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Abstract 
 
Kat is a plant whose leaves are chewed to produce juice and to be swallowed for its 
stimulating effect. Kat plant grows in Yemen, Ethiopia and Kenya. It is smuggled from Great 
Britain to Sweden by plane or car. The use of kat is widely spread among Somalis in western 
countries. This has led to both health and socioeconomic consequences for the users and their 
families. In order to understand Somalis’ attitudes regarding kat - the aim of this study was to 
describe variations of perceptions of the use of kat among Somalian men and women living in 
Sweden. A phenomenographic design was used to collect and analyze data. Data collected 
through interviews.    
 
The findings show that chewing kat is perceived both as food and as a drug. The biggest 
reason for chewing kat is to create a feeling of belonging to a social group and to create 
activity. Kat being chewed in Sweden is smuggled here, which creates problems for Somalis. 
As an implication of this study health promotion activities, based on the theory of the 
ecological system, should focus on individual and family level for example by supporting and 
giving information to families on the issues of kat. Health promoting activities should also 
focus on community and organization/policy level to increase the cooperation between the 
Somali society and the public authority. Finally, the problem regarding kat should be on the 
agenda to be discussed both on national and international level. 
 
 
Key words: perception, kat, Somali, phenomenography, ecological perspective, health 
promotion 
 



Sammanfattning 
 
Kat är en buske vars blad tuggas och saliven som bildas sväljs, för att uppnå stimulans. Den 
växer i Yemen, Etiopien och Kenya och smugglas till Sverige från Storbritannien via flyg 
samt bil. Kat-användandet är utbrett bland somalier i västvärlden och har medfört både 
hälsomässiga och socioekonomiska konsekvenser. För att förstå hur somalier i Sverige har 
anpassat sina uppfattningar gällande kat-bruk är syftet i denna uppsats att beskriva varierande 
uppfattningar om användande av kat hos några somaliska män och kvinnor boende i Sverige. 
Information samlades och analyserades utifrån en fenomenografisk studie design. Data 
samlades genom intervjuer.  
 
Resultatet visar att kat-tuggande uppfattas både som en föda och som en drog. Största skälet 
till att kat brukas uppfattas som att den skapar gemenskap och sysselsättning. Den kat som 
används i Sverige smugglas vilket uppfattas problematiskt för somalier. Som implikation ska 
hälsofrämjande arbete genomföras utifrån det ekologiska perspektivet. Hälsofrämjande 
aktiviteter ska riktas på både individ- och familjnivå genom att ge information om kat, skapa 
sysselsättning samt stödja familjen. På samhälls- och organisations/policynivå är det viktigt 
att öka samarbetet mellan de somaliska föreningar och myndigheten samt att problemet kring 
kat sätts på agendan och diskuteras på nationell- och internationellnivå.  
 
 
Nyckelord: uppfattning, kat, somalier, fenomenografi, ekologisk perspektiv, hälsofrämjande 
arbete 
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1. Introduktion 
 
Kat är gröna blad som somalier i sitt hemland tuggar under sociala aktiviteter och för att hålla 
sig vaken. Kat används även i Sverige, trots att det är olagligt, och har på senare tid blivit ett 
hälsoproblem bland somalier. Författaren till denna studie är själv somalier och har sett hur 
kat påverkar familjer både i Somalia och i Sverige. Kat-tuggande påverkar individers hälsa, 
sociala och ekonomiska situation. Folkhälsoplanerare och hälso-/sjukvårdspersonal i Sverige 
har oftast mycket liten kunskap om kat och dess användning. Det fattas kunskap i hur 
användandet av kat kan förebyggas eller behandlas för att kunna hjälpa och stödja utsatta 
individer och familjer. Intresset i denna studie är uppfattningar kring användningen av kat.  
  

2. Bakgrund 
 
2.1 Somalier i Sverige 
 
Somaliernas kultur är uppbyggd utifrån nomadiska samhällen (vandrande boskapsskötare). 
Det nomadiska samhället kännetecknas av anpassning till förändrade omständigheter 
(Byansansa, Hellmén & Wallin 1999). De första somalierna invandrade till Sverige under 
1960-talet för att arbeta. De flesta bosatte sig då i Göteborg och i Stockholm. Mellan 1970-
talet och 1980-talet kom de första somaliska flyktinginvandrarna. De lämnade sitt land för 
regimen blev alltmer repressiv och de drabbades av politiska problem. En stor flyktingström 
kom under 1990-talet efter regimens fall. De flesta somalier som bor i Sverige har dock inte 
primärt kommit som asylsökande utan genom familjeanknytning. Det är familjer som 
splittrades under flykten eller somalier som gift sig med en annan somalier utanför Sverige. 
Någon exakt siffra om hur många somalier som är bosatta i Sverige finns inte, men det 
beräknas i dagsläget vara cirka 20 000 somalier (Magnusson & Rössel 2006).  
 
Det är vanligt att somalier i Sverige flyttar för att komma närmare andra somalier. Den 
somaliska gruppen har starka sociala band, att ställa upp för varandra och speciellt för sin 
klan. Ordet ”familj” översätts på somaliska ”reer”, som betyder ”folk”, ”människor”, 
”invånare i en stad” eller ”en klan”. Klaner är uppdelade i olika grenar som i sin tur är 
fördelade i undergrenar. En persons status i samhället bestäms utifrån klantillhörighet och 
familjens ekonomiska, moraliska och religiösa ställning (Byansansa et al. 1999). I Niklassons 
(1997) studie i Stockholm har det visat sig att de somaliska familjerna har olika nätverk som 
de får stöd av. Dessa nätverk består av släktingar eller professionella exempelvis en imam 
(muslimernas andliga ledare). Det är via nätverket som information om hemlandet sprids. En 
annan uppgift är att erhålla information om en tilltänkt partners förflutna eller mogenhet. 
Nätverket kan både lösa och skapa konflikter.  
 
Den somaliska gruppen i Sverige har startat egna föreningar, för att stärka sin ställning. Det 
finns idag ca 300 somaliska föreningar (Magnusson & Rössel 2006), vars verksamheter skiljer 
sig åt. För en är det som en mötesplats där personer ”sitter”, ”röker” och ”pratar”. Till andra 
föreningar kommer bara vissa klanmedlemmar, och andra föreningar engagerar alla Somalier 
och fungerar som en bro mellan den somaliska gruppen och det svenska samhället. 
Föreningarna kan ibland delta i att lösa interna familjproblem eller arbetar med barn som har 
behov av särskilt stöd (Byansansa et al. 1999). 
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 Många somalier kom till Sverige under 1990-talets värsta lågkonjunktur. De drabbades av 
arbetslöshet, bostadssegregation och utanförskap. Den somaliska gruppen betraktar sig som 
den mest särbehandlade bland invandrare i Sverige, på grund av hudfärg och svenskarnas 
svårigheter att förstå deras religion, Islam (Magnusson & Rössel 2006).  
 
2.2 Kat-busken 
 
Kat, eller Catha edulis, är en buske (Bilaga 1). Dess blad tuggas och den saliv som bildas 
sväljs. Kat-busken odlas i Etiopien, Kenya och Yemen. Användandet av kat är koncentrerat 
främst runt Afrikas horn (Djibouti, Etiopien, Kenya, Somalia) och på den Arabiska halvön.  
Kat finns i olika former med olika blad och kvalitet. Dessa har olika namn. I Somalia kallas 
det qaat eller jaad, i Kenya miraa, i Etiopien chat eller herari och i Tanzania muhulo. Andra 
namn är: African salad, bushman’s tea, flower of paradise, abyssinian tea of the Arabs.  
(Advisory Council on the Misuse Drugs, ACMD 2005; Alem 1997; Kalix 1987; Patel et al. 
2005). 
 
Ingen vet var kat ursprungligen kommer ifrån, men det finns en allmän enighet om att den 
först brukades i Etiopien och därefter kom till Yemen omkring 600-talet. Kat har använts som 
botemedel för att behandla bland annat gallproblem och depressioner. Det var först på 1700-
talet som kat upptäcktes av västvärlden. Det var den svenska botanisten Forskal som 
identifierade denna växt och gav den namnet Catha edulis (Dhaifalah & Santavy 2004; Kalix 
1987).  
 
Kat-busken växer i varierande klimat och jordarter och ofta i torra miljöer och i områden med 
höjd över havet. Kat varierar även i storlek, från buske till höga träd. Kat-busken i Yemen kan 
växa upptill 6-7 m i höjd och under optimala förhållanden kan den växa upptill 15-20 m. De 
första finaste grenarna kan skördas efter tre år och kat-busken kan ge skörd i 50 år om den får 
tillräckligt med vatten. Kat är en färskvara och tuggas alltid färsk, ofta samma dag som den 
har skördats. För att bevara färskheten lindas bladen in i en våt handduk, plastfolie eller 
bananblad. Kat-bladet har aromatisk doft, adstringerande och söt smak (Al-Motarreb, Baker 
& Broadley 2002). 
 
Eftersom kat måste tuggas färskt, sker leveranser mycket snabbt och välorganiserat. Redan 
dagen efter det den har skördats finns kat för försäljning i Europa. Till Sverige smugglas den 
in via England, Danmark och Nederländerna med flygfrakt och personkurir samt 
färja/personbil. Den vanligaste smuggelvägen är via Öresundsbron till Malmö. En stor del av 
smugglingen sker dock i lastbilstrafiken med blomstertransporter från Holland 
(Rikskriminalpolisen 2005). 
 
De kemiskt verksamma substanserna katin och katinon finns i de färska bladen. Katinons 
kemiska struktur är densamma som hos amfetamin. Det har rapporterats att en portion 
(Marduff) 200 g av kat har samma effekt som 5 mg amfetamin. Denna effekt sitter ett dygn.  
Kat har därför samma effekter och skador som amfetamin och kokain (Alem 1997; Dhaifalah 
& Santavy 2004). Al-Motarreb m.fl. (2002) beskriver att det finns cirka 44 olika sorters kat. 
En jämförelse mellan kat från Kenya, Madagaskar och Etiopien, visade att kat från Kenya 
innehåller högre nivåer av katinon. 
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2.3 Kat-bruk och dess laglighet 
 
Kat tuggas inom grupper och under ceremonier, som exempelvis bröllop. En del muslimer 
menar att personen därmed håller sig mer vaken och koncentrerad vid böner. Det är vanligt att 
en del lokalsamhällen bygger särskilda rum för kat-sessionen (Alem 1997).  
 
Kat-sessionen inom den somaliska gruppen sker i ett avskilt rum, ”Marfash” med max åtta 
personer som deltar i åldrar över 25 år. På senare tid samlas den somaliska gruppen olika 
Marfash i England utan åldersgräns (Nabuzoka & Badhadhe 2000). Dessa rum möbleras med 
madrasser och kuddar runt väggen. Kuddarna används för att luta sig mot eller att ha det 
bakom ryggen. En del föredrar att ha en brasa i mitten av rummet och tänd rökelse. Under kat-
sessionen dricks alkoholfria drycker, läskedrycker och te. Kat-tuggarna samlar bladet under 
kinden som en bula tills kat-sessionen avslutas. I genomsnitt sitter kat-tuggarna på samma 
plats under två till tre timmar och i vissa fall ända upptill fem timmar. Det är vanligt att det 
spelas folkmusik live eller med bandspelare och under kat-sessionen diskuteras viktiga 
ämnen. Oftast är det endast män som deltar i dessa ceremonier, blandade grupper med både 
män och kvinnor är sällsynt (Elmi 1983; Alem 1997; Al-Motarreb et.al. 2002).  
 
I Yemen designas särskilda rum för kat-bruk. Det är oftast två rum som byggs i huset i 
ändamålet. Ett som ligger i övre delen av huset och kallas ”Mandher” vilket betyder 
”Betraktaren”. Det är ett mindre rum med många fönster och under kat-sessionen kan kat-
tuggarna betrakta utsikten över staden. Det andra rummet kallas ”Mafraj” och ligger i nedre 
delen av huset. Det har stora fönster och mittemot rummet finns oftast en fontän med 
blommor som kat-tuggarna betraktar under kat-sessionen. I Yemen är det vanligt att kvinnor 
tuggar kat, även om det inte är lika utbrett som hos männen. Dessa kvinnor tuggar kat främst 
vid vid bröllopsfester, begravningar eller vid födsel. Då är det är oftast äldre och gifta kvinnor 
som tuggar, i mindre utsträckning även ogifta kvinnor. Andra tillfällen är när äldre och gifta 
kvinnor har kat-session, som vänner. En del barn i Yemen börjar tugga kat redan vid åtta års 
ålder. Det är oftast fadern som uppmuntrar dem vid ceremoniella tillfällen. En del fäder ger 
sina skolbarn några blad i hopp om att kat ska öka deras förmåga att bli mer koncentrerade i 
skolan (Al-Motarreb et.al. 2002). 
 
Griffiths (1998) menar att användningen av kat bland somaliska kvinnor har inte varit 
accepterad i Somalia. Det var mer vanligt att kat tuggats av privilegierade och utbildade 
kvinnor. Detta har dock förändrats genom att somaliska kvinnor flyttat till Storbritannien. 
Idag är användandet av kat bland somaliska kvinnor vanligare än förr. Baasher och Sedoun 
(1983) anser att i den somaliska kulturen är det inte accepterat att kvinnor tuggar kat, speciellt 
inte innan de är gifta. Dock är det många som tuggar i hemlighet. 
 
