absolutt. Det er jeg 

veldig sikker på. (Magnus) 

 

Det virker som at han tidligere ikke ville innrømt hvor viktig cannabisen egentlig er for han, 

men nå har han kanskje blitt mer fortrolig med bruken og anser hvor viktig det er for han for 

at han skal kunne fungere i samfunnet. Ida er også en av dem som forteller at hun liker 

ritualet rundt forberedelsen til røykingen: 

 

Da er det veldig godt å sette seg i en lenestol med en kaffekopp eller et glass saft for 

den saks skyld og sitte med mekkebollen min som er en fantastisk liten steinskål som 

er tung i fanget. Lande med hendene oppi dette her, blande med hendene ut, kjenne på 

lukten, kjenne på de små krystallene som stikker litt i fingrene. Også føler jeg meg 

skikkelig som en gammeldags rullingsrøyker i det jeg liksom rullern og tennern, og 

det er litt ubehagelig. 

 

Ritualet rundt forberedelsene til inntaket kan sies å frembringe forventninger om at deres 

smerter eller plager blir bedre. Som man kan se er det aspekter ved ritualet som Ida ikke liker. 

Hun liker ikke å rulle og tenne kamilleteen da hun assosierer dette med en ”gammeldags 
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rullingsrøyker”, som hun sier. Men det virker som at ritualet skaper en trygg følelse for henne 

og at det er et viktig element for at hun skal få den effekten som hun ønsker av 

cannabisinntaket.  

 

5.6   Sammenfatning og drøfting 
De som tidligere har brukt stoffet rekreasjonelt og i sosiale settinger vil se forskjellen mellom 

en slik bruk og ”medisinsk” bruk av cannabis. I forhold til bruksmønsteret ble det tidligere 

brukt sosialt mens det nå er preget av å være mer privat, noe som oftest blir gjort alene. De 

vil derfor i liten grad føle seg som en del av en cannabiskultur, noe som de kanskje i den 

tidligere fasen har følt at de har vært en del av. Sandberg & Pedersen (2011) forteller om en 

som tidligere hadde brukt cannabis for rusen sin del men at han etter en bilulykke begynte å 

bruke cannabis som ”medisin”. Han fikk derfor en medisinsk tilleggsbegrunnelse for å røyke. 

Han opplevde fortsatt rusen som behagelig. For de fleste medisinske brukerne er det derfor 

viktig å holde avstand til cannabiskulturens fortellinger. ”For flertallet utvikler de medisinske 

bruksformene seg innenfor subkulturen, som en tilleggsbegrunnelse til bruk for nytelse og 

rus” (Sandberg & Pedersen, 2011, s.158 ). Dette kan også gjelde for mine informanter, der ni 

av ti informanter tidligere har brukt stoffet uten noe medisinsk begrunnelse men for rusen sin 

del og liker derfor rusen stoffet gir.  

 

Utvalget forstod at deres sak ville stå svakere dersom det var uklare grenser mot cannabis 

brukt for rusformål. Dette markerte flere i intervjuene og la vekt på at de brukte en lavere 

dosering enn det de brukte før da de ruset seg. Å fortelle at doseringen er annerledes og at de 

ikke kjenner rusen, vil være en legitimeringsstrategi for å skille seg selv fra andre brukere 

som bruker stoffet til rusformål. De bruker derfor også nøytraliseringsteknikker (Sykes & 

Matza, 1957) for å vise at de er bedre enn andre rusbrukere. De fleste i utvalget kunne mye 

om innholdet i cannabis og forklarte hvordan stoffene fungerte, de hadde derfor mye 

kunnskap om stoffet og fortalte om det som om de hadde en ”medisinsk kompetanse” på 

området. Det kan derfor, som Pedersen & Sandberg (2012) også skriver om, at de 

”medisinske” brukerne i Norge driver frem en ny medisinsk diskurs om cannabis. ”Diskursen 

organiserer universet av erfaringer og gjør dem meningsfulle for deltakerne” (Sandberg & 

Pedersen, 2011, s.165). De låner altså begreper fra medisinen og forstår seg selv som 

pasienter. På denne måten markerer de avstand til cannabiskulturen og bruker det for å skille 

seg fra cannabis som et rusmiddel. Det er viktig for utvalget å markere at bruken er noe annet 
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enn rus. Selv om de forteller at de av og til kan gjøre det uten at de trenger det medisinsk, 

forstår de dette da som noe annet enn medisin og doseringen vil derfor være annerledes. Det 

at de av og til kan bruke cannabis for rusen sin del vil derfor gjøre at man kan betvile den 

medisinske bruken og troverdigheten for at det er medisinen deres svekkes.  

 

Jeg skrev i begynnelsen av dette kapittelet om indre og ytre kontekst for bruk, her har jeg tatt 

utgangspunkt i det Zinberg (1984) skriver om rusmiddel. For å beskrive informantenes bruk 

kan hans forståelse være til hjelp. Informantene mine bruker cannabis i hovedsak alene eller 

sammen med noen få nære venner. Også det å innta cannabis når de er sammen med nære 

venner som ikke røyker selv oppleves som greit. Dette er i tråd med Beckers (1963) funn om 

at cannabisbrukere ikke har problemer med å omgås andre mennesker når de bruker cannabis. 

Men de fleste av informantene mine er åpne om bruken sin til sine nærmeste, noe Becker sin 

studie ikke viste. De som midlertidig ikke er åpne om bruken sin til for eksempel familien, 

slik som Martine, vil passe godt til Beckers (1963) forståelse av cannabisbrukere som skjulte 

avvikere. Det Martine frykter er nettopp et stempel som vil kunne føre til at hun vil bli sett 

ned på, fordi det er vanskelig å få forståelse for rusbruken hos noen som har lite kunnskap om 

cannabis og som har et litt annet syn på det.  

 

Goffman (1963) definerte begrepet stigma og innebærer at personene har et svekket selvbilde 

på bakgrunn av forhold angående ens livsstil, utseende eller tilhørighet. Felles for disse er at 

de avviker fra samfunnets forventninger og ønsker. Det er derfor et sosialt produkt som 

skapes i relasjon til andre aktører. Han redegjør for tre former for stigma. Den andre er mest 

egnet for denne oppgaven, stigmaet retter seg da mot personens individuelle karakter og 

atferd. Som eksempler trekker han frem avhengighet og kriminalitet. Bestemte trekk ved ens 

karakter skiller seg ut fra det som oppfattes som normalt. På denne måten for det negative 

konsekvenser for dem som besitter det. Det var mer tydelig før enn nå at cannabisbrukere 

innehar en slik posisjon. Men informantene føler fortsatt at det å bruke cannabis fortsatt er 

knyttet til et stigma siden det er et ulovlig stoff og derfor kriminelt å bruke. I ulike 

sammenhenger frykter informantene for å bli stigmatisert og skjuler derfor bruken. Når de 

skal kjøpe cannabis befinner de seg i et kriminelt miljø og synes det er den situasjonen som 

de føler seg mest stigmatisert. For informantene er cannabisbruken viktig fordi det hjelper 

dem med deres sykdommer eller plager og de sliter med stigmaet som følger av bruken. De 

ønsker at cannabis skal bli lovlig til medisinsk bruk slik at de slipper stigmaet som de føler i 

dag. 
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Hylland Eriksen (2004) sitt begrep ”identitetens tosidighet” viser til hvordan vi får og skaper 

vår identitet. Vi skaper vår identitet gjennom å velge ting ved vår livsstil som vi ønsker å bli 

forbundet med. Det at noen av informantene velger å skjule bruken i en viss grad kan skyldes 

at de ikke ønsker at de skal bli forbundet med det. Vi får også en identitet fra omgivelsene 

som baserer seg på noen observerbare tegn. De som er åpen med bruken overfor omgivelsene 

vil således kunne bli assosiert med en rusmisbruker og at det da opplever å bli stigmatisert.  

Men de mener at samfunnet overdriver bruken deres som mye viktigere for deres identitet 

enn det de selv ser den som. At informantene forteller at de ikke føler at cannabisbruken er en 

stor del av identiteten deres kan være at de ikke ønsker at bruken skal ha en stor rolle i livet 

deres og derfor fornekter de det. Cannabisbruken til informantene blir ikke beskrevet av dem 

som viktig for identiteten deres, men for mange har det blitt en del av deres identitet. 

Cannabisbruken er viktig for dem og viktig for at de skal kunne fungere i dagliglivet.  

 

Det viste seg at informantene forsøkte å holde bruken innenfor det de mente var 

hensiktsmessig for medisinsk bruk. For at bruken ikke skulle ha negative konsekvenser på 

deres plikter og sosiale relasjoner hadde bruken en rekke ”regler” og ritualer. Det var 

imidlertid ikke alltid de klarte å leve opp til dette. Når de av og til ”brøt reglene” for bruken 

kunne det gi dem dårlig samvittighet og mange omtalte denne bruken som misbruk av stoffet. 

Den medisinske bruken er således i noen grad ritualisert. Ritualer sikrer også at informantene 

opplever bruken som behagelig ved at de har lært seg hvordan de oppnår dette. Zinberg 

(1984) forteller at ytre kontekst lærer nybegynneren ritualer som gjør at personen kan få en 

behagelig opplevelse av stoffet. Her inngår riktig dosering og hvilke situasjoner og 

omgivelser det er upassende å bruke cannabis. Dette gjelder også for mine informanter, de 

har gjennom erfaring med stoffet lært seg hvordan de skal oppleve cannabis som behagelig 

og hvilken dosering som fungerer for å gjøre deres smerter eller plager bedre. De har også 

utviklet ritualer rundt bruken som frembringer forventninger om at stoffet skal gjøre deres 

smerter eller plager bedre. Ritualer og symboler har alltid vært en viktig del i subkulturen, 

blant annet hos cannabisrøykere, forteller Sandberg & Pedersen (2011). Blant annet Harding 

og Zinberg (1977) forsto ritualer som viktig knyttet til bruken av et rusmiddel (I Sandberg & 

Pedersen, 2011). Har man en joint så skal den sendes rundt, dette er et tydelig ritual for 

cannabisbrukere. Dette gjelder ikke for informantene siden de helst bruker cannabis alene og 

som medisin, men felles for disse to bruksformene er at det består av ulike ritualer som er 

viktig for dem og som er viktig for å frembringe en spesiell følelse av stoffet de inntar og for 
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at stoffet skal få den virkningen man ønsker.  

 

Goffman (1959) har utviklet to begreper ”frontstage” og ”backstage”. Disse to begrepene kan 

ses som to ulike arenaer for presentasjon av selvet. Skuespillerne spiller en rolle når de er på 

scenen mens bak scenen er de seg selv (Goffman, 1959). For omgivelsene og samfunnet 

generelt ser det ut som at cannabisbruken til informantene er en typisk backstage aktivitet og 

skjules. Bruken er preget av at de bruker et stoff som er ulovlig og som de derfor naturlig nok 

ønsker å skjule for omgivelsene. Men for informantenes nærmeste, for venner og familie, er 

bruken i stor grad en frontstage aktivitet hvor informantene er åpne om bruken og det viser 

seg at for informantenes nærmeste er bruken i stor grad akseptert og det eksisterer en 

fortrolighet mellom begge parter at det holdes hemmelig for andre utenforstående.  
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6  Brukens utvikling og den komplekse 
grensen mellom rus og medisin 

 

Hele ni av informantene har erfaringer med cannabis brukt til rusformål. Bruken har utviklet 

seg fra å være knyttet til festbruk og rekreasjonell bruk av stoffet, til hverdagsbruk og 

selvmedisinering. Tidligere ble stoffet anvendt i sosiale settinger mens det nå er flyttet inn i 

hverdagen og til det mer private. I hovedsak foregår bruken alene eller sammen med noen få 

nære venner. Daglig bruk eller i nærheten av det er vanlig blant informantene. Det er ikke 

lenger rusen som er viktig for dem, stoffet blir nå brukt for å medisinere seg selv på en slik 

måte at det fjerner smerter eller plager. De bruker ulike strategier for å legitimere bruken, 

blant annet ved å argumentere for at cannabis har færre bivirkninger enn reseptbelagte 

legemidler. De fleste av informantene kan til tider bruke stoffet rekreasjonelt og det eksisterer 

derfor en kompleks grense mellom cannabis brukt til rusformål og medisin.   

 

I dette kapitelet vil jeg se på informantene tidligere erfaringer med stoffet brukt til rusformål 

og hvordan bruken har utviklet seg til å bli medisinen deres. Deretter vil jeg se på hvordan 

informantene begrunner den medisinske bruken. 

 

Utvalget mitt er ikke et homogent utvalg, det er forskjeller mellom personene som gir 

grunnlag for å dele dem inn i tre kategorier ut fra hvilke tidligere erfaringer de har med 

stoffet. Den første kategorien består av en person, dette er Kristian. Han har tidligere 

erfaringer med hardere stoffer som amfetamin, metamfetamin og LSD. Men han har nå sluttet 

med dette og holder seg kun til cannabis og selvmedisinerer seg selv med det. Den andre 

kategorien er de som tidligere har brukt stoffet rekreasjonelt eller knyttet til fest. Dette er den 

største gruppen. Hele åtte av mine informanter er i denne gruppen og det vil derfor bli lagt 

størst vekt på denne kategorien. Den tredje og siste kategorien er de som ikke har noen 

tidligere erfaringer med stoffet før de begynte å bruke det medisinsk. I denne kategorien er 

det kun en person, Martine. Jeg vil nå redegjøre for hvordan de forskjellige gruppene snakker 

om de tidligere erfaringene de har med stoffet og hvordan det har blitt medisinen deres. 
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6.1   Brukens utvikling 
Å se på brukens utvikling er viktig fordi det danner et bilde av hvilke erfaringer de har med 

stoffet og erfaringer er viktig å se på for å forstå handlingsforløpet til en medisinsk bruk. Det 

fremhever også hvilke ulike funksjoner cannabis kan ha, både som rus og som medisin. Selv 

om den medisinske bruken ikke er lovlig og at diagnosene de har ikke har blitt godt nok 

dokumentert i forskning at cannabis kan hjelpe på, mener de selv at de bruker stoffet til 

selvmedisinering.  

