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Tonårsperioden representerar en viktig period i hjärnans utveckling, särskilt för frontalloben eller 

pannloben som ansvarar för exekutiv funktion (sortering, strukturering, impulskontroll, mental 

flexibilitet och övervakning) och det limbiska systemet som samordnar känslor och upplevelser 

(Crews  et al. 2006). Mellan åldrarna 10-25 år sker det betydelsefulla förändringar av 

receptorernas täthet liksom en myelinisering (den skyddande isoleringen runt nervtrådar) av 

frontallobens områden som är viktiga för t.ex. att utveckla en funktionell impulskontroll, vilket 

innebär en utveckling av förmågan till målformulering, motivation, interpersonell interaktion, 

resonemangsförmåga samt utvärdering av belöning och bestraffning vid värdering av beteende.  

Pattij och medarbetare (2008) framhåller att den ökade sensitiviteten i det kroppsegna s.k. 

endocannabinoid systemet som sker under tonåringens mognadsprocess, kan innebära att den som 

använder cannabis kan riskera en ökad sårbarhet och därmed bestående skador i de kognitiva 

funktionerna.  Om man börjar använda cannabis innan 18-års ålder påverkas den psykologiska 

mognadsprocessen negativt (Pandina & Johnson 1995). Detta bekräftas av Padula och 

medarbetare (2007) i en studie som stärker misstanken om att cannabis hindrar den 

neurologiska omstruktureringen av tonårshjärnan till en vuxenhjärna. I huvudsak består 

problematiken på en neuropsykologisk nivå av en underutvecklad exekutiv funktion som 

minskar förmågan till inre vilja och förorsakar därmed en svårighet att stå emot emotionella 

och stressrelaterade impulsgenombrott och därför måste individen förlita sig på yttre kontroll. 

Tidig debut (före 16 år) ger också en långvarig försämring av uppmärksamhetsprocesserna 

(Ehrenreich et al. 1999) samt av visuell avsökning och korttidsminne (Huestegge et al. 2002). 

 

Följaktligen kan regelbunden cannabisrökning under tonårsperioden negativt påverka 

tonårshjärnans mognadsprocess dels neurologiskt och dels genom att hjärnan inte utmanas av 

sociala och psykologiska sammanhang. Cannabinoiderna förorsakar en sänkning av 

aktiviteten i de delar av hjärnan som samordnar de tankefunktioner vi behöver för att hantera 

vår vardag. Vidare kan cannabis i dess akuta rus splittra arbetsminnet och det episodiska 

minnet (minne för självkännedom). Arbetsminnesfunktionen blir oprecis och långsam.  När 

det gäller det episodiska minnet så ser man en ökad tendens till att felaktigt identifiera tidigare 

distraherande faktorer (Lundqvist 2009). Den sänkta funktionsnivån i frontalloben, som bland 

annat är ansvarig för att bedöma emotionell information, kan medföra att kroniska 

cannabismissbrukare processar emotionell information på ett annat sätt än icke-

cannabismissbrukare (Gruber et al. 2009), samt att individen inte förmår avläsa signaler av 

social fara (störd amygdala aktivitet) (Chang & Cronicle 2007). Det kan innebära att 

individen inte inser att cannabis gör honom sämre kognitivt fungerande och att det kan dröja 

långt tid innan funktionen normaliseras (Lundqvist 2009).  För att ändå kunna fungera i 

vardagliga sammanhang kan man anta att missbrukarna rekryterar alternativa neurala nätverk, 

som en kompensatorisk mekanism (Lundqvist 2009). Undantaget är regioner som ansvarar för 

spatialt arbetsminne, som måste arbeta hårdare eftersom det inte finns något kompensatoriskt 



system. Detta är oberoende av individens ålder, IQ, år i missbruk eller mängd cannabis 

utsöndringsprodukter i urin (Lundqvist 2009).  

Cannabinoiderna har en långsam och långvarig utsöndringsprocess vilket ger en lång 

påverkans process eftersom de nedbrytningsprodukterna som utsöndras också är psykoaktiva. 

Tonåringar, 16-18 år, visar efter 28 dagars abstinens att de vid uppgifter som berör spatialt 

arbetsminne måste använda alternativa neurala vägar (Lundqvist 2009). Efter 7 dagars 

kontrollerad abstinens har den högra delen av frontalloben, vänster och höger temporallob och 

cerebellum (lillhjärnan) en avvikande funktionsnivå. Efter 28 dagars kontrollerad abstinens 

har enbart temporala regioner och cerebellum en avvikande funktionsnivå (Lundqvist 2009).  

Ashtari och medarbetare (2009) fann att det framförallt är områden som är ansvariga för 

minne, exekutiv och affektiv funktion som påverkas negativt. Pope och medarbetare (2003) 

fann att individer som börjar med cannabis innan 17 års ålder är mer känsliga för längre tids 

negativ påverkan på de kognitiva funktionerna framförallt när det gäller verbalt IQ. Däremot 

kunde man inte härledda orsaken utan spekulerar utifrån tre aspekter: 1. Individens 

ursprungliga funktionsnivå; 2. Att cannabis har en faktisk neurotoxisk effekt på den 

mognande hjärnan; 3. Att det är en effekt av försämrad inlärning och träning av kognitiv 

funktion pga. cannabis avskärmande effekt.  

Det innebär att individens förmåga till associativa tankeoperationer inte är normaliserat (efter 

ett regelbundet bruk) förrän tidigast efter ca 30 dagar avhållsamhet. Det samlade intrycket 

från senare års forskning tyder på att cannabis har en toxisk effekt på den växande hjärnan. 

Emellertid talar mycket för att de flesta bristerna (Lundqvist 1995) kan bli återställda till en 

acceptabel funktionsnivå men mycket kvarstår att utforska. De studier som talar för en 

neurotoxisk effekt på mognadsprocessen indikerar att hjärnan åldras i förtid (Mata et al. 

2010), att en tidig cannabis debut (Becker et al. 2010) kan associeras med en ökad 

hjärnaktivitet när de är vuxna cannabisanvändare, vilket kan spegla ett suboptimalt 

användande av hjärnan vid en kognitiv ansträngning. Jager med kolleger (2010) finner hos 

cannabis användande tonåringar en överaktivitet i arbetsminnet vid en ny uppgift, vilket 

indikerar en funktionell kompensation. Detta stödjer också antagandet att tidig cannabis debut 

har en negativ effekt på den mognande hjärnan. En f.d. cannabisrökare är i en situation där 

han måste var mer fokuserad och anstränga sig mer än en person som inte frekvent har rökt 

cannabis för att nå samma resultat. Ytterligare en komplikation kommer ur en studie av Smith 

och kolleger (2006), vars resultat indikerar att prenatal cannabis exponering förändrar 

neuronal funktion i den visuo-spatiala minnesprocessen hos unga vuxna. Detta kan också 

antas ske vid tidig cannabis debut och det kan innebära att den socialfobiska reaktionen och 

det tillbakadragande från samhället som cannabismissbrukare uppvisar kan tillskrivas 

cannabinoidernas effekt på det visuo-spatiala episodiska/arbetsminnet, som inte tillfullo 

utvecklas förrän i sen adolescens. Ytterligare tecken på normalisering ser vi i kliniska 

mätinstrument som SCL 90 (Symtom Check List 90). Subskalan som mäter fobisk ångest 

visar höga värden innan drogfrihet och behandling. Efter behandling med drogfrihet 

normaliseras dessa värden (Petrell et al. 2005).  
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