I Somalia används ordet ”Qayile” för personer som ofta tuggar kat. Ordet har en negativ 
betydelse och betyder att denna person har kat-tuggandet som sitt främsta intresse och är en 
oansvarig ”missbrukare”. ”Kat-missbrukare” och ”Qayile” förmedlar fel bild av kat-
användandet. Ordet ”Kat-missbrukare” kopplas till kriminalitet och detta är emot somaliska 
kulturen (Nabuzoka & Badhadhe 2000).  
 
I både Yemen, Somalia, Kenya och Etiopien är det lagligt att odla, konsumera och sälja kat 
(Dhaifalah & Santavy 2004).  Enligt Elmi, Ahmed och Samatar (1987) blev kat-tuggandet ett 
nationellt problem i Somalia från mitten av 1960-talet till början av 1980-talet. Kat-tuggandet 
spred sig då från nordvästra Somalia till hela landet. I början av 1983 kom en lag som förbjöd 
odling, importering och konsumtion av kat. Denna lag blev framgångsrik på grund av att 
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regeringen satsade i olika projekt och anti-kat program. Liknande förbud har förekommit 
under åren 1921, 1939 samt 1956, men dessa lagförbud har inte lyckats att åstadkomma någon 
förändring.  
 
Enligt Koranen (muslimernas heliga skrift) är alla berusningsmedel, inklusive droger, 
förbjudet. Huruvida kat är en drog eller inte har tolkats på olika sätt. I Somalia användes kat 
av sufier som är en mystisk förgrening av Islam. Sufier eftersträvar en personlig kontakt med 
Gud vilket sker genom kontinuerlig fasta och böner. De hävdar att individen genom kat-
tuggandet kommer närmare Gud, eftersom kat-tuggandet förstärker minnet, underlättar 
inlärning samt att be nattetid (Warsame 1997; Moberg 2004). Vid en konferens om kat i 
Madagaskar 1983 påvisades att kat orsakar mer skada än nytta och att kat har 
berusningseffekt och är beroendeframkallande. Med hänvisning till Koranen, blev därmed 
odling, handel och konsumtion av kat förbjuden (Al-Ghdaian 1983). 
 
År 1971 klassade WHO: s narkotikakommission ämnet katinon som klass I respektive katin 
som klass III (Elmi 1987; 1). Kat klassas även som drog i de flesta EU-länderna  utom i 
Storbritannien och Nederländerna. I Storbritannien klassas katin och katinon som klass C 
(minst skadlig) och kat kan importeras till Storbritannien med importlicens för grönsaker 
(ACMD 2005). Det är mellan 4-20 ton kat som anländer till London från odlingsländerna. 
Cirka 10 procent av all kat som kommer till Storbritannien transporteras sedan vidare till 
Norden och USA, resterande 90 procent distribueras på den brittiska marknaden. Priset på en 
Marduff (en portion), så kallad normal dagsdos, ca 200 g, ligger på 150 kronor. Det kat som 
smugglas vidare till Sverige kommer oftast från Kenya (Rikskriminalpolisen 2005). 
 
I Sverige är kat klassat som narkotika sedan 19892. Kat används och smugglas in i Sverige av 
manliga invandrare som kommer från Afrikas Horn, i första hand somalier. På senare tid har 
även svenska, danska och norska medborgare rekryterats för att smuggla in kat. Smugglarna 
värvar även ungdomar, polisen har gripit 11 kurirer, varav samtliga var flickor under 17 år. 
Under 2003 har tullen tillsammans med polisen beslagtagit 6,9 ton kat. Under 2004 
smugglades stora partier av kat in i Sverige (Bilaga 2). Elva beslag vägde över 100 kg. Det 
största beslaget av kat som tullen gjort var 412 kilo och kom via färja mellan Tyskland och 
Trelleborg. Andra beslag som gjorts är 261 kilo, 245 kilo, 158 kilo och 152 kilo 
(Rikskrimalpolisen 2005).  
 
Straffpåföljderna vid smuggling har genom rättspraxis fastställts så att smuggling upp till 1,5 
kg kat räknas som ett ringa brott, mellan 1,5 kg och 200 kg som ett "normalbrott" och 
smuggling över 200 kg som grovt brott. Domstolarna kan väga sina domar utifrån mängden 
kat som har smugglats mot andra omständigheter, såväl förmildrande som försvårande. 
Domstolarna behöver inte följa lagen i detalj, speciellt när domen är fastställd av exempelvis 
hovrätten3.  
 
2.4  Tidigare forskning om användning av kat  
 
Enligt Patel, m.fl. (2005) är kat–användandet utbrett inom den somaliska gruppen i 
Storbritannien. Deras studie visar oro över kat-tuggande bland somalier. Det var 38 procent av 
respondenterna i Patel m.fl. studie som aldrig hade tuggat kat, medan 34 procent rapporterade 
                                                 
1www.ecad.net/ 061126 
2 www.drugnews.nu/ 061123 
3
 Lars Granström Nationell Tullspecialist, Narkotika/ Customs Adviser (National Expert), E-post den 1 

december 2006. 
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att de använder kat. Kat-användandet var högre bland männen (58 procent) än bland 
kvinnorna (16 procent). En tredjedel av respondenterna tyckte att de tuggade kat mer i 
Storbritannien än i Somalia. Åsikter om ifall kat skulle klassas som olagligt i Storbritannien 
skilde sig åt mellan respondenterna. Det finns inte någon evidens att ett eventuellt kat-förbud 
skulle ha någon effekt på användandet. Dupont m.fl (2005) skriver att det finns skilda åsikter 
om i fall kat är beroendeframkallande eller ej. Respondenterna i Duponts studie anser att för 
att bli beroende måste kat konsumeras under många år.  
 
I Nabuzoka och Badhadhes (2000) studie ansåg 63 procent att kat var en drog, medan 31,9 
procent inte ansåg det. Det var 4,3 procent som inte tyckte att kat var en drog. Arbetslöshet, 
brist på kunskap om Storbritanniens sociala system, språkkunskaper, utbildning och 
hemlängtan angavs som orsaker till bruket av kat. Enligt Dupont m.fl (2005) är en annan 
orsak till kat-användandet att det medverkar till att fördriva tiden under vistelsen i 
flyktinglägret. Tillgängligheten på kat är större i Nederländerna än i Somalia. Några gånger i 
veckan kommer kat från Afrika till Nederländerna.  
 
Nästan hälften av respondenterna i Nabuzoka och Badhadhes (2000) studie var medvetna om 
att kat hade effekt på deras hälsa genom att orasaka aptitlöshet, viktnedgång, förstoppning, 
uttorkning och tandproblem, en försämring av sexualdrift och depression. Majoriteten angav 
att bruket leder till ekonomiska problem och många söker inte hjälp eller rådgivning för sitt 
kat-användande. 
 
Olsson och Wergilis (2001) menar att synen på kat-användningen är tolerant. Några 
respondenter i studien jämställer kat med snus eller kaffedrickande. Kat-missbruk 
förekommer i Helsingborg, men det är inte lika utbrett som i Göteborg, Malmö eller i 
Stockholm. Det finns dock ett samband mellan kat-missbruk och hur väl somalier är 
integrerade i samhället. De flesta somalier i Helsingborg förvärvsarbetar och är integrerade i 
samhället. Olsson & Wergilis menar att kat-användande visar somaliernas bristande 
integration i samhället. 
 
Kat-bruket bland somaliska gruppen i Göteborg har medfört ett ekonomiskt och socialt 
problem, för att missbruk har utvecklats. De flesta känner till att kat är narkotikaklassat i 
Sverige, men kat-brukarna anser att kat tillhör deras kultur, såsom alkohol tillhör svensk 
kultur. En orsak till att kat missbrukas av somaliska män i Göteborg beskrivs som att den ger 
välbefinnande och att de får några timmar att glömma bort utanförskapet och maktlösheten 
som exilen har medfört. Narkotikapolisen i Göteborg menar att kat missbruket är 
lågprioriterat i polisens arbete, då den svenska lagstiftningen om kat är ”tandlös” (Moberg 
2004). 
 
Det finns olika projekt mot kat-bruk i de stora svenska städerna. År 1999 startades ett projekt i 
Rinkeby. Syftet med projektet var att öka kunskap om kats skadeverkningar samt att tidigt 
upptäcka och erbjuda behandling. Ett annat projektet som startades år 2003 i Rinkeby, hade 
fokus på att engagera flera aktörer t.ex. olika somaliska föreningar. I Malmö startade 2002 ett 
drogbekämpningsprojekt mot kat som främst var inriktat på information om kat-missbruk och 
dess konsekvenser. Senare projektet har fokuserat på att öka sysselsättningen inom den 
somaliska gruppen (Moberg 2004). 
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2.5 Hälsoeffekter vid användning av Kat 
 
2.5.1 Fysiska hälsoeffekter  
 
Kat är en centralstimulerande växt som ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet och ger 
takykardi och högt blodtryck. Den ger ökad energi, piggar upp, ger ökat självförtroende, 
förstärker minnet, underlättar muskelarbete och ger en känsla av eufori. Kat stimulerar även 
till samtal, vilken förklarar att den används i gemenskapande syfte (Alem 1997; Dhaifalah & 
Santavy 2004).  
 
Elmi (1983) visar i sin studie att kat ger upphov till muntorrhet och inflammation i munnen 
(stomatit). Risken att insjukna i leversjukdomar är hög bland kat-tuggarna. Kat-användandet 
leder även till aptitlöshet och orsakar undernäring. Den ökar även risken för sår i 
tolvfingertarmen som i sin tur leder till undernäring och risk för levercirrhos Även 
infektionssjukdomar som tuberkulos visade sig ha ett samband med kat-användandet, då kat 
tuggas i stora grupper och i sluten miljö.  
 
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (1980) ger kroniskt kat-användande upphov till 
minskning i urinflödeshastigheten. Dessa studier visar också att kat- användandet ökar 
sexualdriften hos männen vilken i sin tur gör att männen söker tillfälliga sexuella förbindelser, 
vilket ökar risken för könssjukdomar bland kat-användarna (Elmi 1983; WHO 1980). Enligt 
Elmi (1983) hade 18 procent av männen rapporterat om ökad sexualdrift relaterat till kat-
tuggandet, medan 61 procent rapporterade en försämring. Även kvinnorna ansåg att de fick en 
ökad sexualdrift. Kebede m.fl. (2005) har i sin studie bland ungdomar i åldrarna mellan 15-24 
år i Etiopien kommit fram till att dagligt kat-tuggande ökar risken för oskyddat samlag. 
 
Al-Motarreb m.fl. (2005) visar i en studie ett samband mellan kat tuggande och akut 
hjärtinfarkt. Kvantiteten av kat-tuggandet per tillfälle och tiden som den tuggats ökar risken 
för akut hjärtinfarkt.   
 
Ghani m.fl. (1987) studie visade att kvinnor som tuggade kat under graviditeten födde barn 
med lägre födelsevikt. En annan studie (Eriksson et al.1991) bekräftar detta och visar att det 
finns ett samband mellan kat-användandet under graviditeten och låg födelsevikt hos barnen. I 
den senare studien framkom det att kvinnor som tuggade kat under graviditeten hade hög risk 
att drabbas av andra sjukdomar. 
 
2.5.2 Psykiska hälsoeffekter 
 
Enligt Al-Motarreb m.fl. (2002) finns det psykiska dimensioner som kat-tuggaren går igenom 
under sessionen. Vid det första steget känner sig personen euforisk och kan uppleva spänning 
och glädje. Detta varar i en till två timmar och återkommer vid varje kat-session. Känslan av 
eufori brukar ofta komma efter en lång tid vid användandet kat. Under det andra steget börjar 
kat-tuggaren prata om viktiga och allvarliga ämnen. Det tredje steget kallas för ”Sulaimania 
tiden” efter profeten och kungen Salomon och kat-tuggarna sitter ofta tysta och avslappnade. 
De njuter av utsikten eller musiken. Fjärde steget kommer i slutet av kat-sessionen innan de 
spottar ut bladet och kat-tuggaren känner sig då deprimerad. De tänker ofta på privata 
problem och lovar sig själva att sluta tugga. Efter sömnproblem och irritation kommer det 
femte steget som kännetecknas av en ökad känsla av självförtroende. Dagen efter tänker kat-
tuggaren på de goda idéer som har diskuterats natten innan, och börjar arrangera nästa 
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session. Önskan att förbereda nästa kat-session är så stark att kat-tuggaren glömmer bort 
beslutet om att sluta. 
 
Elmi (1983) menar att kat-användandet är beroendeframkallande och har en rad psykiska 
hälsoeffekter. Dagen efter tuggandet av kat känner kat-tuggaren huvudvärk, ångest och är 
deprimerad. Mentalsjukhus i både Mogadishu och Hargeisa (Somalia) rapporterade psykoser 
bland inlagda patienter som var relaterat till kat-tuggande. Dessa patienter hade ofta 
hallucinationer och aggressiva beteenden. Dessa sjukhus rapporterade att kat-tuggarna ofta 
har lagts in på sjukhus på grund av sömnproblem. Även andra studier visar att det finns 
samband mellan kat-bruk och psykos. Kat-användande förvärrar även olika psykiatriska 
tillstånd. Personer som har posttraumatiskt stressyndrom eller har erfarenheter av krig och 
som därefter konsumerar kat dagligen har ökad risk för psykiatriska hälsoproblem (Odenwald 
et al. 2005; Bhui et al. 2006). Det har rapporterats självmord och självmordstankar bland kat-
tuggarna efter konsumtion av stora mängder av kat (Cox & Rampes 2003).  
 