 

Hos mine informanter viser det seg at deres opplevelse av å være cannabisbruker har endret 

seg med tiden. Her gjelder dette meningen med bruken og funksjonen. Erfaringer med stoffet 

og mer forskning på medisinsk bruk av cannabis vil kunne være hovedårsaker til at 

cannabisbruken har forandret seg og blitt til medisinen deres.  

 

Kristian er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) samtidig som han venter på en ADHD-

utredning. På slutten av dette prosjektet fikk jeg melding om at ADHD-utredelsen var 

gjennomført og at han hadde fått diagnosen. Han prøvde alkohol og piller allerede som 

tolvåring, så inngangsstoffene hans var altså legale, slik det pleier å være. Kristian prøvde 

cannabis sammen med noen kompiser fra skolen da han var tretten år. Etter dette prøvde han 

amfetamin, psykadelica og LSD og brukte det et par år. Fra han var 16-19 år brukte han 

MDMA. Når jeg spør han om når han fant ut at ham ønsket å bruke cannabis medisinsk, så 

svarer han:  

 

Jeg vet ikke jeg. Men jeg tror kanskje jeg har gjort det ubevisst i snart kanskje 10 år, 

halvparten av tida jeg har brukt det. Men jeg har ikke sett på det som det. Jeg har 

liksom bare sett på det som å røyke for å slappe av. Men sånn det har blitt mer og 

mer. Når jeg har satt meg inn i det så har jeg også skjønt at det har hatt en veldig god 

effekt på meg. Fordi jeg mener at noen har behov for å være medisinert hele dagen, 

hvis de har mye smerter og så videre, men det er ikke mitt behov. Mitt behov er at 

etter at jeg har gjort alt det jeg skal den dagen så trenger jeg tid for meg sjøl fordi jeg 

er ikke den mest sosiale personen heller og når jeg kommer hjem da så tar jeg ikke 

telefonen eller noen ting og hvis jeg røyker da så vil jeg bare ha total frihet, og det får 

jeg. Så sånn er det, jeg vil jo ikke sitte å røyke fra morgen til kveld. Jeg synes det er 
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bedre å røyke på kvelden for da får jeg et avbrekk fra det vi kaller virkeligheten da, i 

noen timer og det holder for meg. (Kristian) 

 

Det virker som at Kristian har lest mye forskning på medisinsk cannabis og at det er når han 

har satt seg inn i det at han har forstått bruken sin som selvmedisinering. Det han sliter med 

er ikke smerter, men han trenger å roe seg ned og slappe av på kvelden og det er da han 

bruker cannabis. Bruken står derfor ikke i veien for jobb og andre daglige gjøremål og bruken 

virker derfor rasjonell. Kristian bruker altså cannabis for nokså hverdagslige problemer, vil 

mange hevde. Han forteller videre om at han før kun røyket for å bli ruset: 

 

Det var veldig annerledes da enn nå. Før var alt rekreasjonelt, da ville jeg bare bli 

rusa. Men nå er jo ikke det en bivirkning, det er jo virkninga også som gjør, det er 

derfor det funker faktisk. En ikke-psykoaktiv art ville jo ikke hatt den effekten på 

meg, så jeg er avhengig av den THC-en og andre cannabionider som er i psykoaktiv 

cannabis da. Men nei, jeg har sagt det lenge, cannabis er det eneste stoffet jeg ikke har 

hatt noen problemer med. Jeg kan røyke et halvt gram hver dag og for meg, som 

bråker litt, så bare slapper jeg av, det er det. 

 

Cannabisbruken til Kristian har altså utviklet seg fra å være knyttet til festbruk og 

rekreasjonell bruk av stoffet, til hverdagsbruk og selvmedisinering. Tidligere ble stoffet 

anvendt i sosiale settinger mens det nå er flyttet inn i hverdagen og til det mer private. 

Informantene forteller at de ble introdusert til cannabis i sosiale settinger og at det ikke var en 

ting man gjorde alene før de begynte å bruke det medisinsk. ”Det er helt klart en sosial faktor. 

Jeg tror ikke jeg kjenner noen som har gått den veien alene, det har alltid vært fordi man 

kjenner noen som kjenner noen”. (Sarah) 

 

Den neste gruppen debuterte med stoffet relativt tidlig, fra 13-20 års alderen. Det som er 

likheten med informantene i denne gruppen er at de tidligere har brukt stoffet rekreasjonelt, 

på fest eller bare prøvd det noen ganger. De har altså før brukt det for rusen sin del. Men har 

til forskjell fra Kristian ikke prøvd hardere stoffer. Nysgjerrighet og opprør er felles for 

hvorfor denne gruppen prøvde cannabis. Ida har ADHD og bipolar lidelse og har brukt 

cannabis til selvmedisinering i 3-4 år.  Hun forteller om hvordan bruken startet:   
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Jeg gjorde jo opprør og havnet på forsøksgym via Blitz. Det var jo også en 

inngangsport i rus, å rus, hva i all verden er det? Så da ble det hasj i en sånn plain old 

boring hasj i maispipe mens vi festa og blanda med alkohol og det var svingstang og 

karusell og spying og alt det der. 

 

I starten var det vanlig for flere å innta cannabis sammen med alkohol og i sosiale settinger. 

Før hadde mange i denne gruppen noen uheldige opplevelser med cannabis, dette kan være 

fordi de ikke hadde noe særlig erfaringer med stoffet. Men etter hvert, og i hvertfall i dag, 

virker det som at de vet hva de trenger og hvor mye de trenger for at de ikke skal oppleve 

inntaket av cannabis på en uheldig måte. Sarah var en av dem som tidligere hadde noen 

dårlige opplevelser med cannabis, hun ble ”stein” og dårlig. Man kan derfor si at hun, så vel 

som de andre, har lært seg å oppleve cannabisen som behagelig og hvordan den skal brukes 

for at det hjelper dem.  

 

Det går jo egentlig på det jeg sliter med, at jeg blir veldig , jeg blir veldig rolig, 

mindre stressa, mer godt humør, trenger ikke bry meg eller det kommer litt an på. Jeg 

har ikke så mye angst, får bedre appetitt, sover mye bedre. Jeg kan bli mer kreativ, 

kanskje. Det er liksom en sånn godfølelse, god og trygg følelse. (Sarah)	  

	  

Alex fikk diagnosen morbrukskrom, en kronisk tynntarmsbetennelse, da han var 16 år 

gammel. Han prøvde cannabis for første gang da han var 13 år gammel. Han prøvde det 

deretter litt på fest 3-4 ganger etter det. Så kom han tilbake til stoffet da han var 19-20 år og 

begynte å bruke stoffet til selvmedisinering.  

 

Men medisinsk sånn som jeg sa, så ønsker jeg ikke noe effekt i hodet, medisinsk så 

ønsker jeg en effekt i kroppen, det er det jeg er ute etter. Ja, sånn rent medisinsk, så er 

det det å få det til å sette seg i magen. (…) Cannabis demper smerter og øker appetitt.  

 

Av det Alex forteller kan man forstå at han ikke ønsker å kjenne rusen i hodet, men ønsker 

kun at det lindrer smertene og plagene han har knyttet til sin sykdom, kronisk 

tynntarmbetennelse. Alle informantene fortalte at de ikke likte sterk rus. Når de brukte 

cannabis som medisin ønsket de kun at det skulle bedre de plagene og sykdommene de hadde 

og ønsket ikke å kjenne rusen i hodet.  
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Magnus prøvde cannabis av nysgjerrighet for første gang da han var 15-16 år. Litt før han ble 

18 år ble han angrepet av noen ukjente på gata og knakk kjeven, fikk tre kraniebrudd, knakk 

fjorten tenner og nesen. Det endte med at han fikk operert inn metallplater i ansiktet og i 

hodet. Han fikk mye smertestillende mot dette og gikk på mye morfin og opiater i en lang 

periode. Det ble komplikasjoner med operasjonen og han fikk morfintabletter i tre år. Så kom 

det til et punkt der han ikke orket disse medisinene lenger og begynte med cannabis. For noen 

år siden ble han påkjørt og fikk prolapser i ryggen. Han ble resistent mot opium og morfin og 

føler derfor at han ikke har noen andre alternativer. I tillegg til dette har han fått betennelse i 

nervesystemet som gjør at han får lammelse i armen og benet. Han har også posttraumatisk 

stressyndrom: ”Positive effekter så er det jo dette med, hovedsakelig ren smertelindring på en 

måte, jeg klarer å fokusere på her og nå da istedenfor å fokusere på kranie og sånn. Ellers så 

har det vært veldig positivt med at jeg sover veldig mye bedre, altså søvnkvaliteten min går 

veldig opp og generelt sett kan jeg si at i de periodene hvor jeg røyker mye da, så har jeg en 

bedre flyt på ting”. Når Magnus bruker cannabis lindrer dette smertene han har i kroppen og 

gjør at han klarer å fokusere på noe annet enn smerter. På diagnosen posttraumatisk 

stressyndrom er effektene at han sover bedre og har en bedre flyt på ting i hverdagen.  

 

Martine er den eneste som ikke har hatt noen tidligere erfaringer med cannabis før hun 

begynte å bruke det medisinsk. Hun har diabetes og har fått en tilleggssykdom av denne som 

heter ”restless legs syndrom”. Dette gjør at hun av og til ikke klarer å holde bena i ro og får 

vondt i bena. Hun begynte å selvmedisinere seg med cannabis for to år siden. Kjæresten 

hennes var den som fortalte henne at han hadde hørt at cannabis kunne hjelpe med den 

lidelsen hun hadde. Hun var veldig skeptisk til det i starten og hadde fordommer mot 

cannabis og tenkte at man var narkoman om man brukte det. Men kjæresten hennes pleide å 

bruke det og hun tenkte derfor at hun skulle prøvde det. Før dette tok hun mye paracet, dette 

lindret bare smertene i en halvtime. Når hun prøvde cannabis så forsvant smertene nesten 

med en gang og kom ikke tilbake før neste dag. Hun forteller hvordan det hjelper henne: ”For 

eksempel da, hvis jeg får sånn kribling i beina, jeg bare kjenner at hele kroppen er sånn 

anspent, for jeg må konsentrere meg om å orke smerten da, så med en gang jeg da spiser 

cannabis så kjenner jeg at hele meg bare slapper av”. For Martine har altså ikke bruken 

utviklet seg fra rus til medisin, slik som det har for de andre informantene. Men i den senere 

tid forteller hun at hun noen ganger bruker stoffet for hygge og sosialitet. Dette vil jeg 

presentere i neste kapittel.  
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Som vi kan se, kjennetegnes nå bruken i alle kategoriene av å være en mer privat aktivitet 

enn en sosial aktivitet. I hovedsak foregår bruken alene eller sammen med noen få nære 

venner. Daglig bruk eller i nærheten av det er vanlig blant informantene. Det er ikke lenger 

rusen som er viktig for dem, stoffet blir nå brukt for å medisinere seg selv på en slik måte at 

det fjerner smerter eller plager. Det er ikke lenger viktig om vennene bruker cannabis siden 

de nå anvender det alene som en medisin. Bruken har nå karakter av å være basert på et 

bevisst valg om å bruke cannabis til medisinske formål. Erfaringer med cannabis har gjort at 

informantene har oppdaget at den kan brukes til mer enn festbruk og rekreasjonelt. De har 

lært seg hvordan de skal få til ønsket virkning slik at det hjelper dem med det de ønsker.  

 

Det er ingen tvil om at alle informantene opplever at cannabisbruken har en avslappende 

virkning, både fysisk og psykisk. Det som er viktigst for informantene er at deres smerter og 

plager blir betydelig bedre ved inntak av cannabis. Samtidig oppgir dem at cannabis kan 

fjerne stress, kjedsomhet og gi en indre ro. Det kan virke som at inntak gjør dem mer tilstede 

i øyeblikket og at det er en stemningsforsterker. Bruken kan derfor forstås som et avbrekk fra 

hverdagens bekymringer ved at den gir en viss distanse til andre ting.  

 

Utsagnene viser at mange bruker stoffet for relativt vanlige hverdagsproblemer. Det å slappe 

av, sove bedre og en bedre appetitt er typisk noe mange sliter med uten at det burde trenges 

noen medisiner for å gjøre dette bedre. Men nå er det slik at de fleste har en diagnose eller 

andre smerter og plager, å ønsker derfor å medisinere seg. Hvorfor bruker ikke de som har 

ADHD Ritalin, den tradisjonelle medisinen for denne lidelsen? Og de som har post 

traumatisk stressyndrom eller andre lidelser, hvorfor bruker de ikke lovlige medisiner som er 

beregnet til dette? Hva er det med cannabis som er bedre enn lovlige medisiner, og hvordan 

påvirker det dem at stoffet er ulovlig? Det er mange spørsmål som dukker opp når det er 

snakk om et ulovlig stoff som brukes til medisin. Svaret på hvorfor de bruker cannabis 

istedenfor andre lovlige medisiner ble tatt opp i intervjuene. Svaret som går igjen hos flere av 

informantene er at det er en naturlig plante og bivirkningene er færre og mildere enn lovlige 

medisiner. Jeg vil derfor kikke nærmere på dette i neste underkapittel. 

 

6.2   Bedre enn reseptbelagte legemidler 
”Dette er en magisk plante, en mektig medisinsk plante og en sjaman, både for å helbrede seg 

selv og andre”. (Christer) 
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Informantene beskriver cannabis som en plante som er organisk og naturlig, dette står i 

motsetning til det ”kjemiske” som andre rusmidler og enkelte legemidler assosieres med.  

De fleste av informantene mine sammenligner cannabis med andre lovlige medisiner.  