Toennes och Kauerts (2004) studie visar att kat-tuggande påverkar bilkörning. I de fall som 
forskarna undersökt visade att förarna inte kunde utföra olika tester t.ex. att balansera på ett 
ben eller ”finger till näsa” testet. Blod- och urinprov visar om kat-tuggaren är 
narkotikapåverkad, i kombination med fysiska tecken som långsam pupillreaktion, muntorrhet 
och hyperaktivitet.  Elmi (1983) beskriver att kat-tuggning förekommer även vid bilkörning 
exempelvis lastbilsförare och taxiförare som tuggade kat i syfte att hålla sig vakna och pigga.  
 
2.5.3 Socioekonomiska effekter 
 
Kat-användandet har en rad effekter på familjerelationer och socioekonomiska situationer. 
Kat-tuggarna spenderar mycket tid med att leta efter kat och sitta och tugga i flera timmar. 
Detta orsakar att de försummar sina barn och kan leda till skilsmässor. Kat har en tydlig 
negativ effekt på ekonomin för familjen och samhället. Kat-tuggaren förvärvsarbetar mindre 
och det kan slutligen leda till arbetslöshet (Elmi 1983; Al-Motarreb et al. 2002).  
 
Kat-odlingen har ökat i provinsen Wondo Genet i Etiopien. Invånarna i provinsen ansåg att 
genom kat-odling får de kontinuerligt inkomst och löser ekonomiska svårigheter. Men på 
grund av kat-odlingen har odlingen av andra grödor som majs, grönsaker och sockerärtor 
minskat. Jordbrukarna ansåg att kat kan skördas tre gånger om året medan sockerärtor skördas 
var 18: e månad. För att skörden ska ske snabbt, använder jordbrukarna bekämpningsmedel, 
vilket de har otillräcklig kunskap om (Karlsson 2006).  
 
 
2.6 Internationella och nationella folkhälsomål 
 
Enligt WHO:s Europaregions strategi för Hälsa för alla på 2000-talet (1999) ska bästa möjliga 
hälsa för alla invånarna i Europa uppnås. Enligt WHO:s mål 2 måste hälsoklyftorna mellan 
olika grupper minska. Det är viktigt att undersöka orsaker till socioekonomiska skillnader och 
ohälsa. Dålig ekonomi ökar våld och brottslighet. Åtgärder ska därför vidtas för att minska 
ojämlikhet i hälsa och sociala orättvisor. Mål 3 tar upp vikten av att varje människa har rätt 
till en hälsosam start i livet. Låg födelsevikt kan i det vuxna livet ackumulera andra 
riskfaktorer för individen. Mål 11, Hälsosammare levnadsvanor, tar upp vikten att främja 
individens allmänna hälsa. Mål 12, innebär att minska skador av alkohol, narkotika och tobak. 
Antalet drogmissbrukare och användare av psykoaktiva droger i Europa ska minskas med 25 
procent, och dödligheten med 50 procent till år 2015 (World Health Organization, 1999). 
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Även det svenska nationella folkhälsomålet innebär att ge en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Trygga och jämlika uppväxtvillkor är viktiga för barnens framtida hälsa. Det 
ska särskilt uppmärksammas barn till familjer med missbrukproblem. Att minska tobak- och 
alkoholkonsumtionen samt arbeta för ett samhälle som är fritt från narkotika lyfts fram 
särskilt i målområde 11. Enligt detta mål är det viktigt att minska rekryteringen av nya 
missbrukare, minska tillgången av narkotika samt att fler missbrukare slutar med sitt missbruk 
(Regeringens proposition 2002). 
 

3. Teoretisk referensram  

3.1 Ekologiskt perspektiv 
 
Det ekologiska perspektivet är centralt i folkhälsoarbete och hälsofrämjande åtgärder. Det 
beskriver hälsa som produkt av ömsesidig beroende mellan individen och ekosystemet t.ex. 
familjen, samhället, kulturen samt fysisk- och sociala miljön. Individens miljö ska erbjuda 
information och färdigheter för att individen ska kunna välja beteende för att bibehålla hälsa 
(Green, Richard & Potvin 1996).  
 
En ekologisk modell för att förstå samverkande faktorer i en människas liv har utvecklats av 
Bronfenbrenner (1979). Den ekologisk teorin handlar om mänsklig utveckling. Fokus är 
individen, miljön och interaktionen däremellan. Denna interaktion ses som två poler som 
påverkar varandra. Miljön är inte bara den direkta närmiljön som individen har kontakt med, 
utan omfattar i ett mer sociologiskt perspektiv även omgivningen eller samhället i stort. Ett 
ekologiskt perspektiv kom till som en reaktion på den rådande bilden av att individen sågs 
som oberoende av sitt sammanhang och miljö (Bronfenbrenner 1979; Meeuwisse & Swärd 
red. 2002). Bronfenbrenner (1979) menar att individen är ett aktivt subjekt och dess 
utveckling är beroende på den kontext den lever i. Det är som en sats av föremål som passar i 
varandra, som ryska dockor och där individen är längst in i dockan. Bronfenbrenner (1979) 
beskriver individens omgivning i fyra system på olika nivåer, dessa är mikro-, meso-, exo-, 
och makrosystem (se figur 1): 
 

• Mikrosystemet är ett mönster av aktiviteter, roller och interpersonella relationer som 
individen erfar. Detta omfattar det som individen upplever i en given närmiljö med 
speciella fysiska och materiella karakteristiska. Individen har en direkt relation till sin 
närmiljö, t.ex. familj, vänner och fritidsmiljö, dessa faktorer påverkar individens 
utveckling. 

• Mesosystemet är den interaktion som försiggår mellan olika aktiviteter i 
mikrosystemet och som individen deltar i som exempelvis arbete och socialt liv.  

• Exosystemet är förhållanden och faktorer utanför närmiljöerna vilka individen inte 
har direkt kontakt med, men ändå påverkar och påverkas av som t.ex. massmedia.  

• Makrosystemet är konsistensen av mikro-, meso-, och exosystemet i kultur och 
subkultur och som finns i uttryck för mera övergripande ideologiska, ekonomiska, 
historiska och politiska värderingar och förhållanden.   

 
WHO:s första världskonferens om hälsofrämjande arbete ägde rum i Ottawa 1986, där 
hälsofrämjande arbete och begreppet närmare kom att definieras. Hälsofrämjande arbete är 
den process som möjliggör för människor att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den. 
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För att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste 
individen eller gruppen själva identifiera och bli medvetna om hur de ska tillfredsställa och 
förändra miljön (empowerment). Hälsa blir därför en resurs i vardagslivet och inte ett mål i 
tillvaron (WHO 1986).  
 
Under Ottawa konferensen identifierades tre strategier för det hälsofrämjande arbetet, 
möjliggöra, förmedla och förespråka, och fem aktionsområden: Att skapa samhällspolitik och 
stödjande miljöer för hälsa. Att stärka möjligheterna för insatser på samhällsnivå och utveckla 
personliga färdigheter samt att förnya hälso- och sjukvården (WHO 1986). 
  
 
Figur 1: Ekologisk modell av Bronfenbrenner  
 

 
 
Källa: Andersson (2002, sid. 187) (En modifierad modell till svenska förhållanden av 
Fatumo Osman). 
 
Olika variationer på Bronfenbrenners modell har använts i hälsofrämjande arbete. För att 
genomföra hälsofrämjande aktiviteter måste olika miljöer som påverkar individen beaktas, 
bland annat: intrapersonella faktorer såsom kunskap, attityder, beteende och självbild. 
(McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz 1988).  
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4. Problemdefinition 
 
Kat har använts och tuggats i Somalia under flera sekler i syfte att skapa gemenskap och för 
att slappna av. Användningen och tuggandet är inrotat i kulturen och det ses inte som negativt. 
Under 1990-talet när många somalier kom till Sverige, tog de med sig sina kulturella normer 
och aktiviteter, men i Sverige är kat-användning narkotikaklassad. Hur somalier har anpassat 
sin uppfattning gällande kat-användning till svenska normer, eller har de kvar andra kulturella 
uppfattningar är viktigt att studera. Användningen av kat får hälsomässiga och sociala 
konsekvenser i det nya landet. 
 
Vid hälsofrämjande arbete är det viktigt att förstå hur somalier i Sverige uppfattar kat-bruk. 
Det saknas studier som beskriver innebörder i uppfattningar om användande av kat. Att 
beskriva dessa innebörder kan öka folkhälsoplanerares och hälso- och sjukvårdspersonales 
kunskap och förståelse och bidra till hur information och stöd kan riktas. 
 
4.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att beskriva varierande uppfattningar om användande av kat hos 
några somaliska män och kvinnor boende i Sverige.
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5. Metod 
 
5.1 Metodologisk ansats 
 
För att undersöka människors varierande uppfattningar om ett fenomen används en kvalitativ 
ansats med en fenomenografisk studiedesign. Uljens (1989) menar att med fenomenografi 
söker människors uppfattningar om företeelser i världen vilka kan ha olika innebörd för olika 
människor. För att granska människors uppfattningar särskiljs två olika perspektiv, första och 
andra ordningens perspektiv. Den första ordningen koncentrerar sig på fakta, hur något 
verkligen är. Det andra perspektivet koncentrerar sig på människors olika uppfattningar av 
samma verklighet. Det är det andra ordningens perspektivet som fenomenografin koncentrerar 
sig på. En fenomenografisk studie är inriktad på relationen mellan människa och omvärld. 
Alexandersson (1994) menar att begreppet ”uppfatta” motsvarar begreppet ”erfara”, eftersom 
människors olika uppfattningar förklaras utifrån att de gör olika erfarenheter och har olika 
relationer till sin omvärld. Även Uljens (1989) menar att det är erfarenheter som utgör 
grunden för vilka uppfattningar som skapas.  
 
Inom fenomenografin urskiljs två aspekter av en uppfattning, nämligen vad-aspekten och hur-
aspekten. Vad-aspekten är när människors tänkande är inriktad mot ett objekt. Detta betyder 
att tänkandet blir avgränsat. Processen som leder till avgränsningen kallas hur-aspekt. Detta 
betyder att en process sker mellan vad-aspekten och hur-aspekten. Först är medvetandet riktat 
mot något och hur den är inriktad mot detta blir av processkaraktär. Det är hur-aspekten som 
leder till avgränsningen av vad-aspekten eller det är vad-aspekten som ger förutsättningen för 
hur-aspekten (Alexandersson 1994; Uljens 1989). Genom en fenomenografisk design studeras 
uppfattningar av likheter och skillnader av ett fenomen. I den här studien är det kat-tuggande 
som är det undersökta fenomenet.  
 
5.2 Urval 
 
Population utgörs av somalier boende i Sverige. Andra undersökningar har visat att den 
somaliska gruppen är försiktiga att ge ut personlig information och det finns misstänksamhet 
att informationen hamnar i fel händer. Därför var det speciellt viktigt att bygga ett förtroende 
(Nabuzoka & Badhadhes 2000).  
 
Kontakt togs med somaliska föreningar. Genom dessa kontakter fick författaren kontakt med 
två nyckelpersoner, en man och en kvinna. Nyckelpersonerna har genom arbete/fritid kontakt 
med andra somalier. De fungerade som en bro mellan författaren och den somaliska gruppen, 
genom att de har informerat om syftet med studien och ordnat informationsmöten. Två möten 
vid två olika tillfällen där information om studiens syfte gavs muntligt och skriftligt (Bilaga 3 
& 4).  
 
I första mötet deltog cirka 20 somaliska män. I andra mötet deltog cirka 50 somaliska kvinnor. 
Alla som deltog fick information om hur studien skulle användas och författarens roll. 
Deltagarna fick ställa frågor och lämna samtycke till en intervju genom att lämna sina 
telefonnummer. Andra som ville delta i en intervju tog själva ta kontakt med författaren.  
Fyra av dessa deltog inte via informationsmöte, utan kontaktade själva av författaren och ville 
delta studien. Ett kriterium var att personer över 18 års ålder skulle intervjuas. En person som 
anmält intresse togs inte med på grund av att denne inte var över 18 år. Ambitionen var att 
antalet informanter mellan män och kvinnor skulle vara i lika. I samband med 
informationsmötet bokades intervjuer med informanterna. För att få varierande uppfattningar 
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avgränsades inte antalet intervjupersoner och ett urval har inte gjorts, utan intervjuerna pågick 
tills författaren kände en mättnadseffekt över materialet, dvs. upprepningar i utsagorna.  
 
5.3 Fenomenografisk intervju 
 
Vid en fenomenografisk ansats är intervjun den viktigaste datainsamlingsmetoden, då syftet är 
att undersöka hur någon uppfattar ett fenomen (Larsson 1986). Alexandersson (1994) anser att 
intervjun i en fenomenografisk studie inte ska innehålla fasta svarsalternativ eller tänkbara 
svarsutrymmen. Intervjufrågorna ska inte formuleras så att de intervjuade svarar rätt eller ger 
svar som forskaren har bestämt sig för innan. Intervjuerna ska vara öppna, så att de 
intervjuade får möjlighet att själva avgränsa, behandla och definiera innehållet. Detta för att 
söka hur innehållet i ett fenomen uppfattas. Forskarens roll blir att kontrollera om det 
förekommer misstolkningar eller felsägningar under intervjun. Larsson (1986) förespråkar att 
ingångsfrågorna är identiska i alla intervjuerna. Därefter följer ett fördjupat samtal för att 
fånga uppfattningar av ett fenomen.  
 
Vid alla intervjuer var ingångsfrågorna identiska (Bilaga 5 & 6). Följdfrågor formulerades för 
att söka nyanser av likheter och skillnader i uppfattningar. Dessa skiljde sig mellan de olika 
intervjuerna. Innan studien påbörjades genomfördes två provintervjuer. Utifrån dessa gjordes 
vissa justeringar på intervjuguiden.  
 
Intervjuerna genomfördes mellan 070202-070320. Av de som lämnade sitt samtycke (10 män 
respektive 13 kvinnor) intervjuades åtta män och sex kvinnor. Totalt genomfördes 14 
intervjuer. Varje intervju spelades in på MP3-spelare. De varade mellan 15-45 minuter och 
gjordes på somaliska språket. Intervjuerna ägde rum i informanternas hem, på arbetsplatsen 
eller en avskild plats. En intervju ägde rum på intervjuarens arbetsplats i ett grupprum. 
Informanterna valde själva platsen för intervjun. Vid ett tillfälle har två informanter suttit på 
samma plats medan den ena intervjuades. Det var informanternas förslag och berodde på 
platsbrist. Detta störde inte intervjun, utan informanterna delgav skilda uppfattningar. En del 
av en intervju har pga. tekniska fel raderats av misstag, men resten av intervjun har tagits med 
i analysen (ca 15 min. av 25 min. intervju).  I slutet av varje intervju tillfrågades 
informanterna om de hade något viktigt att tillägga som inte framkom i intervjun.  
 
En reflektionsdagbok fördes efter informationsmötet och intervjuerna. Reflektioner användes 
vid analysen av data. 
 
5.4 Etiska överväganden 
 
Det är viktigt att forskning bedrivs för att söka kunskap om företeelser både på samhälls- och 
individnivå. Utgångspunkten för forskningsetiska övervägande är individskyddskravet. 
Speciellt viktigt är här individskyddskravet eftersom det i denna studie är ett olagligt 
användande som studeras. Forskaren måste beakta att individen inte utsätts för kränkning eller 
förödmjukelse samt fysisk eller psykisk skada. De fyra huvudkraven enligt etiska principer 
som handlar om autonomi, information, konfidentialitet och nyttjandekrav har beaktats i den 
här studien (Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2002). 
 
Studien har genomgått forskningsetisk prövning. Rekommendation från etikprövningen 
(CF33-571 / 06) vid Mälardalen Högskolas Forskningsetiska Kommitté har följts.  
 



 

13 
 

Informationskravet: Undersökningspersonerna har muntligt och skriftligt informerats om 
studiens syfte. Information om hur studien skulle genomföras gavs på somaliska för att 
undvika missförstånd. Vid informationsmötena och i början av varje intervju informerade om 
att deltagandet är frivilligt och att informanterna kan avbryta sitt deltagande när som helst 
under studiens gång.  
 
Samtyckekravet: Samtycke om intervjun har inhämtats genom muntlig och skriftlig 
information där medlemmarna fått ett följebrev där de kunde skriva sitt telefonnummer som 
samtycke.  
 
Konfidentialitetskravet: Undersökningspersonerna har fått information om att personuppgifter 
kommer att hanteras konfidentiellt och att personerna avidentifieras/avkodas. Intervjuerna 
kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Samtyckebrevet har förstörts 
efter det att informanterna kontaktats.  
 
Nyttjandekravet: Undersökningspersonerna har fått information om att intervjuerna inte ska 
användas för kommersiellt bruk eller ovetenskapliga syften, utan enbart till uppsatsen. 
 
5.5 Dataanalys 
 
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant på somaliska och analyserades genom att söka 
likheter och skillnader. Totalt blev det 112 transkriberade sidor. Analysen skedde i fyra faser. 
I första fasen skaffas ett helhetsintryck över datamaterialet. I andra fasen uppmärksammas 
likheter och skillnader i utsagorna. I tredje fasen konstrueras beskrivningskategorier och i 
fjärde fasen söks den underliggande strukturerna i beskrivningskategorierna (Lepp & 
Ringsberg 2002; Alexandersson 1994).  
 
I första fasen har ett helhetsintryck skaffats genom att läsa intervjuerna noggrant. Syftet med 
denna fas var att söka efter det väsentliga innehållet i utsagorna, dvs. vad som har varit fokus i 
utsagorna och hur frekvent det varit. I den här fasen har analysen gjorts på somaliska, för att 
inte tappa bort uppfattningar om fenomenet kat-tuggande i språkets nyanser. Alla 
uppfattningar om fenomenet som identifierats har färg-kodats och transkriberade data har 
skrivits om. 
 
I den andra fasen var syftet att titta närmare på likheter och skillnader i utsagorna. 
Uppfattningarna som har identifierats i första fasen har dekontextualiserats, dvs. lyfts ur från 
sitt sammanhang. Fortfarande analyserades datamaterialet i delar och på somaliska.  
I slutet av den andra fasen översattes allt material till svenska. Detta gjordes med största 
noggrannhet och efter diskussion med handledaren.  
 
Vid dekontextualiseringen visade det sig hur uppfattningar kunde sammanfogas. De fick 
representeras av citat från olika informanter. I den här fasen var det viktigt att hela tiden gå 
tillbaka till grundmaterialet, intervjuerna och transkriptionen, för att försäkra sig om detta har 
varit vad informanterna har sagt. 
 
I den tredje fasen lästes allt material igen. Detta för att hitta den underliggande strukturen av 
uppfattningarna i utsagorna. Flera underkategori (dekontextualiseringens fasen) kunde därför 
tillhöra en och samma beskrivningskategori. Det var viktigt i den här fasen att 
uppmärksamma om beskrivningskategorin var väl förankrat i intervjumaterialet. Totalt 
konstruerades åtta beskrivningskategorier. En viktig del i den här fasen var att 
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beskrivningskategorierna inte skulle överlappa varandra. I den fjärde fasen kontextualiserades 
utsagorna i beskrivningskategorier. Här fokuserades vem som hade uppfattningen, för att 
identifiera skillnader på uppfattningar om kat-bruk.  
 
Informanternas kön och ålder har kodats genom att koda med bokstäverna A-H till männen 
och bokstäverna K-P för kvinnorna. Analysprocessen exemplifieras i bilaga 7.  
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6. Resultat 
 
Informanterna var i åldrarna mellan 26 år till 65 år. Medelåldern var 40 år för män och 41 år 
för kvinnor. Antal år som informanterna bodde i Sverige var för män mellan ett och ett halvt 
år till femton år. För kvinnorna var mellan fyra år till sexton år (Bilaga 8).  
 
Resultatet beskriver uppfattningar om kat-användande genom åtta varierande 
beskrivningskategorier. Citat används för att illustrera uppfattningarna. 
 
6.1 Kat är en föda 
 
Uppfattningen om vad kat är skiljer sig mellan informanterna. Dessa beskrivs under 
kategorier som att, Det är en ”andlig föda” och Det är en grönsak/mat. 
 
6.1.1 Det är en ”andlig föda” 
 
Tuggandet av kat beskrivs av vissa manliga informanter som normalt och att det finns i 
kulturen. Den är en ”andlig föda” för att den har tuggats av andliga ledare. Det finns även en 
skillnad i hur kat uppfattas i Somalia och i Sverige där kat är narkotikaklassat. I Somalia är 
kat vanligt förekommande och ingen uppfattar den som negativt eller som något problem, 
utan den är en del av samhället.  
 
Jag har växt upp i ett land där kat ses som helt normalt ting. Folk säger att det är ett ”heligt 
träd” och ”andlig föda” Det finns en stor skillnad om hur kat ses i Somalia och i Sverige. 
Här är det narkotika klassat och i Somalia är det en ”andlig föda” (Man A) 
 
Vissa kvinnliga informanter menar att andliga ledare tuggade för att utföra böner på nätterna. 
De gjorde något nyttigt för sig själva. De kvinnliga informanterna uppfattar att kat-tuggandet 
har blivit ”mat” nu och inte en ”andlig föda”.  
 
Många somaliska män tror inte att kat är en drog. Kat-tuggandet kom ju ifrån att några 
andliga ledare tuggade för att läsa Koranen på nätterna. Men det blev ju mat nu. Det är inte 
”andlig föda” utan ”djävulens mat” (Kvinna O) 
 
6.1.2 Det är en vanlig grönsak/mat 
 
Andra informanter uppfattar kat som en vanlig grönsak, även i Somalia sågs den som en 
grönsak. En del informanter påtalar att det även finns skillnader inom Europeiska länder i 
uppfattningar om kat. Både i Storbritannien och i Holland kan kat köpas som en grönsak. 
Därför menar en man att det är lättare att tugga kat i Storbritannien än i Sverige. En 
uppfattning är varför det är skillnad mellan Storbritannien och i Sverige? 
  
Jag var liten när jag var i Somalia och såg kat som någonting i kulturen och man såg inte 
som ett problem. Man såg det som en grönsak, drog var de vanliga drogerna, alkohol var 
alkohol och kat var kat. Men jag visste att kat inte var bra, ingen i våran familj tuggade. Och 
kat ses som drog här. (Kvinna O) 
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Man är oense om kat är en drog eller inte. Om du tittar på de andra länderna som 
Storbritannien och Holland är den inte narkotika klassad. Man köper den som en vanlig 
grönsak. De flesta av oss åker dit för att tugga kat. (Man A) 
 
Andra uppfattar kat som mat. Vissa sorters kat exempelvis från Etiopien, blir användaren mätt 
av och ökar i vikt, medan kat från Kenya har motsatt effekt. Eftersom många tuggar kat i 
samband med att de arbetar eller vilar uppfattas den som mat. 
 
För en del människor är kat som mat. När jag var i xxx för två år sedan tuggade jag kat från 
Etiopien. Den är annorlunda än kat som finns i Kenya. När du tuggar kat från Etiopien blir 
du tjock och kat från Kenya blir man mager utav. Man blir mätt när man har tuggat kat från 
Etiopien. (Man H)  
 
Andra informanter uppfattar dock inte att kat är mat och menar att den inte har någon nytta för 
individen, bara skapar problem. 
 
Kat är inte mat, inte vitamin eller näring. (Man C)  
 
 
6.2 Kat är som en drog och berusningsmedel 
 
Kat uppfattas av många informanter som berusningsmedel och att den är ”haram” förbjuden. 
Andra uppfattar att kat är bättre och mildare än alkohol, och att kat inte är en drog utan som 
somalisk alkohol. 
 
6.2.1 Kat är ingen drog 
 
Några informanter uppfattar att kat-tuggande inte är något problem. Det har sina fördelar och 
nackdelar. Det kan finnas vissa samhällsproblem, men för det mesta handlar det om 
missförstånd. De menar att kat inte kan jämställas med andra droger. De uppfattar kat som 
uppiggande men inte som drog. 
 
Somalier som bor i Sverige använder kat så mycket, eftersom de inte ser som en drog. Kat har 
inte något problem, synd att man kriminaliserar de flesta somalier på grund av kat-tuggande. 
(Man A) 
 
Jag tycker som alla andra, efter jag har läst många böcker om kat så upptäckte jag att den 
inte är drog. Men att den har samhällsproblem. (Man B) 
 
 
6.2.2 Kat är bättre än alkohol 
 
Det finns enighet i uppfattningen om att alkoholkonsumtion är tabu inom den somaliska 
gruppen, och att alkohol är förbjudet enligt religionen. Några manliga informanter uppfattar 
att kat är mildare än alkohol och att de som tuggar kat inte använder andra droger. De menar 
att vid alkoholkonsumtion förändras individens beteende och att denne uppför sig illa, medan 
kat har en avslappnande verkan.   
 
Somalier tycker inte om att dricka alkohol, men gillar att tugga kat. Att dricka alkohol betyder 
att man inte längre utövar sin religion och folk kan säga saker. (Kvinna P) 



 

17 
 

Alkoholen och kat är olika. När någon dricker alkohol så förlorar de nästan medvetandet och 
vet inte vad de gör, men när du tuggar kat, slåss du inte… du är lugn och sitter. Du kan köra 
din bil, så kat har mindre effekt än alkoholen. (Man D) 
 
Problemet med kat är mycket, men om man jämför kat med andra droger som en del länder 
använder så är kat mildare. Vid användande av kat använder man inte andra droger. Kat är 
bättre än alkoholen, ändå tycker religionen att allt som förändrar ens beteende är ”Haram” 
förbjudet. (Man G) 
 
Kat-bruk kan även jämföras med svenskt bruk av alkohol. I Sverige finns en alkohol-kultur, i 
Somalia finns en kat-kultur. Kat tuggas för att slappna av från vardagen, så som alkohol 
används av andra. 
 
Man tuggar bara för att festa, det är som västervärldens alkohol, men vi har kat-kultur, man 
gör för tuggandets skull och för att bli glad. (Man H) 
 
6.2.3 Kat är ett förbjudet berusningsmedel, ”Haram” 
 
En del informanter uppfattar dock att kat är en drog och förbjudet (haram) enligt Islam. Kat 
förändrar individens beteende och individen har ingen kontroll över sig själv. På grund av 
detta har kat starkare effekt än alkohol. Under kat-sessionen är individen glad och lever i 
overklighet, och efter att kat-sessionen är slut blir alla problem verkliga. Så länge individerna 
tuggar kat är de glada och kan utföra olika tjänster. Utan kat blir de deprimerade och arga. 
Men människor reagerar olika, några blir glada, några pratiga och andra tysta. Allt detta visar 
att kat är ett berusningsmedel menar informanterna. 
 