Mange har sluttet med sine tradisjonelle medisiner da de begynte å selvmedisinere seg med 

cannabis. Felles for alle mine informanter er at de mener at cannabis har færre bivirkninger 

enn de lovlige medisinene de kan få. Før Martine begynte med cannabis tok hun mye paracet, 

men dette virket ikke lenge på smertene i bena hennes. Hun forteller at hun ikke liker den 

”ekle” følelsen av å ta paracet, men føler at hun tidligere måtte ta det fordi hun ikke hadde 

noen andre alternativer. ”Jeg føler cannabis er naturlig, for meg så har det ingen negative 

sider med det. Og den andre grunnen er at etter at jeg prøvde det så ble jeg mye mer 

samfunnsengasjert, sånn at jeg på en måte lærte litt mer”. 

 

Alex er en av dem som har prøvd mange forskjellige medisiner og forklarer at cannabisen er 

det beste han har prøvd: ”Ja, hittil er cannabis den medisinen, av alle ting som har fungert, 

eller testet ut som fungerer best. Cannabis demper smerter og øker appetitt”. Alex har prøvd 

forskjellige medisiner, i likhet med de andre informantene, men finner ingen medisin som 

hjelper like godt som cannabisen gjør. Det kan også være at rusen de får av cannabis er noe 

som gjør at stoffet blir oppfattet som enda bedre og som derfor danker ut de andre 

medisinene. Flere av informantene har en lang og komplisert historie med helsevesenet. 

Noen er oppgitte over liten hjelp og føler at de ikke blir hørt. ”Jeg har egentlig brukt de siste 

to årene på en evig kamp med helsevesenet, pro et cons og så videre, der jeg har blitt stappet i 

så mye forskjellige medisiner som jeg ikke har lyst på i det hele tatt, som er veldig sterke, 

altså ting du liksom får kjøpt på Plata med masse penger. Så det har blitt en litt sånn ”freeze” 

da mellom meg og helsevesenet på de punktene der.” (Magnus) 

 

Av sitatet kan man forstå at han synes de medisinene han har fått er veldig sterke og stoffer 

som rusavhengige ville vært villig til å betale en god del penger for. Han ønsker ikke den 

sterke rusen disse medisinene gir og ønsker ikke de ”unaturlige” kjemikaliene og forteller 

hvordan de virker på han:  

 

Med de andre medisinene blir jeg så dårlig, så innmari dårlig liksom. Jeg føler meg 

skikkelig jævlig og klarer ikke å gjøre noen ting og kommer meg ikke ut på tur med 

bikkja. Så det er sånne ting, jeg har prøvd alt.  
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I likhet med samtlige av informantene så har Magnus prøvd alt, men ingenting fungerer bedre 

enn cannabis. Han blir dårlig av medisinene og forteller om flere bivirkninger knyttet til de 

lovlige medisinene enn til den ulovlige cannabisen. Eirik var i Thailand for å rydde opp etter 

tsunamien og utviklet diagnosen post traumatisk stressyndrom. Han fikk ikke hjelp da han 

kom hjem til Norge fordi han røyket. Han mener at hvis han hadde fått hjelp med en gang han 

kom hjem, så ville ikke cannabisbruken vært en så stor del av livet hans som det det er nå: 

 

Nå er det en veldig, veldig stor del av livet mitt. Nå er det 100 % av livet mitt egentlig 

fordi av salg og sånn. Hadde jeg fått hjelp tidligere så hadde det nok vært en veldig 

liten del av livet mitt. Men på grunn av at jeg ble stående utenfor psykiatrien så lenge, 

så må jeg nok ha dette resten av livet, som en medisin. 

 

Alex forteller at han lenge har gått på andre medisiner, men han liker ikke rusen det gir han: 

”Jeg liker ikke sterk rus rett og slett, jeg tror det er det det går på. Og hvertfall ikke sånn type 

rus som det svinger i hodet og jeg føler at jeg ikke klarer å holde en oversikt da”. I likhet med 

Alex, hevder informantene at de ikke liker sterk rus og at mange av de medisinene som de 

har fått resept på har en mye sterkere rus enn det de ønsker. Med disse medisinene opplever 

de at de ikke har oversikt og at de til tider ikke føler seg som dem selv. Disse medisinene blir 

av informantene oppfattet som ”farlige kjemikalier” mens cannabis blir oppfattet som en 

”naturlig og organisk plante”. Når jeg spør Ida om cannabis fungerer bedre enn hennes andre 

medisiner så svarer hun: 

 

Hvis jeg bare skulle hatt en så ville jeg valgt marihuana, fordi jeg opplever at det 

setter meg ofte, ikke alltid, i større kontakt med meg selv. Det gjør det lettere for meg 

å conecte med folk, sånn at jeg kan ringe muttern og være blid istedenfor å være sur 

og sippete. Det gjør også at jeg kan bevege meg friere blant folk. (…) En måte å 

oppleve det på, som stadig vekk skjer hos meg, det er spesielt for ADHD en, altså for 

hyperaktiviteten at jeg kjenner at dette fungerer. Bipolariteten er litt annerledes, men 

fordi at jeg er hyperaktiv så tar jeg inn alt. Jeg har ikke noe filter og fordi jeg er 

bipolar så blir jeg ofte aggetert og tar inn alt. Så hvis jeg bare var hyperaktiv eller bare 

bipolar så ville det sett annerledes ut. Så fordi jeg anerkjenner at hvis jeg lar huet mitt 

får lov å ta inn alt og prosessere alt så risikerer jeg å gå på en stemningssmell. Så jeg 

får på en måte sakna tempoet sånn at jeg klarer å manøvrere hverdagen min. Det er 
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den største effekten for meg. Rett og slett. Det gjør det mulig for meg å ikke bli så 

jævlig stressa. 

 

For Alex er alt vi inntar oralt, medisin. Han forteller at forskjellene på de ulike stoffene gjør 

det vanskelig å være en medisinsk bruker fordi han av og til kan få et stoff som gjør at han 

blir dårligere. For å prøve å forsvare dette utsagnet forteller han om samme virkning som han 

kan få med konvensjonell medisin.  

 

Det er store forskjeller på marihuana og hasj, det er det som gjør det vanskelig med å 

være en medisinsk bruker at av og til så kan jeg få et produkt som gjør at jeg blir 

dårligere enn bedre. Men til og med konvensjonell medisin kan du bli dårlig av, det 

gjelder alt. Alt er egentlig, for å sette det på spissen da, alt er medisin. Alt vi inntar 

oralt har en medisinsk effekt og det gjelder jo også mat. Altså eneste bivirkningen jeg 

synes er negativ med å røyke er at av og til blir jeg slapp. Trøtt og slapp. Men, og her 

er det store mennet, 90 % av alle antidepressiva, innsovningstabletter, beroligende 

som andre mennesker går på har jo den samme effekten. Så det er litt sånn, jeg prøver 

å ikke være så hard mot meg selv da. Prøver å fortelle meg selv at ”du er syk, du har 

av og til lov til å være sliten og slapp”. 

 

Magnus forteller at han har prøvd alt av medisiner for å bli bedre men ingenting fungerer og 

han har blitt resistent for en del av de medisinene han har tatt. ”Det fungerer mye bedre enn 

de sterke, sterke medisinene man får som er dårlige da tvers gjennom, du glemmer ting, mye 

verre enn med cannabis, og du får veldig tåkete syn og altså det ligger i kroppen din lenge 

etterpå. Jeg har veldig lite positive opplevelser med andre medisiner da.” 

 

Ulike avhengighetsdannende legemidler og Ritalin dukket opp i mange forsvarstaler for 

cannabis. Slike forsvarstaler fungerer som legitimering av medisinsk bruk av cannabis. 

 

6.3   Den komplekse grensen mellom rus og medisin 
Flere av informantene forteller at de av og til kan bruke stoffet selv om de ikke har behov for 

det medisinsk. De kan bruke stoffet rekreasjonelt og det kan være knyttet til ulike aktiviteter 

og sosiale settinger. Stoffet brukes derfor for noen av informantene til tider for rusen sin del. 

Men i og med at flere forteller at de noen ganger bruker det for rusen sin del gjør at man 



	  63	  

kanskje betviler at de faktisk bruker det medisinsk og at det kan ledes til å tro at det bare er et 

høyverdig motiv for at bruken skal bli mer akseptert. Samtidig så er det viktig for 

informantene å trekke klare grenser mellom rekreasjonell bruk og det å like rus. 

 

Jeg har ADHD, derfor har jeg god mulighet til å bruke det, men det er jævlig viktig at 

man skiller mellom å like rus og det å ville ha rus hver dag enn å faktisk bruke det til 

smertedempende. Det finner vi jo aldri ut av, hvem som har smerter og hvem som 

ikke har smerter. Men hvis de har en medisinsk utredning på en måte, som forteller at 

den har ADHD eller ditt og datt, da tar vi det seriøst. (Kasper) 

 

Kasper forteller altså at hvis man har en medisinsk utredning og bruker cannabis som medisin 

mot det så mener han at dette er en god grunn til å bruke det som medisin. Men som han også 

sier så vet vi ikke hvem som har smerter og hvem som ikke har smerter, derfor er det 

vanskelig å avgjøre hvem som faktisk bruker det medisinsk og ikke for rusen sin del. 

 

Martine prøvde ikke cannabis i tenårene, men begynte med det for to år siden til medisinske 

formål. Hun har altså ikke hatt noen tidligere erfaring med stoffet der rus var formålet. Når 

jeg spør om hun alltid har brukt cannabis medisinsk forteller hun: ”Ja, hovedsakelig. Men 

som jeg sa i stad så kan jeg finne på å gjøre det bare fordi det er gøy liksom”. Her kan vi se at 

hun noen ganger bruker stoffet selv om hun ikke har noen plager, men nettopp fordi det er 

noe hun synes er gøy. Dette gjelder for store deler at utvalget mitt og kan ha en sammenheng 

med at det er et stoff som de fleste har erfaring med tidligere og liker følelsen av rusen det 

gir. Det er kanskje ikke bare enten medisinen deres eller at de liker rusen, men både og. 

Stoffet kan både brukes som medisin og for rusen sin del, her vil dosering og om det er en 

sosial aktivitet muligens være det som skiller de to bruksformene fra hverandre. Hun liker å 

bruke cannabis for rusen sin del og liker effekten det har på henne medisinsk.  

 

Det virker som at det for flere av informantene er en hårfin grense mellom å bruke cannabis 

for rus og medisin. Det kan virke som at de vet godt når de bruker det for rus og når de 

bruker det som medisin, men likevel virker det som at de har vanskeligheter med å begrense 

bruken til kun medisin fordi de rett og slett liker rusen.  
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Nei nei, det var rus i starten. Også opplever jeg at det er selvmedisinering nå. Men jeg 

ser jo også at jeg bikker over i rusbruk, det er en sånn hårfin grense av og til. (Ida) 

 

Man kan se at de ikke alltid klarer å leve opp til idealet om å kun bruke stoffet når de har 

behov for det medisinsk. Når informantene ikke har behov for cannabis medisinsk, men 

likevel velger å bruke det, virker det som at denne bruken for flere blir synonymt med å 

misbruke stoffet:  

 

Jeg har kommet på det stadiet hvor jeg både er en medisinsk bruker men jeg kan også 

av og til være en rekreasjonell bruker, altså jeg kan av og til misbruke det. Jeg har 

ikke behov for det medisinsk, men jeg tar det bare for å slappe av. Si jeg skal holde på 

i hagen og klippe gresset i to timer, da er det jævlig deilig å fyre seg en joint og bare 

gå rundt å klippe dette gresset. (Alex) 

 

For å oppsummere blir ikke stoffet kun brukt til selvmedisinering for flere av informantene. 

Grensen mellom rus og medisin er derfor vag. De kan bruke stoffet rekreasjonelt og det kan 

være knyttet til ulike aktiviteter og sosiale settinger. Dette betyr at de liker rusen stoffet gir 

dem og at de ikke kun bruker stoffet medisinsk. Men det at de forteller at de av og til kan 

bruke stoffet for rusen sin del og at dette ofte er innenfor en annen kontekst enn slik de 

bruker det medisinsk, altså at det ofte er knyttet til hygge og sosialitet, viser at de selv 

anerkjenner et skille mellom disse to bruksformene og vet selv når de bruker stoffet 

medisinsk og når de bruker det for rusen sin del. Men at de forteller at de ikke alltid bruker 

det medisinsk, gjør at man likevel kan betvile om det i det hele tatt blir brukt som medisin. 

Men det kan også være med på å tydeliggjøre at det faktisk er ulike bruksformer ved bruk av 

cannabis og brukes i ulike kontekster. Som medisin brukes cannabis ofte alene og 

doseringsmengden er mindre, noe som gjør at de ikke kjenner selve rusen men at det hjelper 

dem med det de sliter med av sykdommer eller plager. Cannabis brukt til rusformål eller 

rekreasjonelt er ofte knyttet til hygge, sosialitet, når man gjør ensformige og kjedelige ting og 

man bruker ofte en høyere dose enn det man bruker medisinsk. 

 

6.4   Symbolske grenser 
Som jeg fortalte om i innledningskapittelet vil medisinske brukere av cannabis måtte 

begrunne både overfor seg selv men også for andre at de faktisk bruker stoffet medisinsk og 
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ikke bare for rusen sin del. For å begrunne dette trekker de på ulike legitimeringsstrategier, 

blant annet å sammenligne stoffet med konvensjonell medisin, at stoffet er bevist å funke på 

en rekke sykdommer, fortellinger om hvordan det hjelper dem og de bruker også symbolske 

grenser for å distansere seg fra andre cannabisbrukere som bruker det rekreasjonelt eller 

dysfunksjonelle brukere.  

 

Symbolske grenser blir trukket mellom nytelse og medisin. Mens flesteparten av 

informantene har fortalt at de sliter med hverdagsproblemer som for eksempel søvnløshet, 

smerter og spenninger, er det noen som har problemer og diagnoser som ses som mer seriøst.  