Kat är en drog och berusningsmedel, allt som ändrar människans beteende är förbjudet enligt 
islam. Det är samma med alkohol, men jag tycker att kat är värre och starkare än alkohol. 
(Kvinna L) 
 
… den är ju en drog och de blir som galningar. Deras kropp har vant sig. För den som inte 
har pengar blir galen om han inte får den. (Kvinna P) 
 
Jag tycker att kat-användande är inte bra, även om jag själv har tuggat under längre tid. Men 
om man jämför fördelen och nackdelen, är nackdelen stor. Jag tycker att kat är en drog. Alla 
som tuggar får olika beteende och människorna är olika. (Man G) 
 
En uppfattning är att folk tuggar kat för att vilja förändra sitt beteende. Den person som inte 
tuggar kat uppfattas av de personer som tuggar som att denne inte kan koppla av. 
 
Det finns människor som aldrig har tuggat, för att de vill inte förändra sitt beteende. En del 
säger till mig: du tuggar inte kat, du röker inte och du dricker inte, måste du hela tiden vara 
”vaken”. (Man C) 
 
6.3 Kat-bruk skapar social gemenskap 
 
En allmän uppfattning är att kat tuggas för att få en social gemenskap. Ofta är det flera 
personer som tuggar tillsammans. Individen sitter med sina vänner eller familj. Det är en 
avslappnande miljö där alla är glada och pratar om goda minnen. Det är oftast grupper av 
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samma kön som tuggar tillsammans, även om det förekommer blandade grupper med män 
och kvinnor. 
 
Från umgängeslivet är kat-tuggande positivt. Alla sitter antingen med familjen eller med 
vänner. De har en liten fest och är avslappnade, glada samt glömmer bekymret. (Man A) 
Somalier är folk som gillar att vara social och vara bland folk. De tuggar kat för att kunna 
umgås. (Man E) 
 
De tuggar för att umgås med andra och fördriva tiden samt att njuta den stunden. Andra är 
det deras kropp som behöver det, det är ju drog. (Kvinna M) 
 
Ett umgänge utan kat kan bli ett formellt samtal med frågor och svar. Det är på grund av kat 
som samtalet blir djupt. En uppfattning är att kat-tuggaren inte anser att han kan umgås utan 
kat. 
 
Det är svårt att en person som tuggar och en som inte tuggar kunna umgås.  Deras samtal är 
mera som fråga och svar som nu. Men när man tuggar så samtalar man med lång tid. (Man 
C) 
 
En informant uppfattar att i Somalia skulle en man som inte tuggar kat, inte respekteras, 
eftersom kulturen innebär att det är vanligt att äldre män tuggar efter lunch. Kat-tuggandet 
finns i kulturen och den har alltid använts.  
 
En liten del säger om man inte tuggar så är man inte en ”riktig man” för att en ”riktig man” 
klär sig traditionella somaliska klädesplagg på em. och tuggar kat tillsammans med andra 
män. (Man F) 
  
En del människor säger att det är somaliska kulturen, det har tuggats av våra farfaddrar. 
(Man H) 
 
6.3.1 Viktigt att visa generositet 
 
Genom att visa sin gästfrihet och bjuda sina vänner på kat och gemenskap får personen 
respekt tillbaka. En person som är generös uppfattas som en hederlig person och blir 
respekterad inom gruppen. En uppfattning är att vid kat-tuggande blir individen glad och mer 
generös. Det är vanligt att bjuda på kat vid ceremonier. Om kat inte bjuds vid dessa tillfällen 
blir umgänget dåligt. Därför kan dessa ceremonier bli svårare att genomföra i de länder där 
kat anses vara olagligt. 
 
När de somaliska samhällena visar sin gästfrihet vid bröllop eller annat möte är det viktigt att 
bjuda gästerna på kat. Så att alla kan prata och att blir avslappnade. En del bröllop i 
Storbritannien bjuds alla män på kat. Om kat inte finns, så finns det inte heller ett bra 
umgänge. Att bjuda på kat är att respektera. Men de skandinaviska länderna är det olagligt. 
(Man A) 
 
För den som har pengar bjuder sina vänner på kat och blir däremot en respekterad person. 
(Kvinna P) 
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Kat-tuggande gör mig gladare. Om någon frågar mig att hjälpa så gör jag. Men när jag inte 
tuggar kan jag ibland bli arg. En del människor gör kat gladare, om du ber dem om 100  kr 
kan de ge dig 500 kr. (Man H) 
 
6.3.2 Det finns grupptryck 
 
Många börjar tugga kat i en gemenskap där vännerna tuggar och personen bjuds att vara med. 
För att inte bli utanför så deltar personen. Personen skulle inte själv ha valt att använda kat, 
om inte någon annan påtalade det och bjöd. Speciellt är det ungdomar som börjar tugga kat 
genom grupptryck i en gemenskap. 
 
En del somaliska tonåringar har börjat tugga kat, när de träffade andra ungdomar som 
tuggade kat. De uppmuntrades till att prova. (Kvinna O) 
 
Jag började först som en kul grej. Det var en högtidsdag och några vänner bjöd mig och två 
andra killar som inte heller tuggade kat tidigare. Vi började tugga den dagen. (Man G) 
 
6.4  Det krävs tajmning att tugga kat 
 
Med tajmning menas uppfattningar att använda kat på särskilda tider och på särskilda platser.  
 
6.4.1 Tajmning på särskilda tider 
 
Det finns en dominerande uppfattning om att kat ska tuggas på särskilda tider liknande i 
hemlandet. Det är efter jobbet eller på helgerna som kat kan tuggas, speciellt under några 
timmar. I Sverige finns inte dessa särskilda tider. Eftersom kat är olagligt smugglas den in och 
kat kan anlända under vardagar. I länder där kat är lagligt, som Storbritannien, finns inte 
heller särskilda tider. Många män kan sitta mer än ett dygn i sträck och tugga kat. 
 
Kat tuggas på kvällarna efter jobbet och helgerna i Storbritannien och Holland… Det kan 
hända att kat inte kommer på helgen och kommer i stället på tisdag. Då tuggar de på tisdag 
och det blir svårt för personen att gå till jobbet nästa dag. I Östafrika tuggar man en specifik 
tid exempelvis efter jobbet en stund, sedan jobbar en del på kvällarna eller sover.  (Man A) 
 
I England har jag hört att de sitter 24 timmar… I Sverige tuggades tidigare på helgerna, men 
nu finns det ingen skillnad på helger och vardagar. (Man F) 
 
Eftersom kat tuggas när den är tillgänglig i Sverige skapar det problem, som exempelvis att 
inte gå till arbetet dagen efter eller att inte hjälpa familjen. På grund av att kat från Kenya 
kommer till Sverige och denna sorts kat saknar stora blad att tugga, måste kat-tuggaren 
använda skalen för att sedan tugga. Kat-tuggandet i Sverige tar därför mer tid. I Somalia 
hindrar inte kat-tuggandet individen att förvärvsarbeta, men i Sverige blir det en motsats 
effekt.  
 
Här har jag sett att de tuggar på morgonen, på eftermiddag och när kat kommer, vilken tid 
som helst. Kat som kommer till Sverige och den vi hade i Somalia är annorlunda. Kat som 
kommer till Sverige kommer ifrån Kenya. Den är både starkare och sessionen tar tid pga. 
avsaknad av mycket blad, de måste tugga stjälken. I Somalia tuggade de kat en specifik tid 
och slutade tidigt på kvällen, men här fortsätter de tills gryningen. De går inte till jobbet… 
(Kvinna L) 
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En man som tuggar här i Europa är någon som inte kan göra något för dig. Man behöver 
hjälp med barnen och att jobba. Det är inte bra att tugga kat här. (Kvinna P) 
 
Många som tuggar kat är även arbetslösa menar några informanter. 
 
I Europa är det de som inte har jobb som tuggar. (Man C) 
 
Några informanter uppfattar att när kat tuggas på särskilda tider skapar det inte något 
problem. De som även tuggar en stund, det vill säga en kort tid, får inte heller problem och då 
kan till och med kat-tuggandet bli positivt. 
 
Det var vanligt tidigare att några män träffas på eftermiddag och tuggar en stund sedan går 
de hem. När man tittar den här gruppen så har de inte problem med det och de sitter bara en 
stund. (Man E) 
 
...men jag anser om man tuggar vid vissa tillfällen exempelvis en gång i veckan och inte 
förlorar andra saker, är det positivt. (Man D) 
 
Det är bättre att tugga kat ibland, du kan inte tugga dagligen det är som drog… (Man H) 
 
6.4.2 Tajmning på särskilda platser 
 
I Sverige finns inte dessa särskilda platser där kat kan tuggas. Det blir ofta någons hem som 
används. I Storbritannien och i Danmark finns dock särskilda platser som de flesta går till. 
Formen för hur Marfash-rummet är byggt är olikt det i hemlandet, exempelvis är Marfash i 
Danmark möblerat med stolar och bord. Det är grupper med fem personer som sitter vid 
samma bord och beställer te eller andra drycker. I Storbritannien är det nästan som i 
hemlandet med madrasser på golvet och kuddar på väggen. Några lyssnar på musik och andra 
tittar på fotbollsmatcher. 
 
…men i Sverige finns det inte vanliga ställe (marfash) som man kan gå och tugga kat… 
(Man A) 
 
Kat tuggas på särskilda platser i Somalia som kallas ”Marfash”, andra tuggar i sina hem.  
 
En del människor gillar att tugga i sina hem tillsammans med några vänner. De sitter på 
madrasser och tänder doftande rökelse. Några gillar att gå till Marfash-ställen med många 
människor och detta är inte bra för hälsan. För att de är många i ett litet rum, dessutom röker 
de. Man B 
 
 
6.5 Kat har påverkan på kroppen 
 
Den fysiska påverkan uppfattas både ha fördelar och nackdelar och den kan variera från 
människa till människa. 
 
Kat uppfattas ha fördelar genom att vid tuggande av kat tänker personen på saker och 
händelser från förr, exempelvis barndom eller glada minnen. Därför har kat-tuggarna lätt för 
att prata, menar de.  
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Det uppfattas även att kat-tuggandet ökar koncentrationen och därmed blir det lättare att 
memorera läsning/text. 
 
Jag tycker att kat är bra när man ska plugga, det hjälpte mig. Om jag pluggar/läser under 
tiden jag tuggar, brukar jag komma ihåg mycket än när jag inte tuggar. Man blir mer 
koncentrerad. (Man B) 
 
En allmän uppfattning är att tuggandet av kat påverkar aptiten genom att hungerkänslan 
försvinner. Orsaken till det kan enligt informanterna vara att de sitter i många timmar under 
kat-sesionen. De känner sig mätta så länge de tuggar kat. Efter kat-sessionen eller när kat inte 
är tillgänglig får de mer aptit. 
 
Så länge man tuggar kat blir man inte hungrig… Det är uppiggande såsom kaffe. (Man A) 
 
När en person tuggar mycket så förlorar han aptiten. (Man C) 
 
Om det inte finns kat så blir maten slut, för att de får tillbaka sin aptit. Men när de tuggar kan 
de inte äta mat, magen och tarmarna tar stryk! (Kvinna K) 
 
Fysiska nackdelar, negativ påverkan på kroppen, uppfattas vara förstoppningsproblem eller 
lös mage.  
 
De som tuggar har huvudvärk, förstoppning och aptitlöshet samt sömnlöshet. De måste 
använda olika läkemedel för att kroppen ska fungera normalt, medicin för huvudvärken, 
medicin för magen och medicin för sömnen.  (Kvinna L) 
 
Både kvinnliga och manliga informanter påpekar att kat påverkar sexuallusten negativ. 
Kvinnliga informanter hävdar att tuggande av kat även orsakar barnlöshet. Andra negativa 
fysiska påverkningar är skador på tänder och uttorkning. Kat-tuggaren behöver dricka mycket 
vätska dagen efter kat-tuggande.  
 
… Männen får mindre sexuallust och de kan inte heller få barn. (Kvinna O) 
 
Att kat påverkar olika människor på olika sätt, uppfattas som att det beror på hur kroppen 
fungerar och hur van personen är att tugga kat. När några får mindre aptit, får andra mer aptit 
och när några inte kan somna, har andra lätt för att somna.  
 
Jag har inte påverkats negativt av kat. (Man G) 
 
Människor är olika, en del tappar aptiten andra kan äta. Jag äter mycket när jag tuggar. 
Några kan inte sova och andra somnar medan de tuggar. Allt detta beror på deras blodgrupp. 
En del människor säger att de som tuggar kat kan inte få barn, men det stämmer inte. Jag har 
sett män som har tuggat kat i 50 år eller 30 år och har 10 barn. (Man G) 
 
 
6.6 Kat motverkar känslan av problem 
 
Informanterna menar att kat tuggas för att fördriva tid och motverka tristess som arbetslöshet. 
Det är samhällets fel som inte skapar möjlighet till arbete menar informanterna.  
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En person måste vara sysselsatt, annars han kan inte sitta. Tugga inte kat och vara sysslolös 
vill de inte!  (Kvinna P) 
 
Jag tuggade kat under längre period, för att jag hade ingenting att göra. Jag hade inte jobb 
och fick inte chans att gå på skolan. Det var mycket stress i mitt liv och för att glömma detta 
tuggade jag kat. Sedan blev det kontinuerligt. (Man G) 
 
Även ensamhet motverkas av att tugga kat.  
 
I de här länderna tuggar många på grund av ensamhet. Då blir det ett sätt att umgås med 
andra.  (Man B) 
 
Eftersom tuggandet av kat är en naturlig del i det somaliska samhället, motverkar det andra 
typer av problem. Kat försäljningen skapar en inkomst för den som inte kan få annat arbete, 
och minskar risken att mannen gifter sig med en annan kvinna.  
 
I Somalia är kat försäljningen stort… några säljer för att det är deras inkomstkälla. (Man E ) 
 
Familjen i Afrika(Somalia) är byggd på det. En man som inte tuggar är inte en ”riktig man”. 
Hans fru kan säga gå och tugga kat…Vad ska han göra annars hemma, istället att gå runt så 
kan han bli upptagen på kat-tuggande… Annars kan han börja leta efter andra kvinnor. 
(Kvinna P) 
 
 
6.7 Kat-bruk skapar en rad problem 
 
Kat-användandet skapar sociala och ekonomiska problem samt problem med dess laglighet. 
 
6.7.1 Det skapar sociala problem 
 
En allmän uppfattning är att tuggandet av kat orsakar beroende. De hävdar att många tuggar 
för att motverka problem, men att det är kat som orsakar olika problem. Eftersom den som 
tuggar inte kan jobba, förlorar många sina jobb. Familjeproblem är en uppfattning som nästan 
alla informanter överens om. Informanterna menar att om en av föräldrarna tuggar kat, brukar 
det sluta med skilsmässa.  
 
Det finns inget positivt med kat och i många hem slutar det med skilsmässa. (Man C) 
 
Det finns inte något positivt med kat, familjen splittras. I Somalia om han var hemma eller 
inte, spelade inte så stor roll. Men här finns ju inte något annanstans han kan gå, så han tar 
med problemet hem.  (Kvinna K) 
 
Kat-tuggande uppfattas även ofta leda till förlorad tid. 
 
Nackdelen med kat-tuggande var att jag förlorade mycket egen tid. Jag var ung och ville göra 
något för min framtid t.ex. studera, men pga. kat förlorade jag det. Jag levde i en annan 
värld. (Man G) 
 
Ett annat problem som kat orsakar är att den sprids med bland eller till ungdomar och även till 
svenska ungdomar. När det är svårt att få tag på andra droger, är kat lätt att få tag på. 
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Den här staden jag bor i tuggar de flesta män. Det sprider även till ungdomarna. Jag tror att 
användandet kommer bara att öka. Den här busken har förstört somalier. (Kvinna O) 
 
6.7.2 Det skapar ekonomiska problem 
 
Kat-bruket innebär även ekonomiska problem som i sin tur ofta leder till familjeproblem. 
Några informanter menar att en del män använder familjens pengar för att kunna ha råd att 
köpa kat. Detta i sin tur orsakar familjen både ekonomiska- och relationsproblem. 
 
Varje dag så slösar han pengar på kat…ibland tar han familjens hushållspengar och detta 
orsakar problem. (Kvinna P) 
 
Min före detta make har varit kat försäljare och de problem som kat orsakade var bland 
annat ekonomisksvårigheter och jag blev ensam med barnen. (Kvinna L) 
 
6.7.3  Det är problem med laglighet 
 
Alla informanter är medvetna om att kat är olagligt i Sverige, men vissa informanter menar att 
kat är normalt/lagligt i Somalia och att det därför borde vara lagligt för dem även här i 
Sverige.  
 
Kat-användande har inte något problem utan då som personen kan göra mycket under tiden, 
uppfattar några informanter. Det är lättare att tugga kat i Somalia medan det skapar problem i 
Sverige. Kat och alkohol kan inte jämföras med varandra menar några manliga informanter, 
medan alkohol är lagligt här, är alkohol olagligt i Somalia.  
 
Att dricka alkohol är lagligt i Sverige, men att tugga kat är olagligt. Och det är tvärtom i mitt 
hemland. Alkoholkonsumtion är förbjudet inom vår religion. Därför tuggar vi kat och inte 
dricker alkohol. (Man A) 
 
Jag tycker att det var lättare när männen tuggade kat i Somalia än här i Sverige. Kvinnan 
hade hemmet att sköta och det var inte ont om pengar. Mannen jobbade och tog aldrig 
familjens pengar för att tugga kat. (Kvinna L) 
 
Andra informanter anser att om kat skulle legaliseras skulle konsumtionen öka. Ökad 
tillgänglighet skulle leda till ökat användande. 
 
Om man hade legaliserat kat som i England, många skulle börja tugga mer. För att nu är de 
rädda pga. straffet. (Kvinna N) 
 
6.8 Förebyggande insatser mot kat-bruk 
 
Det finns uppfattningar om viktiga förebyggande insatser bland informanterna. För att 
förebygga kats skadeverkan både hälsomässigt och samhällsmässigt. Information ska riktas 
till hela familjer men särskilt till kvinnor menar kvinnliga informanter. 
  
Det behövs information till dem som tuggar inte bara pappan utan hela familjen och 
samhället, så att de vet konsekvenserna med kat-tuggande. Många somalier vet inte 
konsekvenserna. (Man C) 
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…Att samla somalier och informera om kats skadeverkan… att den är drog, att skriva mer om 
kat. Kvinnorna ska prata med sina män om att sluta med drogen. (Kvinna L) 
 
De viktiga insatserna ska dock komma från svenska myndigheter. Ett annat sätt att förebygga 
kat-tuggande är att öka kontrollen från de länder kat smugglas ifrån. Men även genom att 
skärpa straffet kan användandet av kat förebyggas. Uppfattningar finns att straffet är för lågt 
nu. 
 
Kat kan förebyggas genom att svenska myndigheten försöker att öka säkerhetskontrollen. 
(Kvinna L) 
 
Svenska regeringen kan inte bara förebygga utan det är bra om en del somalier som har 
kunskap om det här ämnet ordnar föreläsningar till den somaliska gruppen. Den svenska 
regeringen ska också skärpa straffet till kat innehavet. Nu fängslar man en person som har tio 
säckar kat eller mer och ger honom tre månaders fängelse. De ser det inte som något 
allvarligt de här männen -  de säger vi har varit på semester. (Kvinna O) 
 
En annan uppfattning är att det är viktigt att ge ekonomiskt stöd till föreningarna, som i sin tur 
ger skapar aktiviteter för de somaliska grupperna. Aktiviteterna ska riktas till högrisk personer 
det vill säga medelålders män. Föreningar och myndigheter måste samarbeta för att minska 
kat-användandet. 
 
…istället kan de (myndigheten) använda pengarna till att ge föreningarna så att de kan skapa 
aktiviteter särskild till de medelåldrarna. Även att kontrollera om föreningarna verkligen gör 
sitt jobb. (Man B) 
 
6.8.1 Betydelsen av det personliga ansvaret 
 
En tydlig uppfattning bland de intervjuade är att problemen som orsakas av kat beror på 
personen, inte kat-bladet i sig. Dessa informanter anser att om kat tuggas med försiktighet 
skapar den inte något problem. Kat ska tuggas vid speciella tillfällen och med måttfullhet. Då 
orsakar den inte problem. Det är individen som har ansvaret om kat orsakar problem.  
 
Det finns inget problem med kat. En del kan få problem, men det beror på personens 
blodgrupp. De som har blodgrupp O har problem med kat-tuggande, men de som har 
blodgrupp A blir aktiv och har inte svårt med det. Det är som andra mediciner en del kan bli 
allergiska och andra inte. (Man H) 
 
En del blir beroende som man blir beroende av alkoholen. Här dricker nästan alla, en del bli 
alkoholister och hemlösa och andra dricker med måtta och har hand om hela landet. Det är 
så med kat. Det beror på hur man använder det. Det finns många människor som tuggar och 
som inte glömmer sin familj och sitt arbete. (Man D) 
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7. Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion  
 
Valet av studiedesign, fenomenografi, föll naturligt då syftet har varit att undersöka 
uppfattningar om ett fenomen, nämligen kat-användande. Enligt Larsson (1993) ska 
forskningsfrågorna styra valet av studiedesign, datainsamlingsteknik och analys.  
 
Eftersom kat-användandet är en ny företeelse i svenska samhällen och ofta används av andra 
grupper än svenskar, var det viktigt att undersöka olika uppfattningar om kat-användandet. 
Den valda metoden bidrog till nya kunskap om hur kat erfars av somalier boende i Sverige. 
Detta kan i sin tur bidra till hur hälsofrämjande aktiviteter kan formas.  
 
Inom fenomegrafisk design bör frågor om trovärdigheten, noggranhet, objektivitet och 
överförbarhet diskuteras, för att kunna bedöma studiens kvalitet (Alexandersson 1997; Lepp 
& Ringsberg 2002). Även Larsson (1993) föreslår vissa kriterier för att kunna bedöma 
kvalitativa studiers kvalitet. Frågorna som diskuteras är kvaliteter gällande framställningen. 
Forskaren ska diskutera den teori och förförståelse som ligger till grund för dataanalysen. Det 
ska även diskuteras i resultatet och validitetskriterier. Dessa förslag kommer att diskuteras i 
den här studien.  
 
7.1.1 Trovärdighet  
 
Trovärdighet avser hur väl data som samlats in stämmer överens med hur väl 
beskrivningskategorierna skapades utifrån informanternas utsagor (Dahlgren, Emmelin & 
Winkvist 2004). 
 
Den här studien behandlar ett olagligt bruk av kat och det var viktigt att skapa förtroende 
mellan författare och informanter. Kontakten genom nyckelpersonerna bidrog till att lära 
känna informanter och skapa förtroende. I somaliska föreningarnas medlemmar har redan 
förtroende för nyckelpersonerna och de informerade om att resultatet från den här studien 
skulle vara till nytta för somaliska grupper. Intresset vid informationsmötena var positivt och 
bidrog till att informanterna fick tillfälle att ställa frågor till författaren. Nyckelpersonerna 
kunde inte styra val av vilka personer som skulle ingå i studien. 
 
Två provintervjuer bidrog till att författaren formulerade om frågorna i intervjuguiden, samt 
att träna intervjutekniken. De enskilda intervjuerna genomfördes på somaliska. Fördelen med 
detta har varit att urvalet inte begränsades till informanter som bara pratar flytande svenska. 
Det skulle dock kunna tillfört studiens trovärdighet om de enskilda intervjuerna 
kompletterades med fokus gruppsintervjuer efteråt. Flera informanter var öppna med sina 
uppfattningar under informationsmöten, men blev försiktiga med att säga så mycket under 
intervjun.  
 
Inom fenomenografi innebär trovärdigheten hur de erhållna beskrivningsketorier stämmer 
överens med informanternas uppfattningar. För att kunna öka trovärdigheten ska olika 
tillvägagångssätt användas (Alexandersson 1997). I den här studien har handledaren (Maja 
Söderbäck M.S.) fungerat som medbedömare om kommunicerbarheten mellan 
beskrivningskategorierna och informanternas utsagor. Även om M.S. inte kunde fungera som 
en oberoende medbedömare har diskussion förts för att kunna öka trovärdigheten i studien.  
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De använda citaten skulle även belägga de erhållna beskrivningskategoriernas trovärdighet. 
Utifrån citaten kan en oberoende granska undersökarens ställningstagande och trovärdigheten 
i dessa. Citaten syftar också till att lyfta fram och konkretisera beskrivningskategorierna. All 
citat i studien representerar alla informanter. 
 
En svaghet skulle vara om informanterna inte känner igen sig utifrån de valda 
beskrivningskategorierna, ty fenomenografi syftar till att beskriva hur en företeelse visar sig 
för en, inte hur den verkligen är. Detta minimerades i den här studien genom att använda sig 
av fenomenografiska intervjuer och att använda citat som lyfter fram de valda 
beskrivningskategorierna. Enligt Alexandersson (1997) är det inte ovanligt att 
undersökningspersonerna kan missförstå innebörden i beskrivningskategorier, men detta 
betyder inte att resultatet inte stämmer överens med beskrivningskategorierna. 
 
7.1.2 Objektivitet och förförståelse  
 
Att komma nära informanterna har underlättats eftersom författaren i den här studien är väl 
förankrat i den somaliska kulturen och talar somaliska. Därför kunde ett förtroende skapas 
mellan författaren och informanten. Författaren själv har sina egna uppfattningar och 
värderingar om fenomenet som studeras. Därför var det viktigt att diskutera undersökarrollen 
och de metodologiska problem som kan uppstå under studiens gång. En diskussion har hela 
tiden skett mellan författaren och dennes handledare. Författaren har med nyfikenhet kommit 
närmare sina informanter, djupintervjuat och fångat uppfattningarna som kom fram.  
 