De fleste presenterte sin sykdomshistorie med referanser til leger og psykiatere. Flere av dem 

distanserte seg selv fra personer som mente at de brukte cannabis for medisinske grunner 

men brukte det i følge dem til å ruse seg. En av dem som er tvilende til at så mange mener at 

de bruker det medisinsk er Kasper:  

 

Jeg har ADHD, derfor har jeg god mulighet til å bruke det, men det er jævlig viktig at 

man skiller mellom å like rus og det å ville ha rus hver dag enn å faktisk bruke det til 

smertedempende. Det finner vi jo aldri ut av, hvem som har smerter og hvem som 

ikke har smerter. Men hvis de har en medisinsk utredning på en måte, som forteller at 

den har ADHD eller ditt og datt, da tar vi det seriøst. 

 

På denne måten mener Kasper at hvis man har en medisinsk utredning så synes han det er 

god nok argumentasjon for at noen bruker cannabis medisinsk. Det var noen av informantene 

som ekskluderte grupper av mennesker og sykdommer fra forsvarlig medisinsk cannabis 

bruk. Kasper kritiserte også de som mener at de bruker cannabis medisinsk men bruker det 

sammen med andre folk: ”De som sitter å røyker sammen med ti andre gjør det ikke fordi det 

er medisinen deres. Hvis de sier at de ikke liker å bruke cannabis alene, så er det jo mange 

som sier at de ikke liker å drikke alkohol alene, men det er to vidt forskjellige ting, og hvis de 

sammenligner de to tingene så ser du at de prater om rusen, og ikke til den medisinske 

bruken.” 

 

Det virket som det var viktig for informantene å bruke symbolske grenser for å skille mellom 

rekreasjonell og medisinsk bruk og mellom rus og medisinske effekter. ”Men medisinsk sånn 

som jeg sa, så ønsker jeg ikke noe effekt i hodet. Medisinsk så ønsker jeg en effekt i kroppen, 

det er det jeg er ute etter”. (Alex)  
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Informantene forteller historier om dem de mener er narkomane for å få aksept for egen bruk. 

De gjør dette for å skape symbolske grenser mellom de forskjellige typene narkotikabruk og 

for å vise at de ikke er narkomane fordi bruken deres er medisinen deres. Kasper distanserer 

seg fra andre som bruker cannabis ved å fortelle om inntaksmetoden.  

 

En kan være paranoid og en kan være et eller annet, jeg har sittet å sett på noen sittet å 

røyka 1 kg med bong, de jævla hasjrøykerne, sorry at jeg sier det. Jeg kan på stor 

avstand se at det er hasjrøykere, for det hele blir for kult. Så blir jo alle di pipene, du 

fyller fader meg en hel bod om du skal lage deg en joint liksom. Så da blir jeg litt 

paranoid for da ser jeg meg selv som en narkoman på en måte for en som skal stikke 

seg, det blir å varme opp så det koker også skal du blande opp i en sprøyte også er det 

brunt eller noe. Det er jo de folkene som får negativ virkning ut av det, det er de som 

blir tatt av politiet, det er de som tar store sjanser, og de som blir tatt av politiet for de 

er så paranoide. 

 

Kasper forteller historier om andre cannabisbrukere og viser hvordan hans bruk er forskjellig 

fra deres bruk. Han kritiserer inntaksmetoden, det å stikke seg, og forteller at det er ”de” som 

får uheldige opplevelser av stoffet og det er ”de” som blir tatt av politiet. Han konstruerer 

derfor grenser for forskjellig type bruk og ved å snakke om ”de” så distanserer han seg selv 

fra dem han mener er narkomane. Han ser ikke på disse som funksjonelle brukere fordi deres 

mentale helse er svekket. De er paranoide og engstelige.  

 

Informantene forteller at cannabisbruken ikke er noe som har tatt over livet deres og at de ser 

på seg selv som funksjonelle brukere fordi de klarer å opprettholde forpliktelser og deres 

mentale helse. Videre er motivasjonen deres for bruk med på å skille dem fra de som bruker 

stoffet for rusen sin del og de mener derfor at grunnen deres er mye bedre. De som dyrker 

selv mener også at det er bedre enn å kjøpe cannabis på gata. Dette fordi de ikke ønsker å 

støtte de kriminelle miljøene og de mener derfor at deres metode er bedre. Dette gjør at de 

skiller seg selv fra andre brukere som handler i kriminelle miljøer. Informantenes historier 

om hvordan de skilte seg fra andre brukere og fra dysfunksjonelle brukere, viser at de ikke 

ønsker å bli assosiert med disse. Videre er det noe helt essensielt de forteller om. Å være 

funksjonelle brukere for informantene innebærer mer enn å ha kontroll over stoffet og de 

dimensjonene jeg har nevnt over. Nettopp det at de bruker cannabis gjør at de klarer å 
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opprettholde seg selv som normale samfunnsborgere. Dersom de ikke hadde brukt cannabis 

hevder en del at de ikke tror at de ville vært her i dag, samt at mange hevder at de hadde vært 

sykemeldte og langt inne i nav-systemet. De mener at de i større grad ville vært en byrde for 

samfunnet uten cannabisen enn med. Ida forteller litt om dette: ”Det kan argumenteres for at 

vi gjør mer enn å bare bryte loven, jeg føler at jeg opprettholder meg selv som et fungerende 

menneske ved å selvmedisinere med cannabis”. Jeg spør også Ida om hvordan hun tror livet 

hennes ville vært uten cannabis og hun svarer: ”Jeg tror livet mitt ville vært mindre 

funksjonelt, jeg tror jeg ville vært en større byrde for omgivelsene, systemet og mine 

nærmeste mennesker”.  

 

Ved at informantene bruker cannabis forteller de at de klarer å opprettholde seg selv som 

normale samfunnsborgere. Dette kan fungere som en legitimering ovenfor samfunnet, at 

samfunnet burde akseptere det, for uten cannabis ville de vært en større byrde for alt og alle.  

Informantene synes at man burde få lov til å gjøre det man vil dersom det ikke påvirker 

andre, og de mener at bruken deres ikke påvirker noen. ”Jeg synes folk burde gjøre akkurat 

som de vil så lenge det ikke påvirker noen andre. Litt sånn, kriminalitet uten at det går utover 

noen andre, hvis det kun går utover deg selv så synes jeg man har rett til å gjøre det” 

(Martine). Informantene avviste at bruken hadde negative konsekvenser for andre enn dem 

selv. Felles for dem alle er at de ønsker å redusere stigmaet som de fleste opplever som 

belastende. 

 

6.5   Sammenfatning og drøfting 
Cannabisbruken til de to første gruppene har altså utviklet seg fra å være knyttet til festbruk 

og eksperimentering med stoffet til hverdagsbruk. Tidligere ble stoffet anvendt på fester og 

andre sosiale settinger mens det nå er flyttet inn i hverdagen til det mer private. Erfaringer 

med stoffet vil kunne være en hovedårsak til at cannabisbruken har forandret seg. Beckers 

(1963) forståelse av cannabisbruk er at brukens oppfatning av cannabis og hva denne rusen 

kan brukes til forandrer seg som en årsak av de erfaringene brukeren gjør med stoffet. Dette 

ser også ut til å gjelde for mine informanters syn på egen bruk. Bruken har i oppstartsfasen 

blitt motivert av nysgjerrighet eller opprør og har i denne fasen blitt anvendt i sosiale 

sammenhenger. Historier om spenning, det sosiale og opprør er ting som knyttes til denne 

perioden. Før var rusen viktig for informantene og de fortalte om at de første gangene så 

hendte det at de ble altfor ruset. Dette støtter Beckers (1963) oppfatning om at brukeren må 
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lære seg å oppleve rusen som behagelig. Grunnen til at de hadde flere dårlige opplevelser 

med cannabis tidligere kan også være det Becker (1963) snakker om at samfunnets 

fordømmelse av stoffet er noe brukeren kan rette mot seg selv og opplever derfor ikke stoffet 

som behagelig. For å klare å bli en fast bruker av stoffet må man i følge Becker (1963) klare 

å akseptere å bli stigmatisert av samfunnet.   

 

Jeg har fått mange beskrivelser fra dem som tidligere har brukt stoffet for rusen sin del og 

hvordan de opplevde stoffets virkninger første gang. De fleste forteller om en negativ 

opplevelse. I Beckers (1963) analyse av cannabisbrukere, forteller han at det er en prosess 

hvor brukerne må lære å tolke effektene av stoffet som behagelige. Når informantene så 

begynte å bruke stoffet til medisinske formål måtte de lære seg nye effekter av stoffet. Målet 

var ikke lenger å bli ruset men at det skulle fungere som en medisin mot ulike plager eller 

smerter. Videre forteller Becker at dette også kan gjelde for noen reseptbelagte legemidler, 

som for eksempel benzodiazepiner. I tillegg til å bedre det medisinene skal så kan det også gi 

en rus. Dette pleier imidlertid å være beskrevet som en av bivirkningene.  

 

Den medisinske forståelsen av cannabis har fått gjennomslag blant etablerte hasjrøykere. En 

av grunnene kan være en medikalisering av samfunnet mer generelt, forteller Sandberg & 

Pedersen (2011). Sosiologen Peter Conrad definerer medikalisering som ”en prosess hvor 

ikke-medisinske problemer blir definert og behandlet som medisinske problemer, vanligvis 

som sykdom” (Conrad, 2007; Sandberg & Pedersens oversettelse, 2011, s. 169). Vage 

samlinger av symptomer og plager blir i denne prosessen ofte samlet til en bestemt 

sykdomstilstand. Dette vil kunne resultere i at dem som sliter med slike plager, vil kunne gi 

dem en klarere identitet og bruken vil kunne gi aksept fra omgivelsene. Samfunnet gir i 

økende grad problemer en medisinsk forklaring og er problematisk fordi subkulturene også 

får med seg dette. Ulike tilstander som ikke er definerbare kan derfor bli forstått som 

sykdommer. Cannabis kan derfor i denne grad forstås som ”medisin” som kan løse det de 

sliter med. Bruken av cannabis har tidligere kun blitt forstått i rustermer, mens det nå 

defineres om til et ”medisinsk språk” (Sandberg & Pedersen, 2011, s. 170). Sandberg & 

Pedersen forteller også at det kan vøre en annen grunn til at cannabis i økende grad blir 

forstått som ”medisin”. Det kan være at den første gruppen av cannabisbrukere har blitt eldre, 

fordi det kan se ut som at den medisinske bruken i hovedsak er å se i de eldre aldersklassene 

(Sandberg & Pedersen, 2011). I denne studien er det snakk om unge voksne som bruker 

cannabis medisinsk og det kan derfor se ut som at den medisinske begrunnelsen også har 
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spredd seg til de yngre brukerne. Sandberg & Pedersen forteller videre at det kan være lettere 

å forstå og forklare egen bruk som medisinsk snarere enn en del av et ungdommelig opprør, 

når de blir eldre. Det kan derfor tenkes at denne unge voksne gruppen av medisinske 

cannabisbrukere har tatt til seg den medisinske begrunnelsen som eksisterer blant eldre 

brukere men det kan også tenkes at deres medisinske motiver er reelle og at cannabis faktisk 

fungerer som en medisin mot deres plager eller lidelser.    

 

I litteraturen om medisinsk cannabis er sammenligningene mellom reseptbelagte legemidler 

og cannabis godt kjent (Dahl & Frank, 2011). Man sammenligner da risikoer som er kjent i 

samfunnet eller nekter risikoen ved å bruke stoffet. Ved å hevde at reseptbelagte legemidler 

representerer en større risiko, vil cannabisbruken på denne måten bli rettferdiggjort (Peretti-

Watel, 2003). Faren for misbruk og alvorlige bivirkninger gjelder for mange reseptbelagte 

legemidler. Ingen av mine informanter fortalte at cannabis også kunne ha slike bivirkninger. 

Det er sjeldent at medisinske cannabisbrukere forteller om dette (Pedersen & Sandberg, 

2013). Dahl & Frank (2011) studerte medisinske cannabisbrukere i Danmark. De fant blant 

annet ut at konvensjonelle og reseptbelagte legemidler ble erstattet med cannabis og ofte 

sammenlignet med cannabis. Deltakerne i studien deres mente at cannabis ga færre 

bivirkninger og at risikoen for avhengighet var redusert ved bruk av cannabis. Spesielt gjaldt 

dette i forhold til beroligende medisiner og opiater (Dahl & Frank, 2011). Dette fortalte også 

informantene i denne studien om. De beskrev hvordan cannabis fungerte bedre enn 

medikamenter de fikk av legen. Flere i mitt utvalg brukte cannabis mot ADHD. Bruken av 

cannabis forsvares ved å sammenligne stoffet med en medisin brukerne ellers får og som skal 

ha større skadelig bivirkninger. Det kan se ut til at bruk av cannabis fremdeles er knyttet til et 

stigma siden brukerne føler et behov for å legitimere bruken sin (Sandberg & Pedersen, 

2011). Konklusjonen til Dahl & Frank (2011) er at medisinsk bruk av cannabis må ses som 

avanserte strategier for å øke livskvaliteten. Men samtidig så kan det være strategier som 

brukes for å få aksept for en kriminell og stigmatisert posisjon.  

 

ADHD-medisinen Ritalin dukket opp i mange forsvarstaler for cannabis. Sandberg & 

Pedersen (2011) forteller at ”Diagnosen brukes ofte som et case in point for å beskrive 

medikaliseringen av livsvansker, som anses som et typisk trekk ved vår tid” (s. 172). Peter 

Conrad (2007) var den som lanserte begrepet og kan ses som en prosess der ulike tilstander 

beskrives i medisinske termer. Stadig flere får stilt diagnosen og det er en generell økning i 

bruk av medisiner (Sandberg & Pedersen, 2011, s.173). Derfor øker også sannsynligheten for 
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at cannabis kan forstås som medisin. I denne studien har fortellinger om cannabis brukt mot 

ADHD vært sentralt og hvordan cannabis fungerer bedre og har færre bivirkninger enn 

Ritalin. Disse fortellingene er med på å legitimere den medisinske bruken av cannabis. 

Ritalin kan på samme måte som cannabis brukt som medisin, også ha en ruseffekt (Sandberg 

& Pedersen, 2011). Dette er en akseptert medisin men kan også gi rus. ”Når legal medisin har 

ruseffekter og oppleves som å ha mer alvorlige bivirkninger, brytes grensene ned mot også å 

bruke cannabis som legemiddel” (Sandberg & Pedersen, 2011, s. 174). Derfor er slike 

fortellinger effektive når medisinske brukere av cannabis prøver å forsvare den medisinske 

bruken og gjør det lettere å forstå for andre.  

 

Det virket som at informantene forstod at deres medisinske bruk ville bli sett som svakere 

dersom det var uklare grenser mot cannabis brukt for rusformål, likevel fortalte en del at de 

likte rusen og at det hendte at de ikke bare brukte det medisinsk. Det var en kompleks grense 

mellom å bruke stoffet medisinsk og som rus. Men de fortalte at hvis de brukte stoffet for 

rusen sin del var doseringen høyere og ofte knyttet til sosiale settinger. Så på en måte visste 

brukerne godt når de brukte stoffet medisinsk og når de brukte det for rusformål. På en annen 

måte var idealet deres å ikke bruke det til rusformål i det hele tatt og denne bruken resulterte 

da ofte i dårlig samvittighet. Noen av informantene hadde også klare skiller på hvordan bruk 

de mente var medisinsk og fortalte om personer som hevdet at de brukte det medisinsk men 

som de ikke synes hadde en god nok grunn og som de trodde at kun brukte det som et 

høyverdig motiv for at bruken i høyere grad skulle bli akseptert. For informantene var det 

derfor viktig å fortelle at den medisinske bruken deres var noe annet enn rus og hvis de noen 

ganger brukte det for rusen sin del var det klare grenser som gjorde at den skilte seg fra den 

medisinske bruken.  

 

Ved bruk av symbolske grenser (Copes, 2016) tillater det oss å dele folk inn i grupper og 

deretter skape en følelse av likhet, samtidig som at den tillater oss å sette andre utenfor 

gruppen. Dersom noen som bruker cannabis ofte er sammen med personer som befinner seg i 

en stigmatisert posisjon, er det viktig for dem å opprettholde grenser fra disse slik at de 

unngår at denne posisjonen også blir knyttet til dem. Ved at informantene forteller at de 

bruker cannabis som medisin, skiller de seg da fra de som bruker stoffet til rusformål. Ved å 

hevde at de bruker en mindre dosering eller en annen inntaksmetode enn rusbrukere vil også 

dette være med på å skille dem enda lenger fra dem. Ved å vise til andre personer som mener 

at de bruker cannabis medisinsk, men som de mener ikke har gode nok grunner eller bruker 
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stoffet annerledes enn det de mener er medisinsk bruk, så gjøres dette for å symbolsk skille 

seg fra disse og for å vise at deres medisinske bruk er mer troverdig.  

 

Det å sette symbolske grenser var viktig for mine informanter. For eksempel at de hadde 

klare skiller mellom rekreasjonell og medisinske bruk av cannabis og mellom rus og 

medisinske effekter. Dette var også viktig for de medisinske cannabisbrukerne som Pedersen 

& Sandberg (2012) intervjuet i sin studie.  

 

 

 



	   72	  

7  Legitimering og veien videre i 
narkotikalovgivningen 

Informantene legitimerer bruken på forskjellige måter. Jeg ser det slik at de føler seg 

urettferdig behandlet av samfunnet og at de ikke stoler særlig mye på ulike institusjoner. Det 

virker også som at det er knyttet en viss usikkerhet til bruken deres og at de derfor føler at de 

må legitimere at bruken faktisk er medisinen deres. Det fremstår for meg som om personene 

har sterke egne meninger og at de ikke er villig til å la seg styre av andre. Det virker som de 

er fullt klar over hva slags posisjon cannabisbruken skal få lov til å ha i livene deres og at det 

ikke skal gå utover hverdagslige gjøremål. De fremstår derfor som rasjonelle brukere som 

kan endre bruksmønsteret dersom de ikke ser det som hensiktsmessig å fortsette slik. Det er 

også flere i utvalget som forteller at de av og til tar pauser fra cannabis fordi de ikke tror det 

er lurt å gå på en ting lenge sammenhengende.  

 

I dette kapitelet vil jeg se på hvordan informantene legitimerer bruken av et ulovlig stoff og 

hva tankene deres er rundt en liberalisering av narkotikalovgivningen. I forhold til 

narkotikabegrepet som myndighetene operer med, er utvalget narkomane og kriminelle. Men 

informantene mener at de bruker cannabis til medisinske formål og at det derfor ikke burde 

regnes som misbruk, og dette er viktig når vi ser på hvordan de legitimerer egen bruk. 

Hvordan de forholder seg til at de etter loven er kriminelle og narkomane er noe jeg vil ta for 

meg lenger ned. Jeg vil begynne med å fortelle at alle i utvalget mener at det er en tilfeldighet 

at cannabis ble klassifisert som et ulovlig stoff. 

 

7.1   Tilfeldighet at cannabis ble ulovlig 
Informantene er oppgitte over at cannabis er ulovlig. Det virker som at de ikke forstår hvorfor 

det er ulovlig siden de ikke anerkjenner skadene ved cannabisbruk. De mener at cannabis kan 

brukes som medisin mot en rekke ulike sykdommer og plager og mener at resten av verden 

også burde få øynene opp for hvor ”fantastisk” denne planten er. Utvalget anser det som helt 

feil å sette cannabis i samme båt som andre narkotiske stoffer, som blant annet amfetamin og 

heroin, som de mener ikke kan sammenlignes når det gjelder risiko og farlighet. Det at 

cannabis i sin tid ble klassifisert som ulovlig narkotika mener flesteparten var en drastisk 

feilslutning som kunne vært unngått dersom de hadde hatt mer kunnskap om stoffet.   
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Jeg er ikke så veldig politisk, men jeg begynner å få øynene opp for litt overskudd 

også tenker jeg at det egentlig var et pennestrøk bare som gjorde at cannabis ble 

ulovlig og ikke lovlig. Og det er litt irriterende. Å putte denne planten i boks med 

heroin og kokain og amfetamin, som jo er kjemikalieprodusert, dynka i bensin og 

blanda opp med gudene vet hva for slags rare greier jeg. Sånn at jeg er nok litt sur 

fordi at dette plantepreparatet er ulovlig. (Ida) 

 

For henne, og for hele utvalget, blir cannabis beskrevet som en plante som er naturlig og 

organisk, og fortellinger om andre rusmidler som heroin men også reseptbelagte legemidler 

blir beskrevet som mye farligere og med mange forskjellige farlige stoffer i seg. Sitatet kan 

også leses som en legitimering av egen cannabisbruk. Hun har ikke opplevd cannabis som 

negativt og har fortrengt skadevirkningene bruken kan ha og sammenligner derfor stoffet 

med noe hun mener er farligere og som hun argumenter for er ”kjemikalieprodusert” mens 

cannabis blir fremstilt som en plante. Hun legitimerer sin bruk ved å vise til at forbudet mot 

”planten” er urettferdig. Informantene mener at vi rett og slett har blitt lært feil ting om 

stoffet og de har ingen tillit til den informasjonen man fikk om cannabis på skolen og andre 

arenaer:  

 

I løpet av de to årene så har det jo skjedd veldig mye. Det har blitt legalisert i flere 

stater i USA og mine meninger er at folk må skjønne at vi egentlig har blitt lært veldig 

mye tull. Før så husker jeg at de sa at man kunne bli schizofren av cannabis, man 

kunne bli helt delusional og få vrangforestillinger. Så det var jo veldig liksom sånn 

klassifisert som et narkotisk stoff da. (Martine) 

 

Som Martine forteller ovenfor kan man forstå at hun mener at synet på farligheten av 

cannabis har endret seg. Dette mener også hele utvalget. Samfunnet har fått øynene mer opp 

for at cannabis ikke er så farlig som det er blitt hevdet tidligere. Det å hevde at cannabis er en 

inngangsport til andre illegale rusmidler er noe de fornekter. 

 

Det er mange av informantene som undrer seg over hvorfor cannabis er ulovlig og mange 

mener at det var en ren tilfeldighet at cannabis ble klassifisert som ulovlig og ikke lovlig. 

Selv mener informantene at det ikke er et farlig stoff og at det ikke er en inngangsport til 

sterkere stoffer som heroin og amfetamin, noe som er det motsatte at det de fleste har blitt 

fortalt siden de var små. Men det blir snakket om det å måtte kjøpe cannabis i kriminelle 
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miljøer er det som er farlig for da får man kriminelle kontakter og befinner seg plutselig i en 

verden der mange andre stoffer sirkulerer.  

 

Vi fikk vel såpass mye skremselspropaganda om sprøytenarkomane, så vi lurte vel litt 

på om de skulle hoppe fram bak en busk for å ta oss på vei hjem fra skolen. Det var 

såpass unyansert om narkotika på den tiden at hasj forsvant inn i den samme boksen. 

Så vi vokste opp med at man skulle være kjemperedd for det for det er dritfarlig og 

folk blir kjemperare av det og nei og nei og nei. Så mine foreldre ble jo helt fra seg 

når de skjønte at både meg og min søster begynte på det strekket ikke sant, for da 

tenkte de at det automatisk leder til heroinmisbruk. (Ida) 

 

Dette gjelder for store deler av utvalget, de er lært opp til at narkotika er farlig og at man 

burde holde seg unna det. Men det som kjennetegner utvalget er at de ikke har hørt mye på 

denne ”skremselspropagandaen” og heller valgt å prøve det ut selv for å danne seg en 

mening. De er derfor kritiske til hvordan samfunnet behandler cannabis på lik linje som 

heroin og amfetamin, som de mener er mye farligere og som ikke kan sammenlignes.  

 

Kaffe er jo et av verdens sterkeste sentralstimulerende preparater. Det hadde blitt 

ulovlig, det hadde blitt klassifisert på samme linje som kokain i dag og det tenker ikke 

folk på, de bare aksepterer. ”Ja, det er lovlig”. Ja, men det går inn og direkte påvirker 

sentralnervesystemet ditt. Det har samme effekt som kokain, bare at kokain er bitte 

litte granne sterkere enn koffein, men det er liksom ikke store forskjellen da. Da må 

man begynne å kverne litt da, enten så må alt bli lovlig, også får folk gjøre hva de vil 

med sine egne liv eller så må alt bli ulovlig. Men den dobbeltmoralen som vi har i dag 

hvor noe er lovlig og noe ulovlig, det er et veldig frustrerende samfunn å se på 

utenfra. (Alex) 

 

Det virker som at han er lei av at folk bare aksepterer ting i samfunnet uten å sette 

spørsmålstegn ved hvorfor noe er lovlig og hvorfor noe er ulovlig. Han liker ikke måten 

samfunnet blir styrt på og hvordan noen bestemmer hva som skal være lovlig og ulovlig. Han 

mener folk burde bestemme dette selv og at det burde være et individuelt valg om hva man 

vil innta. Det at han drar koffein og kokain inn i denne begrunnelsen kan ses som en 

legitimering. Han sammenligner cannabis med både et lovlig og et ulovlig stoff og mener at 
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begge to er like farlige. Han mener derfor at det ikke er noen direkte sammenheng med 

farligheten knyttet til et stoff og om det er legalt eller ikke. 

 

7.2   Stoffets juridiske status 
Mange av informantene synes det er vanskelig at stoffet de bruker som medisin, er ulovlig. 

Det virker som det vanskeligste med at stoffet er ulovlig er at de sjeldent får det samme hver 

gang de kjøper og kan risikere at stoffet de får gjør dem dårligere dersom det ikke har det 

innholdet av THC og CBD som de trenger. Alex forteller at før så spilte det ikke så stor rolle 

hva han kjøpte men nå er dette mye viktigere: ”Før så kunne man ta det som var, men nå så 

går man og leiter i flere dager for å finne det riktige. Det er derfor jeg ønsker at det blir lovlig 

i dette landet her for det er altfor mye surr der ute og jeg vet hva som fungerer til meg”. 

 

Sarah lider av ptsd og spenninger i kroppen og hun har brukt stoffet medisinsk i ett år. Når 

jeg spør henne om hva hun tenker om at stoffet er ulovlig så forteller hun dette: 

 

Hvis man vil bruke, så finner man en måte å få det på uansett. Altså det er jo ikke noe 

problem å få tak i hasj liksom, men problemet for meg er at siden jeg bruker det 

medisinsk, så er jeg ikke garantert at jeg får det samme fra gang til gang. Jeg vet ofte 

ikke hva jeg får, jeg vet ikke om det er rent eller hva det er blanda med. Det er 

problematisk. Og jeg vet ikke om det har de egenskapene som jeg helst skal ha da for 

min sykdom. Hadde det vært lovlig så hadde det vært mye mer muligheter for å 

medisinere meg rett, for å si det sånn. 

 

Det er flere av informantene som forteller dette, men det er også to av mine informanter som 

er skeptiske til en legalisering fordi de ikke har tillitt til staten og deres kunnskaper rundt 

stoffet. De er redde for at staten vil gå inn å forringe kvaliteten på stoffet og at det kun vil 

være ett stoff for alle medisinske brukere. Derfor ønsker disse to at stoffet kun blir 

avkriminalisert til eget bruk og at det blir lovlig å dyrke til seg selv.  

 

I Norge når du går til legen din og ber om å få Stativex eller marinol så blir du 

registrert. Fullt navn, personnummer på et register for A-klasse brukere og det er det 

veldig få som forstår konsekvensene av, sånn langsiktig og det er jeg motstander av. 