Enligt Alexandersson (1994) ska medbedömaren kontrollera huruvida kategorisystemet 
överensstämmer med tolkningen av intervjun. Det var särskilt viktigt att diskutera 
beskrivningskategorierna med handledaren under analysens gång för att egen förförståelse 
inte skulle styra tolkningen. Både författaren och dennes handledare har inte kommit fram till 
olika beskrivningskategori. Författaren har överraskats över att det resultat som växt fram inte 
stämmer överens med författarens tidigare föreställningar. Detta kan styrka att data 
analyserats objektivt. Det är inte möjligt att författaren har varit helt objektiv under studiens 
gång, eftersom tolkning av kulturella symboler och förståelsen bakom vissa ord var viktigt vid 
intervjuandet och analysarbetet. Ett exempel är när en kvinnlig informant sa: ” …Vad ska han 
annars göra hemma, istället att gå runt så kan han bli upptagen på kat-tuggande...Annars kan 
han börja leta efter andra kvinnor” detta betyder inte att mannen blir otrogen utan han kanske 
hittar en annan kvinna och gifter sig med henne. I den kultur som författaren kommer ifrån är 
polygomi vanligt men otrohet mycket ovanligt. Detta är en viktig förförståelse.  
 
7.1.3 Noggrannhet 
 
Då intervjuerna genomfördes på somaliska, var det viktigt att bestämma innan intervjun vilka 
svenska ord som skulle vara synonym med de somaliska. Under analysen översattes 
informanternas utsagor från somaliska till svenska i slutet av andra fasen. Att analysarbetet 
genomfördes på somaliska var för att fånga uppfattningar och inte förlora dem i språkets 
nyanser. Att sedan översätta materialet till svenska har varit tidskrävande som tog tid. Det var 
viktigt att ha helheten av den transkriberade data under analysarbetet för att kunna jämföra om 
det var detta som informanterna sa. Varje kategori representerade uppfattningar hos 
informanter. I den fenomenografiska designen fokuseras på variationer av uppfattningar.  
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7.1.4 Överförbarhet 
 
Enligt Dahlberg m.fl (2004) är ett kriterium för överförbarhet möjligheten att generalisera 
eller överföra data till andra situationer. I den här studien har kriterierna för deltagande varit 
somalier och boende i Sverige. Studien visar varierande uppfattningar som kan överföras till 
andra Somalier. Dock kan uppfattningar mellan somalier som bor i Somalia och i Sverige 
variera. Informanterna i den här studien bekräftar att de har en annan uppfattning om kat än 
den de hade i hemlandet.  
 
7.1.5 Etiska övervägande 
 
Det är av största vikt att överväga nyttan med nya kunskaper jämfört med kravet på att skydda 
de enskilda individer som deltar i studien. För att kunna skydda informanter ska 
standardmetod användas som till exempel att anonymisera individer och platser 
(Alexandersson 1997).  
 
Informanterna har fått information om studiens syfte och om frivilligheten i deltagandet, både 
vid informationsmötena och intervjuerna. 
    
I den här studien skyddas informanterna genom att de är avidentifierade dem och att det inte 
avslöjas var de bor. Även om orten skulle avslöjas är det svårt att avslöja deras identitet. För 
att garantera konfidentialiteten har samtyckebrevet förstörts efter kontakten med 
informanterna.    
 
 
Citat valdes med största försiktighet. De citat som används i uppsatsen har upprepats av flera 
informanter, men en enskild informant kan möjligtvis känna igen sig i texten. 
 
Rekommendationen från etikprövning vid Mälardalens högskola gällde om 
försiktighetsåtgärder kring studenten som undersökare. Dessa har följts, men syftet i studien 
har hela tiden varit att undersöka uppfattningar, inte avslöja vilka som tuggar.  
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7.2 Resultatdiskussion  
 
Syftet med den här studien var att beskriva varierande uppfattningar om användande av kat 
hos några somaliska män och kvinnor boende i Sverige. Att identifiera olika uppfattningar om 
kat-användande kan hjälpa folkhälsoplanerare och sjukvårdspersonal att få ökad förståelse. Ett 
ekologiskt perspektiv stöder dessutom ett förebyggande arbete (McLeroy, Bibeau, Steckler & 
Glanz 1988). Detta avsnitt diskuteras därför studiens resultat utifrån denna teoretiska 
referensram.  
 
7.2.1 Interaktion mellan individen och dennes närmiljö: Inom mikronivå 
 
De beskrivningskategorier som kan kopplas till ekologiska perspektivet på mikronivå är Kat-
bruk skapar sociala gemenskap, Kat har påverkan på kroppen och Kat skapar en rad 
problem.  
 
I alla tider har människor haft behov att vara tillsammans med andra människor. Det kan vara 
familjen, släkten, grannskapet eller arbetskamrater. Hur människan sedan söker denna kontakt 
kan se olika ut. I den här studien uppfattar de flesta informanter att kat brukas för att skapa en 
gemenskap. Det är ett sätt att avslappna och umgås med sina vänner eller familj, eftersom kat 
ger lugnande verkan. Enligt Alem (1997) används kat av grupper av människor som 
exempelvis firar olika ceremonier. Kat stimulerar till samtal eftersom den innehåller 
centralstimulerande ämne som ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet.   
 
Kat skapar inte bara en gemenskap utan är ett sätt att visa sin generositet och därmed få 
respekt, enligt några informanter. En persons status i den somaliska kulturen bestäms bland 
annat utifrån ekonomisk ställning (Byansansa 1999). 
 
Individen påverkas av sin närmiljö (Bronfenbrenner 1979). Bakom den sociala aktiviteten 
som kat-bruk medför finns ett grupptryck. Många börjar tugga kat, speciellt ungdomar för att 
delta i olika sociala aktiviteter. Denna trend sprids även till svenska ungdomar och är ett 
problem som informanterna tar upp. Nabuzoka och Badhadhes (2000) studie bekräftar att kat 
tuggas ibland på grund av grupptryck eller brist på fritidssysselsättning. 
 
Kat-bruket  uppfattas även som ett sätt att fördriva tiden. Informanterna menar att det är 
arbetslöshet, långtråkighet och ensamhet som är orsaker till kat-bruket. Enligt Magnusson och 
Rössel (2006) kom de flesta somalier under 1990-talets lågkonjunktur och många av dem blev 
arbetslösa och bidragsberoende. Även andra studier i England och i Nederländerna visar att 
kat används för att fördriva tiden (Nabozoka & Badhadhe 2000; Dupont et. al  2005).  
 
Informanter uppfattar att kat har negativa hälsoeffekter på kroppen både fysisk och psykisk. 
Andra menar att det finns fördelar med kat-bruket såsom att få ökad koncentration. Men, kat-
bruket har inte bara negativa hälsoeffekter utan även negativa sociala konsekvenser. Det är 
inte bara individen som påverkas av sin närmiljö, utan individen påverkar också sin närmiljö. 
När individen börjar med kat-tuggande orsakar det olika problem hos personen. När det blir 
ett beroende hos personen leder det till att denne börjar ta familjens pengar. Det blir konflikter 
inom familjen vilka kan leda till skilsmässa.   
 
Hälsofrämjande åtgärder på denna nivå kan formas genom att erbjuda både individen och 
närstående information och stöd. Informationen ska riktas på kats effekt och skadeverkan. 
Informanterna i den här studien lyfter fram att informationen ska innehålla kats skadeverkan 
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både hälsomässigt och samhällsmässigt och att denna information ska ges av kunniga 
somalier. Stödet ska främst riktas mot familjen, speciellt kvinnan.  
 
7.2.2 Interaktion mellan olika aktiviteter: Inom mesonivå 
 
En intressant uppfattning i studien är att kat-tuggandet kräver ”tajming”. Kat-tuggandet kräver 
tid och förberedelse. En session tar cirka fem timmar (Al-Motarreb et. al. 2002). Kat tuggas i 
Somalia under särskilda tider som eftermiddag, kväll eller helger. I Sverige blir det 
problematiskt eftersom kat kan smugglas under vardagar, börjar några män ha kat-sessionen 
under vardagen. Detta kan leda till att personen inte går till skolan eller arbetet eller kan 
förlora arbetet. Denna beskrivningskategori Det krävs tajmning att tugga kat kan kopplas till 
mesonivå. Det finns interaktion mellan mikronivå och mesonivå. Individen påverkas av de 
olika aktivitetererna som finns runt omkring exempelvis skolan, arbete och det sociala livet. 
Har individen en sysselsättning söker inte denne till kat-bruket enligt informanterna. 
Individen påverkar även sina aktiviteter. Har denne tuggat kat under vardagar, blir det svårt 
att gå till jobbet eller skolan. Medan andra informanter menar att det finns ett personligt 
ansvar. Kat i sig påverkar inte individen om denne tuggar under särskilda tider och med 
måttfullhet. Några manliga informanter menar att det är positivt att tugga kat vid vissa 
tillfällen.   
 
Hälsofrämjande åtgärder på mesonivå kan innebära att informationen om kats skadeverkan 
riktas till skolorna och arbetsplatser. Arbetsgivaren ska även kunna erbjuda individen hjälp 
om det föreligger ett missbruk. Viktiga hälsofrämjande aktiviteter som informanterna lyfter 
fram är bland annat att ordna aktiviteter i de somaliska föreningarna. Föreningarna behöver 
ekonomiskt stöd för att rikta de hälsofrämjande åtgärderna mot den somaliska gruppen. Enligt 
ekologiska modellen ska stödet riktas mot gruppen ”samhället”. Detta kan göras genom direkt 
kontakt med samhället eller gruppen som individen tillhör, exempelvis familjen, nätverket och 
grannskapet (McLeroy et.al. 1988). 
 
7.2.3 Interaktion mellan organisationer: Inom exonivå 
 
Individen påverkas inte bara av sin närmiljö utan även av miljöer som den inte har direkt 
kontakt med (Bronfenbrenner 1979). En intressant beskrivningskategori är att kat motverkar 
känslan av problem och som kan kopplas till ekologiska perspektivet på exonivå. Migrationen 
till det nya landet påverkar individen. Bhui m.fl. (2006) studie visar att somaliska asylsökarna 
i Storbritannien lider mest av psykiska besvär som är relaterat till väntan på uppehållstillstånd. 
De visar även att det finns ett samband mellan psykiska besvär, asylsökande och kat-
användandet. Nabuzoka och Badhadhe (2000) beskriver att många somalier efter ankomsten 
till Storbritannien upplever psykisk stress på grund av det nya landet, nya kulturen samt 
svårigheterna som råder i hemlandet. För att glömma alla dessa svårigheter börjar en del att 
tugga kat.  
 
Flera studier visar att orsaken till kat-bruket är arbetslöshet och långtråkighet (Nabduzoka & 
Badhadhe 2000; Dupont et. al. 2005). I denna studie bekräftas detta av informanterna då de 
hävdar att det är svårt att få jobb och för att kunna fördriva tiden används kat.  
 
Enligt Antonovsky (1987) är KASAM, känslan av sammanhang, som avgör om hur 
människor upplever att de har hälsa. En person som har KASAM upplever negativa 
livshändelser som mindre stressfylld (begriplighet). Denna person kan sedan mobilisera och 
har resurser för att hantera (hanterbarhet) stressorer. Grundläggande är hanterbarhet, men 
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detta betyder inte att det finns ett sätt att hantera problem utan det finns andra faktorer som 
bidrar till hur individen hanterar stressorerna. Har individen resurser att hantera problem så 
får individen motivation och engagemang samt mening med det som har hänt, detta kallar 
Antonovskay meningsfullhet. Meningsfullheten är individen delaktig som medverkar de 
processer som skapar sin livsöde eller ens dagliga erfarenheter. Känslan av sammanhang, 
KASAM, har hälsofrämjande perspektiv, eftersom hälsofrämjande arbete har ett 
salutogenetiskt perspektiv som leder till att främja faktorer som bidrar till hur individen kan 
vidmakthålla hälsan.  
 
Hälsofrämjande åtgärder på exonivå kan riktas mot bättre introduktion för flyktingar och ökad 
aktiviteter för dem. Den somaliska gruppen är en utsatt grupp som behöver komma in på 
arbetsmarknaden. Nabuzoka och Badhadhe (2000) menar att de somaliska ungdomar som 
kom till Storbritannien var lågutbildade och hade svårt att förstå utbildningssystemet i 
England, eftersom det är annorlunda jämfört med det system de är vana vid. Senare fick de 
svårt att hitta ett jobb eftersom de saknade en kvalificerad utbildning. Ett förslag från 
Nabuzoka och Badhadhes studie har varit att skapa aktiviteter som idrott, utbildning, 
praktikmöjlighet samt tillgång till somaliska konsulter som kan ge kunskaper om kat. 
Informanterna i den här studien anser för att kunna förebygga kat måste aktiviteter skapas för 
de högriskgrupperna i detta fall medelårs män. Massmedia kan användas för att sprida 
kunskap om kats effekt och skadeverkan.  
 
7.2.4 Interaktion på makronivå 
 
De beskrivningskategorier som kopplas till makronivå är Kat är en föda och Kat är som en 
drog och berusningsmedel. 
 
Politik, kultur, värderingar och livsåskaådningar har inflyttande på individen (Bronfenbrenner 
1979). En intressant uppfattning som den här studien lyfter fram är att kat uppfattas av några 
informanter som en föda och att den hör till den somaliska kulturen. Här skiljer sig dock 
uppfattningar mellan kvinnliga informanter och några manliga informanter. Alla kvinnliga 
informanter ser inte kat som en föda eller att den är en del i somaliska kulturen. Visst har kat 
tuggats av andliga ledare men syftet till kat-tuggande nu är inte detsamma som tidigare, anser 
de kvinnliga informanterna. Grifith m.fl. (1997) visar att kat tuggas inom den somaliska 
gruppen i Storbritannien för att upprätthålla den kulturella identiteten. Nabuzoka och 
Badhadhe (2000) argumenterar och menar att en del flyktingar har kat-användandet blivit ett 
sätt att hålla fast kulturen och därmed fått ett psykologiskt beroende. Ahmed och Salib (1998) 
skriver att kat-bruket ger somalier en känsla av etnisk tillhörighet och bidrar till information 
om hemlandet. 
 