At man skal drive å registrere bruker og få en sånn kontrollert oversikt over hvem og 
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hvem som ikke får det. (…) Jeg er jo fullstendig imot at staten skal komme inn å 

forvalte marihuana sånn som det er i andre land. Jeg tror det går inn å forringer 

kvaliteten på produktet sånn som det har skjedd i Amsterdam, altså i Holland, der er 

det veldig dårlig kvalitet på marihuanaen, selv om hele verden snakker om ”ja, 

Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.. så er det uhyre dårlig. Men å få den 

medisinske marihuanaen som du trenger da mener jeg, å eneste måte å kvalitetssikre 

det på er å dyrke det selv og da går det an å ha en pære og to- tre planter, man trenger 

ikke mer enn det. (Alex)  

 

 

7.3   Alkohol er farligere 
Fire av mine informanter har tidligere hatt problemer med alkohol. Noen av dem har vært 

alkoholikere og andre har fått voldsdommer under alkoholpåvirkning. I dag er mange av dem 

derfor svært skeptiske til alkohol og synes at det er et farligere rusmiddel enn cannabis. De 

forteller derfor om mange negative opplevelser under alkoholpåvirkning og positive historier 

når de har inntatt cannabis. Ved å vise til et lovlig rusmiddel som de opplever som mer farlig 

vil det gi uttrykk for en legitimering av deres egen bruk der de fremmer egen cannabisbruk 

som positiv. Når jeg spør om Eirik synes cannabis blir sett på som mindre farlig i dag svarer 

han: 

 

Ja, det blir ikke sett på som farlig i det hele tatt. Jeg drakk før også, veldig mye. Jeg er 

tidligere alkoholiker. Vært edru nå i halvannet år. Det burde være ulovlig i motsetning 

til cannabis. Så ja, jeg ser ingen grunn til at alkohol skal være lovlig og cannabis 

ulovlig. Så lenge alkoholen er lovlig så burde også cannabisen være det. 

 

Kristian drikker ikke så mye alkohol og er ganske imot alkohol. I likhet med de fleste andre 

av informantene holder han seg unna alkohol og mener at vi har en kultur som gjør at det er 

greit å være sterkt påvirket av alkohol flere dager på rad og synes dette er merkelig. De 

forteller at man ikke vil merke at folk har tatt cannabis for de blir bare rolige, i motsetning til 

alkohol.  

 

Alkohol er et av de største giftene vi har, det er bare kultur. Så du kan drikke deg 

dritings fredag og lørdag, og reparere på søndag også drikke deg ganske full på 
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onsdag. Det er sikkert du veldig vant med her, som går på universitetet. Men det er jo 

bare å være nordmann, men hvis du røyker cannabis et par ganger i måneden så kan 

du plutselig bli kalt narkoman eller rusmisbruker og det er to ord jeg hater. 

 

Kristian karakteriserer alkoholen som en ”gift”, dette kan han gjøre for å skille den fra 

cannabisen som brukerne mener er en plante og som noe organisk. Han mener at alkoholen i 

Norge bare er kultur og at det er akseptert å drikke seg full flere ganger i uken. Det virker 

som at han distanserer seg fra og forkaster identitetene som narkoman og rusmisbruker. Han 

anser seg ikke som verken en narkoman eller rusmisbruker. Men det han jo identifiserer seg 

med er en rusbruker. Og han mener det er stor forskjell på å være rusmisbruker og rusbruker, 

men at man fint kan være en rusbruker uten at man misbruker cannabis. I og med at han 

bruker det medisinsk, kan man også skjønne hvorfor han ikke vil identifisere seg som en 

narkoman. Han flyttet fokuset over på den lovlige alkoholen og dette fungerer som en 

effektiv nøytraliseringsteknikk for informantene. De vektlegger at alkohol er farligere enn 

cannabis og stigmaet de føler på blir oppfattet som mindre gjennom en slik teknikk. 

 

 

7.4   Tanker om en liberalisering av 

narkotikalovgivningen 
Et viktig ledd i samtalene med informantene dreide seg om narkotikapolitikken i Norge og 

hvordan de synes den burde endres. Jeg hadde regnet med å få høre negative historier om den 

strenge narkotikapolitikken som Norge fører, og det gjorde jeg også. Mange irriterte seg over 

stoffets ulovlige status og henviste til land der cannabis til medisinske formål er lovlig.  

Hele utvalget mitt er for en legalisering eller en avkriminalisering av cannabisbruk. Åtte er 

for både avkriminalisering og legalisering av cannabis, mens to er kun for å avkriminalisere.  

Rundt 60 stykker tok kontakt med meg og ønsket å være med i denne studien. Dette viser at 

det er mange som mener at de bruker cannabis til medisinske formål og at de har lyst til å 

snakke om det og fremme denne bruken. Det kan virke som at informantene ønsker mer 

forskning på området og ønsker å få frem de positive sidene ved stoffet, dette for å fremme 

en legalisering eller avkriminalisering av stoffet. Det virker som at det er et felles prosjekt 

som de jobber mot og også en stor del av grunnen til at mange av de som tok kontakt med 

meg, gjorde det.  
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Informantene som ønsker cannabis legalisert eller avkriminalisert legger stor vekt på at siden 

andre land og noen stater i USA har legalisert til medisinsk bruk så burde det også bli slik 

her. De mener at det må være en grunn til at de har gjort det og at de mener at dette er noe 

som burde skje, også i Norge. De synes det er slitsomt å være en medisinsk bruker av et stoff 

som er ulovlig og at farligheten for å havne i et kriminelt miljø er stor når det er ulovlig.  

 

Årsaken til at Alex ikke vil legalisere er fordi han liker ikke at helsevesenet skal registrere 

brukere av cannabis og det er det han tror kommer til å skje om vi legaliserer det her i Norge. 

Han mener at det er diskriminering at helsevesenet og ønsker heller derfor at det skal bli 

avkriminalisert til eget bruk, slik at folk kan dyrke det selv.  

 

Jeg er imot enhver form for legalisering. Altså jeg er egentlig for å forby alkohol. Jeg 

er avholdsmann, det er kanskje litt viktig å få frem. Så jeg er for en dekriminalisering 

til eget bruk. Det er mye smartere tror jeg på samfunnsperspektivet. Og jeg er jo 

fullstendig imot at staten skal komme inn å forvalte marihuana sånn som det er i andre 

land. Jeg tror det går inn å forringer kvaliteten på produktet. 

 

Alex tror at kvaliteten på cannabis vil bli dårligere dersom staten skal forvalte det. Det virker 

derfor som at han ikke har tillitt til staten. Han forflytter fokuset vekk fra sin egen praksis 

som cannabisbruker og over til staten og samfunnet. Hele utvalget mitt har veldig mye 

kunnskap om cannabis og forskningen på det. De er veldig oppdatert på hvilke land og stater 

som har legalisert og hvordan dette har fungert. Jeg vil si at de til en viss grad er eksperter på 

dette området og engasjerer seg veldig, dette mener de selv også. Men de har valgt ut den 

delen av forskningen som de tror på og sier lite om forskning som de ikke tror på. 

Informasjonen de kommer med er derfor lite objektiv.   

 

Nå vil jeg vel si at jeg har blitt ekspert på medisinsk cannabis og cannabis generelt 

sett, legaliseringen og cannabis generelt, har liksom tatt et aktivt valg men jeg vil 

fortsatt holde meg under radaren da. Så jeg har gått veldig vekk fra den stå å skrike 

taktikken da ikke sant, ”Hør på meg, legaliser”, det funker ikke da. Man gjør seg selv 

bare mer og mer insignifikant på en måte. (Magnus) 

 

Men det er mange som ser positivt på tiden fremover og tror at det i nær fremtid vil bli en 

endring av narkotikapolitikken.  
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Men Mexico har jo legalisert, det er veldig mange som gjør det nå, det er også stort 

flertall i FNs medlemsland også om å på en måte gjennomgå en avkriminalisering 

eller legalisering nå allerede i år da. Så jeg tror at når april er ferdig så tror jeg vi vil 

ha en helt annen hverdag  å debattere ut fra, så kan jo Norge bruke veldig lang tid på å 

implementere med penger og sånn. Men det åpner mye mer da, det blir et større 

handlingsrom. Jeg personlig så er jeg for 100 % legalisering. Jeg mener det burde 

selges som kaffe, altså det er mitt personlige standpunkt på det. (Magnus) 

 

Flere var også opptatt av hvor vanlig det er å bruke cannabis. Mange fortalte historier om at 

man vet ikke hvor mange som bruker cannabis før man begynner med det selv. Da mente 

dem at man fikk mer øynene opp for hvor mange som faktisk brukte det. En av informantene 

fortalte at han i en periode jobbet på en skole der lærerne hadde egen dealer. I følge han ble 

skolen kåret til landets beste skole og informanten fortalte at han trodde det var slik fordi de 

under cannabispåvirkning tok seg mer tid til elevene. Det var flere slike historier om hvor 

vanlig cannabis har blitt og at flere høyt oppe i samfunnet også drev med det. Dette kan også 

ses som en legitimeringsstrategi der frykten for at de skal bli oppfattet som avvikende eller 

marginal er grunnen til at de forteller det. 

 

7.5   En del av cannabiskulturen? 
Utvalget hevdet at cannabisbrukere i Norge ikke hadde så mye til felles bortsett fra at de alle i 

en viss grad var koblet til den norske cannabiskulturen. Med cannabiskultur menes språk, 

ritualer, tenkemåter, symboler og lignende knyttet til cannabisbruk. Ifølge informantene var 

denne kulturen lite utviklet i Norge, i tillegg til å være lite synlig for ikke-brukere. Det virket 

som at flertallet i utvalget ikke identifiserte seg mye med denne kulturen, og en av de store 

grunnene deres var at de ikke regnet seg selv som en ”typisk” cannabisbruker, siden de 

bruker stoffet medisinsk. De fleste ønsket ikke å være en del av denne kulturen.  

 

Det er absolutt en egen cannabiskultur. Men cannabiskulturen i dag omfatter mye mer 

enn den gjorde for fem år siden da. Så samtidig som det er en egen særegen kultur 

med skjulte tegn og språk og ordgreier og så videre så har det blitt mye mer stuerent å 

ha et annet forhold til det nå da. Jeg tror det er mange flere som fyrer opp en joint i 
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mer utradisjonelle settinger enn den dere kjellerbula med film og chips. Altså veldig 

mange sånne små ting som er veldig globale, veldig internasjonal kultur. (Magnus) 

 

Magnus føler at kulturen har endret seg litt de siste fem årene. Han anerkjenner også at det er 

skjulte språk og tegn. Goffman (1959) har lansert to begreper: ”frontstage” og ”backstage”. 

Disse skjulte tegnene og språket kan være en form for backstageaktivitet. Backstage preges 

av en atmosfære av fortrolighet mellom de som er tilstede og man er seg selv. 

Cannabisbruken kan derfor sies å være en aktivitet som typisk foregår backstage og som 

skjules frontstage. Eirik forteller litt om språket og kodene de bruker på gata for å få kontakt 

med hverandre: 

 

Ja, så absolutt. Kulturen er veldig utbredt. Det ser man, eller man hører det mye. Om 

sommeren så synes jeg det er veldig gøy å se stoners som kommer til Oslo og ikke 

kjenner noen, så kan du høre noen som sier ulike skjulte ord og de som ikke røyker 

vet ikke hva det er, men for de som røyker så er det en kode for røykere. Hvis en sier 

det så ”Hva skjer a?” Da spør du liksom om du kan hjelpe han. Og fordi det er illegalt 

så må man skape undersamfunn da. Og underkulturer med det. 

 

Det virker som at Eirik er en av de få i dette utvalget som føler seg litt som en del av denne 

kulturen. Han kan forskjellige koder og det virker som at han trives med å være en del av 

denne kulturen. I og med at en del av informantene dyrker cannabis hjemme og at de fleste 

bruker det hjemme alene som en ”medisin” har de derfor ikke så stor kontakt med andre 

cannabisbrukere og tar derfor lite del i kulturen. Det virker som at denne kulturen var 

viktigere for dem før, når de brukte stoffet rekreasjonelt eller på fest for da var 

cannabisbruken en sosial aktivitet. Men de har noen trekk som gjør at de har noen fellestrekk 

med cannabiskulturen. De fleste fortalte at de hadde hatt en normal oppvekst. Men senere i 

intervjuet kom det frem fra mange i utvalget at de i ungdomsperioden følte seg litt 

annerledes. For å finne seg selv eller for opprør begynte derfor utvalget med cannabis. 

 

7.6   Merkelapper: narkoman og kriminell 
Det var ingen av informantene som så på seg selv som narkomane. Ifølge informantene er det 

å være narkoman et begrep som viser til misbruk av cannabis. De knyttet heller begrepet 

”narkoman” til stoffer de mente var sterkere. Når det gjelder risikoen ved stoffet,  
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rusopplevelsen og at det er til medisinske formål, mener informantene at cannabis er 

forskjellig fra andre narkotiske stoffer. Informantene ser cannabis som en plante og har derfor 

til tider vanskeligheter med å snakke om cannabis som narkotika.  

 

Hvis du røyker cannabis et par ganger i måneden så kan du plutselig bli kalt 

narkoman eller rusmisbruker og det er to ord jeg hater. For det er forskjell på 

misbruker og bruker, ikke sant. Du kan fint være rusbruker, jeg kjenner til og med 

folk som er heroinbrukere, men det er veldig få, det fungerer ikke for mange. Men 

cannabis fungerer for de fleste. (…) Her i Norge så er vi ganske dårlige på å skille 

mellom avhengighetsskapende og vanedannende. To veldig store forskjeller. Så 

heroin og piller er avhengighetsskapende, du vil gjennomgå en fysisk ganske tøff tid 

mens cannabis er ikke det. Det kan være ganske vanedannende for enkelte, men for 

meg er det ikke det. (Kristian) 

 

Kristian snakker for hele utvalget da han sier at han er en bruker og ikke misbruker. De ser 

ikke på seg selv som narkotikamisbrukere fordi de mener selv at bruken er kontrollert og at 

de er funksjonelle brukere siden de bruker stoffet som en ”medisin”. Han forteller også at 

andre narkotiske stoffer som heroin og piller er det vanskeligere å skulle være en bruker og 

ikke misbruker, nettopp fordi stoffet er avhengighetsskapende og vanedannende, noe han 

mener at cannabis ikke er. Utvalget mener også at skadeligheten ved cannabis er mindre enn 

ved andre narkotiske stoffer. Det virker som at det for informantene ikke er et klart skille 

mellom legale og illegale rusmidler og de mener at alle rusmidler både kan brukes og 

misbrukes.  

 

Eirik fortalte om at når han var i Thailand så snakket han med flere der nede om medisinsk 

bruk av cannabis. Når han kom hjem igjen til Norge forteller han dette: ”Og når jeg kom 

hjem til Norge så var det ikke noe snakk om medisinsk bruk av cannabis, da var du 

narkoman”. Ut ifra dette sitatet forstår vi at han ikke anser seg selv som en narkoman, mye av 

grunnen til dette er nok fordi han bruker det som en medisin og oppfatter dette som noe annet 

enn å ruse seg. 

 

”Jeg anser ikke meg selv som en narkoman jeg, selv om samfunnet gjør det. Jeg har valgt å 

finne alternativer istedenfor å bare belage meg på konvensjonell medisin”. (Alex) 

Dette er en uttalelse som gjelder for samtlige i mitt utvalg. Selv om de i følge samfunnet er 
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både narkomane og kriminelle så føler de det ikke slik selv. På grunn av sine sykdommer og 

plager så har de måttet prøve andre former for medisiner. Fordi det er medisinen deres så vil 

de ikke bli klassifisert likt med andre som ruser seg.  

 

Samtlige i mitt utvalg har sluttet med de andre lovlige medisinene de har resept på når de har 

startet å bruke cannabis som medisin. Men det er også noen som bruker noen andre medisiner 

i tillegg til cannabis. Ida er en av dem og når jeg spør hun om hun synes cannabis fungerer 

bedre så forteller hun:  

 

Hvis jeg skulle velge ett medikament så ville jeg valgt det. Det er litt fordi effekten 

det har på meg også er det litt fordi ritualet, litt fordi vanen også er det litt for 

identitet. Jeg har aldri likt å være konform, jeg har alltid søkt utenfor og sånn sett, i og 

med at cannabis er illegalt og har en litt sånn alternativ tone rundt seg så trives jeg 

med å være en ”stoner”. 

 

Ida liker ritualet rundt cannabisbruken og hun føler også at det er en del av identiteten 

hennes. Den alternative og ulovlige karakteren stoffet har er noe hun trives med for hun har 

aldri likt å være konform. Dette gjelder også for flere i utvalget mitt, der det virker som at det 

er flere som liker den alternative kulturen som cannabis har og har hatt i mange år.  

 

Utvalgets forståelse av både narkotika og misbruk kan ses som et behov for å fjerne seg selv 

fra disse negative begrepene. Informantene redefinerer begreper knyttet til narkotika og 

bruksmønsteret deres fremstår derfor som bruk istedenfor misbruk. De fleste av informantene 

fortalte at de av og til følte seg kriminelle i forbindelse med kjøp av cannabis, men generelt 

oppga informantene at de ikke tenkte at det de drev med var kriminelt. Dette har nok en 

sammenheng med at informantene ikke mener at bruken deres er kriminell fordi de anser ikke 

stoffet som farlig siden stoffet for dem er forstått som en medisin. Utvalget legitimerer derfor 

sin kriminelle status ved å vise til at forbudet den bygger på er urettferdig.   

 

7.7   Sammenfatning og drøfting 
Behovet for å legitimere bruken av cannabis er en indikasjon på at det å bruke cannabis 

fremdeles er knyttet til et stigma (Sandberg & Pedersen, 2011), og utvalget forteller også at 

de noen ganger føler seg stigmatiserte. Ulike legitimeringsstrategier av stoffet har i dette 
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kapittelet vært sentralt og de fungerer alle som forsvarstaler for at deres medisinske bruk er 

reell. Utsagnene om at det var en tilfeldighet at cannabis ble ulovlig og om hvorfor det burde 

bli lovlig er uttrykk for at de har kunnskap rundt historien om cannabis men også en 

legitimeringsstrategi. Pedersen & Sandberg (2012) skriver også om at det så å si var en 

tilfeldighet at stoffet ble ulovlig og at flere av dem de intervjuet var bitre for at de ikke fikk 

cannabis lovlig. Brukerne avviste mulige helseplager og risiko for bruk og kan ses som er 

forsvar der de forsøkte å legitimere bruken gjennom ulike nøytraliseringsteknikker. Brukerne 

synes også at det er en streng narkotikapolitikk og mener at de ikke har nok kunnskap om 

stoffet. Hvis de hadde hatt nok kunnskap om stoffet, tror informantene at cannabis ville blitt 

lovlig fordi de ikke ser noe negativt ved det. Det ble også fortalt om at det var mange 

personer som ikke forstod hvor bra stoffet er og som de mente var for trangsynte og preget av 

at stoffet er et ulovlig stoff. Forsvarsfortellingene fungerer som nøytraliseringsteknikker 

(Sykes & Matza, 1957) og gir uttrykk for at de egentlig er som resten av befolkningen.  

 

Det er viktig for utvalget at kvaliteten på stoffet er bra og også hva slags stoff de får er viktig 

for informantene. Hva slags stoff informantene får er viktig fordi de ulike stoffene har 

forskjellig innhold og de er veldig klare på hva de foretrekker. I og med at stoffet er ulovlig 

er de ikke garantert å få det samme stoffet fra gang til gang og et annet stoff kan gjøre dem 

dårligere. Dette er en av grunnene til at de ønsker at cannabis skal bli lovlig til medisinsk 

bruk. Det er et argument for å få cannabis legalisert. Man kan også se det som en 

legitimeringsstrategi. De bruker argumentet enda tydeligere da de forteller at de ikke ønsker å 

ha kontakt med et kriminelt miljø. Årsaken til at mange av informantene dyrket selv var at de 

ønsket god kvalitet på stoffet og ønsket om å unngå kriminelle miljøer. Dette er også funnet i 

lignende studier blant annet i Danmark og Belgia (Decorte, 2008 og Dahl et al., 2010). De 

dyrket også ofte til eget og venners bruk og var lite opptatt av økonomisk fortjeneste. Dette 

gjelder også for mine informanter, de var ikke opptatt å økonomisk fortjeneste og oppga at 

kvaliteten var bedre når de dyrket selv og unngikk stigmaet ved å kjøpe stoffet av kriminelle 

aktører.  

 

Flere av informantene hadde tidligere hatt problemer med alkohol, noen hadde også vært 

alkoholikere. For dem var alkohol et mye farligere rusmiddel fordi det var 

avhengighetsskapende og risikoen for å drikke for mye var stor siden det er et akseptert og 

lovlig nytelsesmiddel i samfunnet vårt. Informantene mener at det å drikke seg ”dritings” blir 

akseptert fordi alkoholen er en del av vår kultur. Utvalget er alle kritiske til alkohol og mener 
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til forskjell at hvis man er påvirket av cannabis så ville ikke folk ha merket det engang. De 

mener at man blir mer rolig og nyter livet og blir ikke bråkete og slitsom som de hevder man 

blir med alkohol. Noen i utvalget mener at alkohol er en av de største giftene vi har i Norge 

og at de setter spørsmålstegn ved at et så ”farlig” stoff er lovlig mens en så ”harmløs plante” 

som cannabis er ulovlig. Dette er nok en legitimeringsstrategi som blir brukt for å 

ufarliggjøre cannabis. De setter cannabis opp mot noe som er lovlig og akseptert i samfunnet 

for å legitimere at bruken av cannabis er mindre farlig.  

 

Peretti-Watel (2003) er en fransk sosiolog og beskriver hvordan cannabisbrukere forholder 

seg til skadevirkninger gjennom risikoreduksjon. Risikoreduksjon er knyttet til legitimeringer 

av stoffet. Peretti-Watel (2003) mener at risikoen ved bruk av cannabis kan reduseres ved 

hjelp av noen strategier. Først må man finne andre syndebukker der man setter en grense 

mellom ”andre” og ”oss”, og ser på dem selv som trygge og de andre som utsatte for risikoer 

knyttet til bruken. Informantene fortalte om andre personer som ikke tålte cannabis og som 

derfor ikke burde bruke det fordi de var mer utsatt for uheldige bivirkninger. Videre forteller 

han at brukere sammenligner det med andre typer risikoer. Blant annet sammenligninger med 

alkohol er en nøkkelfortelling som ofte dukker opp. På tross av at brukerne har kunnskap om 

skadevirkninger gjør disse strategiene at de fortsetter å bruke cannabis.  

 

I likhet med Sandberg og Pedersen (2011) fant jeg også i mitt datamateriale andre teknikker 

for risikoreduksjon. De fleste i utvalget mitt fortalte at cannabis gjorde dem hyggeligere og 

triveligere å være sammen med fordi det roet dem ned. På denne måten omskrives risikoen til 

noe positivt. Det var også flere som nevnte at paranoia og angst oppstod på grunn av at det er 

ulovlig. De gjør noe ulovlig fordi de føler de ikke har noen andre alternativer og dette er 

ifølge utvalget angstutløsende. På denne måten reduseres en mulig konsekvens av bruken til 

en konsekvens av den historisk tilfeldige avgjørelsen om forbud. Tankegangen er at dersom 

en tar bort forbudet så forsvinner psykoser og paranoia. Dette kan også ses som en 

nøytraliseringsteknikk.  

 

Ingen av informantene så på seg selv som narkomane. Informantene anerkjente ikke et klart 

skille mellom legale og illegale rusmidler og mente at alle rusmidler både kunne brukes og 

misbrukes. Denne forståelsen kan være et forsøk på å fjerne seg selv fra disse negative 

begrepene. De så ikke på det å bruke cannabis ”medisinsk” som en kriminell handling, dette 
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fordi bruken ikke skadet noen. Utvalget legitimerer derfor sin kriminelle status ved å vise til 

at forbudet den bygger på er urettferdig.  

 

I dette kapitlet har vi sett hvordan utvalget legitimerer sin kriminelle bruk av cannabis. Vi har 

sett på at utvalget kjennetegnes av å være individualister som innehar et kritisk syn på 

samfunnet og hvordan det fungerer. De har ikke tillitt til at samfunnssystemet fungerer på en 

god nok måte, siden de selv har opplevd vanskelige situasjoner med ulike institusjoner.  

Sandberg og Pedersen (2011) skriver om  hvordan mange opplever positive effekter av 

cannabis, også for identitet og selvbilde. I noen store grupper har også bruken blitt et tolerert 

avvik. Dette gjelder også for mine informanter. De opplever positive effekter av cannabis 

som de mener er medisinsk. Det at de bruker cannabis er også delvis positivt for deres 

identitet og selvbilde siden de opplever å fungere bedre som en normal samfunnsborger når 

de har inntatt det. Uten cannabis som medisin mener de fleste at de ikke hadde fungert like 

optimalt i samfunnet. De opplever i dag stort sett lite negative holdninger av folk de kjenner. 

De føler det er mer akseptabelt å bruke cannabis nå enn det var tidligere, og føler at det har 

blitt mer akseptert. Jeg vil tro at siden de bruker stoffet ”medisinsk” så vil også dette påvirke 

at folk aksepterer bruken mer enn om det bare hadde vært et rusformål. Men av og til 

opplever de stigmaet som den ulovlige bruken er knyttet til og synes dette er ubehagelig. 

Kjøp og salg på gata bærer med seg et stigma de fleste føler de må ta avstand fra (Sandberg 

og Pedersen, 2011).  
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8  Avslutning 
Jeg vil i dette avslutningskapitlet presentere en oppsummert besvarelse av studiens 

forskningsspørsmål. Når jeg i det følgende eksplisitt tydeliggjør besvarelsen av 

forskningsspørsmålene, som var utarbeidet for å belyse den overordnede problemstillingen, 

har jeg altså til hensikt også å besvare denne. 

 

8.1   Oppsummert besvarelse 
Hvordan er bruksmønsteret deres og hvilken eventuell påvirkning mener informantene at 

bruken har på deres sosiale liv? 

Når informantene beskriver egen bruk er det særlig tre forhold de er opptatt av, 

doseringsmengde, kvalitet og inntaksmetode. De av informantene som tidligere har brukt 

stoffet til rusformål forteller at mengden de brukte før er større enn det de nå bruker til 

medisinske formål. For informantene varierer bruken ut ifra om de har smerter eller plager. 

Noen av informantene forteller at de ikke ønsker å kjenne rusen i hodet, men i kroppen. For 

de aller fleste av informantene er bruken begrenset til kveldstid, når alle gjøremål for dagen 

er gjennomført. Dette vil si at de ikke bruker stoffet før jobb, skole eller trening. Det kan 

derfor tenkes at de ikke ønsker at samfunnet rundt dem skal finne ut at de bruker et kriminelt 

stoff og unngår derfor faren ved å bli tatt ved å begrense bruken til kvelden. Kvaliteten på 

stoffet og hva slags stoff de ønsker er viktig for informantene. De har klare preferanser på 

hva de foretrekker og vet godt hva som hjelper dem og hva som kan gjøre dem dårlige. Hvis 

de fikk ”feil” stoff gjorde det at smertene eller plagene deres ble verre. De er ikke sikret å få 

det samme stoffet og innholdet fra gang til gang  og synes det derfor var vanskelig å være en 

medisinsk bruker av et illegalt stoff. Noen av informantene har derfor startet med å dyrke 

stoffet selv, på denne måten får de det riktige stoffet og innholdet i cannabisen som de trenger 

og de slipper i tillegg stigmaet de føler når de må ut for å kjøpe stoffet i kriminelle miljøer. 

En annen viktig grunn til at de dyrker stoffet selv er fordi de ikke ønsker å støtte de 

kriminelle miljøene. Syv av ti inntok vanligvis cannabis i jointform, de tre andre hadde 

forskjellige inntaksmetoder. Noen blandet det i mat, te eller brukte en vaporiser.  

Informantene ønsker at bruken skal foregå i trygge og kjente omgivelser og helst alene eller 

sammen med noen få nære venner. Sjansen for negative reaksjoner er derfor små. Cannabis 

med rus som formål vil ofte være en sosial aktivitet og at informantene forteller at de helst 

bruker cannabis alene, gjør at begrunnelsen deres for at det er medisinen deres mer troverdig.  
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Informantene forteller at de med cannabis kan bli asosiale. Stoffet gjør at det av og til er 

vanskelig for dem å komme seg ut fordi de ønsker heller å være hjemme å innta cannabis 

alene. Men samtidig så er det ofte bruken av cannabis som gjør at de kommer seg ut og klarer 

å fungere. Ved at stoffet hjelper dem med deres sykdommer eller plager så klarer de å komme 

seg ut nettopp fordi stoffet lindrer de plagene de har. Informantene er lite opptatt av å skjule 

bruken, men i mange sammenhenger vil det ikke være av betydning å nevne det. Men de 

fleste skjuler det midlertidig i jobbsammenheng og noen også overfor familien. Informantene 

opplever at bruken har fått større aksept de siste årene og tror dette har noe med at det har 

blitt økt fokus på cannabis i mediene. Det kommer stadig ny forskning på temaet og flere 

land har myknet opp deres narkotikapolitikk.  

 

Har informantene tidligere erfaringer med å bruke stoffet til rusformål og i så fall, hvordan 

forklarer de selv at bruken har utviklet seg til å bli medisinen deres? 

Ni av ti informanter har tidligere brukt cannabis til rusformål og knyttet til sosiale settinger. 

At informantene tidligere har brukt stoffet til rusformål mener jeg er viktig å ha i bakgrunn 

for å kunne forstå utviklingen til den medisinske bruken. Formålet med bruken har endret 

seg. Før var stoffet knyttet til hygge og sosialitet der hovedformålet var å bli ruset. Når de har 

inntatt stoffet kan de ha merket at det har hjulpet dem med deres smerter eller plager og da 

endret sin oppfatning av stoffet, nemlig at de kan bruke den som en medisin. Andre som liker 

rusen stoffet gir dem kan ha søkt etter en bedre grunn for å bruke stoffet og sier derfor at de 

bruker stoffet medisinsk som et høyverdig motiv for å forsvare at de liker rusen det gir dem. 

Dette er kun spekulasjoner i og med at man aldri kan vite om grunnen de oppgir er det som er 

sant. Uansett er deres historier om hvordan de fikk øynene opp for å bruke stoffet 

”medisinsk”, interessant.  

 

Informantene sammenligner cannabis med reseptbelagte legemidler. De argumenterer for 

hvorfor cannabis er bedre enn de lovlige medisinene som de får. Cannabis blir beskrevet som 

en organisk og naturlig plante, mens lovlige medikamenter som de får på resept ofte blir 

omtalt som ”kjemiske” og med mange alvorlige bivirkninger. Informantene har prøvd alle 

aktuelle medisiner for sine sykdommer eller plager og har ikke funnet noe som hjelper dem 

bedre enn cannabis. Dette er en legitimeringsstrategi som de bruker hyppig.  

 

Flere av informantene forteller at de av og til kan bruke stoffet selv om de ikke har behov for 
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det medisinsk. De kan bruke stoffet rekreasjonelt og det kan være knyttet til ulike aktiviteter 

og sosiale settinger. Dette betyr at de liker rusen stoffet gir dem og at de ikke kun bruker 

stoffet medisinsk. Men det at de forteller om at de av og til kan bruke stoffet for rusen sin del 

og at dette ofte er innenfor en annen kontekst enn slik de bruker det medisinsk, altså at det 

ofte er knyttet til hygge og sosialitet, viser at de selv anerkjenner et skille mellom disse to 

bruksformene og vet selv når de bruker stoffet medisinsk og når de bruker det for rusen sin 

del. At de forteller at de ikke alltid bruker det medisinsk, gjør at man kan betvile om det i det 

hele tatt blir brukt som medisin. Men det kan også være med på å tydeliggjøre at det faktisk 

er ulike bruksformer ved bruk av cannabis og brukes i ulike kontekster. Som medisin brukes 

cannabis ofte alene og doseringsmengden er mindre, noe som gjør at de ikke kjenner selve 

rusen men at det hjelper dem med det de sliter med av sykdommer eller plager. Cannabis 

brukt til rusformål eller rekreasjonelt er ofte knyttet til hygge, sosialitet, når man gjør 

ensformige og kjedelige ting og man bruker ofte en høyere dose enn det man bruker 

medisinsk.  

 

Hvordan legitimerer de bruken av et ulovlig stoff og hva er tankene deres rundt en 

liberalisering av narkotikalovgivningen? 

Informantene er oppgitte over at stoffet er ulovlig og anerkjenner ikke skadene ved 

cannabisbruk. Utvalget anser det som helt feil å sette cannabis i samme båt som andre 

narkotiske stoffet, blant annet amfetamin og heroin, som de mener ikke kan sammenlignes 

når det gjelder risiko og farlighet. Det at cannabis i sin tid ble klassifisert som ulovlig 

narkotika mener flesteparten var en drastisk feilslutning som kunne vært unngått dersom de 

hadde mer kunnskap om stoffet. Informantene synes det er positivt at samfunnet har blitt mer 

interessert i stoffet og at det forskes mer på stoffet. Synet på farligheten til cannabis har blitt 

betydelig mindre og regnes i dag som mindre farlig enn alkohol (Pedersen & Soest, 2015). 

Felles for alle informantene er at de mener at det å bruke cannabis burde være et individuelt 

valg siden bruken ikke skader noen. De mener at det ikke er noen direkte sammenheng med 

farligheten knyttet til et stoff og om det er legalt eller ikke. Disse argumentene er ulike måter 

de bruker for å legitimere den medisinske bruken. 

 

Informantene sammenligner cannabis med alkohol og mange forteller at de har hatt flere 

negative opplevelser med alkohol enn med cannabis. De fleste har stort sett ikke hatt noen 

negative opplevelser med cannabis. Noen av informantene har tidligere hatt problemer med 
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alkohol og synes at det er et mye farligere stoff. Ved å vise til et rusmiddel som de beskriver 

som mer farlig, vil det gi uttrykk for en legitimering av deres egen bruk der de fremmer egen 

cannabisbruk som positiv. 

 

At ”medisinen” deres er ulovlig gjør at det er stressende for informantene fordi de ofte må 

kjøpe stoffet i kriminelle miljøer og er derfor redde for å bli tatt. De som dyrker selv hjemme 

er konstant redde for at noen skal oppdage det. At det er ulovlig er derfor en kontinuerlig 

stressfaktor for informantene.  

 

At cannabis er et ulovlig stoff gjør at informantene av og til ikke får det samme stoffet fra 

gang til gang. Dette er problematisk for dem for de vet hvilket stoff som hjelper dem og at 

”feil” stoff kan gjøre at de blir dårligere. De fleste av informantene er for å gjøre stoffet 

legalisert. Men to av informantene er skeptiske til en legalisering fordi de ikke har tillit til 

staten og deres kunnskaper rundt stoffet. De er redde for at staten vil gå inn å forringe 

kvaliteten på stoffet og at det kun vil bli ett stoff for alle medisinske brukere. Derfor ønsker 

disse to at stoffet kun blir avkriminalisert til eget bruk og at det blir lovlig å dyrke til seg selv.  

Alle har en sterk tro på at den norske narkotikapolitikken kommer til å endre seg og at det vil 

bedre deres hverdag som medisinsk bruker av stoffet. 

 

8.2   Avsluttende refleksjoner 
Temaet for denne studien har ført til mange engasjerende samtaler. Mitt inntrykk er at dette 

er et tema som informantene vil ha frem i dagslyset slik at flere mennesker kan forstå en 

medisinsk bruk av cannabis og hvordan det kan fungere på ulike plager eller lidelser.  

 

En mulig kritikk mot min fremgangsmåte er at jeg kunne intervjuet informantene hjemme hos 

seg selv. Hjemme hos dem selv ville informantene kanskje følt seg mer komfortable i og med 

at de er i omgivelser hvor de føler seg trygge. Dette kunne muligens gjort at informantene 

hadde åpnet seg enda mer og fortalt enda flere og interessante fortellinger og oppfatninger 

rundt egen bruk. Jeg kunne også jobbet enda hardere med å skaffe meg informanter som 

kunne møte meg, slik at skypeintervjuene hadde blitt unngått og vi hadde kanskje fått enda 

bedre kontakt som kanskje hadde ført til enda rikere beskrivelser. Men om jeg hadde valgt de 

jeg kunne ha møtt, så ville jeg fått informanter der de ikke lenger brukte cannabis medisinsk 

eller for grunner som jeg ikke ønsket å ha med i denne studien om medisinsk bruk.  
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De dataene jeg har fått vil kunne være farget av at informantene kan ha hatt andre motiver 

enn medisin for å bruke stoffet, men at det var den medisinske bruken de ønsket å fremstille 

for deretter å få mer forskning på ”medisinsk” bruk slik at narkotikapolitikken etter hvert 

kanskje kan bli endret. Men mitt inntrykk er at datamaterialet som helhet gir et balansert 

bilde av informantenes opplevelse av å bruke cannabis medisinsk.  
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Vedlegg 1: Intervjuguide 
Informasjon 

- Sier litt om temaet for samtalen (bakgrunn, formål) 

- Forklarer hva intervjuet skal brukes til, samt forklare taushetsplikt og anonymitet 

- Spørre om noe er uklart eller om informanten har noen spørsmål 

- Informere om taleopptak (sørge for samtykke av dette først) 

 

Innledende spørsmål 

Kan du fortelle litt om deg selv, hvor du er fra, hva du holder på med..? 

- Eventuelle utdypningsspørsmål: klassebakgrunn, familiesituasjon, venner, skole, jobb, barn, 

partner 

 

Rusbakgrunn 

- Kan du fortelle historien om hvordan du begynte å røyke? 

à Sånn, første gangen, hva var omstendighetene og alt?  

à Hvordan føltes det?  

 

- Hva tenker du var grunnen til at du prøvde? 

 

- Hva tenkte du om cannabis før du selv prøvde det første gang? 

à Brukte personer i familien din stoffet? 

à Var det mange/noen venner/bekjente som benyttet det? 

 

- Hvordan ble det å bruke cannabis sett på, på den tiden hvor du startet? 

à Noe tøft, stilig, opposisjonelt?  

 

- Har det bildet endret seg føler du? 

 

Rusopplevelsen 

- Hvordan føles det når du gjør det?  

à Kan du beskrive en gang som det var ordentlig godt? 

à Kan du beskrive en gang det ikke gikk så bra også? 
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à Hvordan kjenner du det i kroppen og hvordan påvirker det deg? 

 

Rusbruk  

- Kan du fortelle litt om bruken din, sånn hvor ofte du bruker det og i hvilke situasjoner og 

med hvem?  

à Kan du fortelle litt om hvilke positive og negative effekter cannabisbruken har for deg? 

à Hvis du tenker litt tilbake på rusbruken, vil du si at du bruker det av de samme grunnene 

nå som det du gjorde da du begynte?  

 

- Hvor viktig vil du si at cannabis er for deg, eventuelt har vært for deg opp gjennom?  

à Har du noen gang forsøkt å slutte for godt? Hvordan opplevde du i så fall det? 

à Hvis du prøver å se for deg selv som en ikke-bruker, hvordan tror du livet ditt ville vært 

annerledes? 

 

- Hvordan får du tak i cannabis? Gjennom venner/bekjente?  

 

 

Sosiale forhold knyttet til bruk av cannabis 

- Bruker du cannabis alene eller sammen med andre?  

 

- Familien din og venner, vet de at du bruker det? 

à Har det vært ulike reaksjoner på det? 

à Er det mange som selv bruker det? 

 

- Hvordan føler du at det påvirker ditt sosiale liv? 

 

- Er cannabisbruk et samtaletema? 

à Hva snakker dere om, med hvem og i hvilke sammenhenger? Når og hvor? 

à Vil du si at det er en egen cannabiskultur eller subkulturell tilknytning?  

 

- Hvordan tror du andre ser på cannabisbrukere i dag? 

à Kan du identifisere deg selv med dette bildet?  
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- Hva tenker du om at stoffet er ulovlig? 

à Er det problematisk? 

à Synes du at cannabis burde avkriminaliseres eller legaliseres? Hvorfor? 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv og 

samtykkeerklæring 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

Jeg er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo og holder nå på med den avsluttende 

mastergraden, med tittelen: ”Cannabisbruk – en kvalitativ studie av hvordan cannabis kan 

lindre smerter og plager”.  

 

Temaet for oppgaven er cannabisbruk, og jeg skal undersøke hvordan brukere av dette stoffet 

anvender det til å lindre smerter og plager. Jeg er også interessert i å finne ut hvordan bruken 

inngår i deres sosiale og personlige identitet. For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue 10 

personer i alderen 20-50 år. Formålet med studien er å få en bedre forståelse og innsikt av 

cannabisbruk. 

 

Det vil bli samlet inn data gjennom intervju, der hver informant intervjues alene. Dataene vil 

registreres i form av lydopptak og intervjuet vil vare i omtrent en time. 

 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Kun jeg og veileder vil ha tilgang til 

personopplysninger. Personopplysninger vil bli skrevet ned på et papir for hånd og deretter 

makulert når datasettet er ferdig. Lydopptakene vil bli slettet så straks de er transkribert.  

 

Forespørsel om deltakelse    

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 

måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data av deg bli 

slettet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne 

kjenne seg igjen i den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes 

når oppgaven er ferdig.  

 

Dersom du øsker å delta eller har spørsmål til studien så kan du kontakte meg på 

telefonnummer 91736868, eller på epost til nataliro@student.sv.uio.no .  
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Du kan også kontakte min veileder Eivind Grip Fjær ved institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi på telefonnummer 22855142, eller på epost e.g.fjar@sosgeo.uio.no  

 

Med vennlig hilsen 

Natalie Roberg 
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Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3: Svar fra NSD 
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