I den här studien finns även skilda uppfattningar om huruvida kat är en drog eller inte drog. 
Några manliga informanter uppfattar att kat inte är drog och att den till och med är bättre än 
alkoholen. Medan alla kvinnor uppfattar att kat är en drog och förbjudet (Haram) enligt 
religionen. Kat är inte en drog eftersom andra EU-länder inte klassificeras som en drog, anser 
några manliga informanter. Både i den här studien och andra studier (Nabuzoka & Badhadhe 
2000) lyfts det fram av informanterna att kat-bruket förhindrar bruket av andra droger. 
Nabuzoka och Badhadhe (2000) skriver att kat-bruket i Storbritannien har tappat sitt 
traditionella och sociala syfte både i kvantiteten och i tid. Det är detta som informanterna i 
den här studien menar om det personliga ansvaret. Några informanter hävdar att kat-bruket 
stimulerar till att individen blir mer kreativ. Alkohol konsumtion är förbjudet enligt islam och 
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i den somaliska kulturen. Kat är ett sätt att roa sig för somalier så som alkohol används i andra 
kulturer. 
 
Andra argument som några informanter lyfter fram är att kat inte hör till somaliska kulturen. 
Det är ett fenomen som har växt fram under åren och kat-användande är integrerat i den 
somaliska kulturen, men den är inte en del i den somaliska kulturen. Det är viktigt dock för 
hälsoplanerare och sjukvårdspersonal att ha kunskap och förståelse över etniska gränser. 
Enligt resultatet från den här studien finns förståelse för kat problemet bland somalier, även 
om några somalier inte anser att kat är en drog.  
 
7.2.5 Sammanfattande av interaktionsnivåerna 
 
Hälsofrämjande åtgärder på makronivå kan riktas både på mikronivå, mesonivå, och exonivå. 
Det finns integrering mellan dessa nivåer. Det är viktigt att individen och närstående får 
kunskaper om kat. Odenwald m.fl. (2005) anser att kat-bruket är integrerat i den somaliska 
kulturen och därför är ett förbud mycket svårt. Författaren i den här studien anser att genom 
att använda det ekologiska perspektivet kan det även beskrivas hur kulturella värderingar kan 
ändras på långsikt. Ett ekologiskt perspektiv (McLeroy et. al. 1988) visar vikten av att 
engagera de religiösa ledarna i ett hälsofrämjande arbete på samhällsnivå. Eftersom religion 
har stor betydelse för somalier, är det viktigt att de religiösa ledarna ger information om vad 
religionen säger om kat-bruket. 
 
I den här studien har informanterna påpekat att straffet om innehavet av kat är ”tandlös” och 
straffvärdet måste höjas för att hindra kat-försäljningen. Det är ett problem när några EU-
länder som Storbritannien och Nederländerna ser kat som lagligt. Det är även från dessa 
länder som kat smugglas vidare till andra länder. Problemet om kat måste tas upp på högre 
nivå och att EU-länderna får en gemensam strategi för att förhindra försäljningen.  
 
 
7.3 Implikationer i hälsofrämjande arbete 
 
Förståelsen utifrån ett ekologiskt perspektiv kan leda till att kat-tuggande förebyggs både 
kortsiktigt och långsiktigt. Resultatet från den här studien bidrar till att visa hur 
hälsofrämjande aktiviteter på olika nivåer, på individ-, familj-, samhälls- och 
organisations/policynivå kan utvecklas (se figur 2). 
 

• På individnivå kan olika aktiviteter som god flykting introduktion, sysselsättning och 
hitta en mening i det dagliga livet ha betydelse. Om kat-bruk föreligger, eller risk för 
användning finns, ska individen få ytterligare information om kat.  

• På familjenivå bör stödet inte riktas bara mot mannen som använder kat utan även till 
övriga familjen. Det är viktigt att familjer som har problem med missbruk får stöd från 
olika myndigheter. 

• De viktigaste hälsofrämjande aktiviteterna bör genomföras på samhällsnivå. Kat-
bruket finns i den somaliska kulturen och den ses inte alltid som en drog. Här är den 
somaliska gruppen en viktig resurs för att genomföra hälsofrämjande åtgärder. De 
somaliska föreningarna är en viktig källa och de möter dagligen olika personer i olika 
åldrar. Dessa föreningar ska ha konkreta åtgärder mot kat-bruket. De ska samarbeta 
med svenska myndigheter om olika åtgärder som skall vidtas. Massmedia är ett 
redskap för att sprida informationen om kat både på somaliska och svenska.  
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• Vid hälsofrämjande åtgärder kan folkhälsoplaneraren ha nytta av ett ekologiskt 
perspektiv. Aktiviteter ska riktas mot både högriskgrupper, till de unga och till 
somaliska kvinnor.  

• Hälsofrämjande åtgärder skall komma från olika aktörer. Problemet om kat bör sättas 
på agendan och diskuteras av fler myndigheter. Lagstiftning om kat bör diskuteras 
samt om EU-länderna bör ha samma policy när det gäller innehavet om kat.  

 
 
Figur 2: Hälsofrämjande åtgärder enligt det ekologiska perspektivet 
 
 

 
 
 
 
7.4 Slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att beskriva varierande uppfattningar om användande av kat hos 
några somaliska män och kvinnor boende i Sverige. Studien har visat att kat-tuggande 
uppfattas som en föda och som en drog och berusningsmedel. De manliga och kvinnliga 
informanterna har skilda uppfattningar om detta, beroende på vilka erfarenheter de har om 
kat. Största skälet att kat tuggas är för att få en gemenskap. Kat-bruket i Sverige har även 
blivit ett sätt att söka kontakter och för att fördriva tiden. Orsaken till att söka denna 
gemenskap är arbetslöshet och långtråkighet. Kat-tuggande i hemlandet hade speciella tider 
och platser. Detta har blivit omöjligt i Sverige, eftersom kat klassas som drog och 
smugglingen sker oregelbundet. Det finns en medvetenhet om att kat har negativ påverkan på 
kroppen både fysisk och psykisk. Den största konsekvensen kat-tuggande har är de sociala 
konsekvenserna. Kat-bruket orsakar även ekonomiska problem, familjeproblem och problem 
med lagen. Detta är ett tydligt problem bland informanterna. Informanterna rekommenderar 
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att kat-bruket kan förebyggas genom att öka informationen om kats effekt både hälsomässigt 
och samhällsmässigt. En annan åtgärd är att öka gränskontrollen och höja straffet för innehav.  
 
 
7.5 Förslag på fortsatta studier 
 
Studier kring kat-bruket i Sverige är bristfälliga och forskning bör fokuseras på: 
 

• Kartläggning om kat-bruket på nationell nivå i Sverige, även vilka grupper som 
använder kat. 

• Att utvärdera de olika projekt mot kat som finns i Sverige. 
• Att identifiera hur hälsofrämjande åtgärder kan formas på organisationsnivå. 
• Hur deltagande ”empowerment” med hälsofrämjande arbete kan möjliggöras och 

formas på samhällsnivå. 
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Bilaga 1: Kat-busken som växer någonstans i gränsen mellan Somalia och Etiopien. (Fatumo 
Osmans eget foto)  
 

 
 
 
Bilden nedan visar en Marduuf (en portion) kat som är lindat i bananblad. 
 
 

 
Källa: www.drugscope.org/uk 070602



 

 

Bilaga 2: Beslagsstatistik 2000-2005 
 
 
 
 
 

 
 
Bilden har kopierats från: http://www.tullverket.se/se/Press/beslagsstatistik 061202 
 



 

 

Bilaga 3: Informationsbrevet på svenska 
 

Information om studien: Uppfattningar om användning av kat 
 

Mitt namn är Fatumo Osman. Jag är sjuksköterska och skall genomföra min 
breddmagisteruppsats inom folkhälsovetenskap. Syftet med min uppsats är att undersöka 
uppfattningar om användning av kat hos Somalier i Sverige.  
 
Kat tuggas inom den somaliska gruppen som en social aktivitet i gemenskap samt för att hålla 
sig vaken. Mitt intresse är att undersöka om det finns olika synsätt och uppfattningar om 
användning av kat. Målet är att den här studien kan bidra med mer kunskap och förståelse om 
kat till personalen inom hälso- och sjukvården. Deltagande i studien är frivilligt. 
 
Studien sker i form av intervjuer med bandinspelning. Intervjun kommer att ske på somaliska. 
Det finns även möjlighet att göra det på svenska.  Inga namn eller platser kommer att beröras. 
Informationen kommer att hanteras enbart av mig och min handledare. Du kan när som helst 
under studiens gång avbryta ditt deltagande, utan att behöva uppge anledning till detta. 
Intervjumaterialet kommer enbart att användas till uppsatsen.  
 
Önskar du mer information om studien kan du vända dig till: 
 
 
Studerande  
 
Fatumo Osman 
Leg. Sjuksköterska, 
Magistersstuderande 
Mälardalens Högskola, Institution 
för vård- och folkhälsovetenskap 
Tel: 0707-518508 
E-post: fatumo.osman@mdh.se  
 
 
 
 
 
 

Handledare 
 
Maja Söderbäck 
Lektor vid institutionen för vård- och 
folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola 
Tel.: 021-101615 
E-post: maja.soderbeck@mdh.se 

 
Jag har tagit del av ovanstående informationen och samtycker att delta studien.: 
 
Man    Kvinna    
 
 
………………………. 
Tel:  
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4: Informationsbrevet på somaliska 
 
 

Warbixinta cilmi baaristaan: Afkaarta isticmaalka qaadka 
 
 
Magacayga waa Fatumo Ahmed Osman. Waxaan ahay neersis, waxaana hadda sameeynayaa 
teesahayga/curiskayga maastarka. Ula jeedada curiskayga wuxuu yahay inaan baaro afkaarta 
ay ka qabaan Soomaalida ku nool iswiidhan isticmaalka qaadka. 
 
Qaadka waxay soomaalida u isticmaalaan wada kulan, munaasabado iyo mararka qaarkii inay 
soo jeedaan. Waxaan jeclahay inaan baaro inay jiraan fikrad iyo aragti kala gedisan oo ku 
saabsan isticmaalka qaadka. Ula jeedadeyda waxay tahay in cilmi baaristaan ay kordhiso 
aqoonta iyo fahamka dadka u shaqeeya daryeelka caafimaadka. Ka Qaybqaadashada 
cilmibaaristaan waad u Madaxbanaan tahay, oo wax qasab ah ma’aha. 
 
Cilmi baaristaan waa qaab wareeysi ah, oo cajalad lagu duubayo. Luqada af-soomaaliga 
ayuuna wareeysiga u dhacayaa. Haddaad dooneyso luqada Iswiidhishka in lagugu 
wareeystana weey suurta galeysaa. Wax magac ah ama meesha aad deegantahay kumo 
wareeysan doono. Wareeysigaaga  waa mid qarsoodi ah, waxaa keliya oo gacantiisa ay ku 
jirtaa aniga iyo macalinkayga. Markaad doontidna waad ka bixi kartaa ka qayb qaadashada 
wareeysiga, adigoon u baahnayn inaad sheegto sababta aad uga baxday. Qoraalka wareeysiga 
waxaan keliya oo aan u isticmaali doonaa curiskeyga.  
 
Haddaad dooneysid macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cilmi baaristaan, kala xiriir: 
 
 
Ardayga  
 
Fatumo Osman 
Leg. Sjuksköterska, 
Magistersstuderande 
Mälardalens Högskola, Institution 
för vård- och folkhälsovetenskap 
Tel: 0707-518508 
E-post: fatumo.osman@mdh.se 

 
Macalinka 
 
Maja Söderbäck 
Lektor vid institutionen för vård- och 
folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola 
Tel.: 021-101615 
E-post: maja.soderbeck@mdh.se 

 
 
 
 
 
Warbixinta kor ku xusan waan fahmay, waxaana ogolahay inaan ka qayb galo cilmi 
baaristaan: 
 
Rag    Dumar    
 
 
………………………. 
Tel:  



 

 

Bilaga 5: Intervjuguide på svenska  
 
Demografisk data 
 

• Ålder: 
• Sysselsättning: 
• Hur länge har personen/familjen bott i Sverige: 

 
 
 
1. Hur ser du på att tugga kat? 
 
När tuggas den, i vilket sammanhang? 
När tuggas den inte? Varför? 
 
Varför tuggas den? 
Varför tuggas den inte? 
 
Vad är det som är positivt med kat tuggande? 
Kan du ge ett exempel? 
 
Vad är det som är negativt med kat tuggande? 
Kan du ge ett exempel 
 
2. På vilket sätt påverkar kat individens hälsa? 
 
3. På vilket sätt påverkar kat familjen? 
 
4. Känner du till hur svenska lagen ställer sig till kat användande?  
 
5. Hur ser det ut kat-tuggande bland Somalier i Sverige? 
 
6. Hur skulle man kunna förebygga användande av kat? 
 
 
Vad skulle du svara om du fick välja mellan att tugga kat eller dricka alkohol? Varför? 
 
 
 



 

 

Bilaga 6: Intervjuguide på somaliska 
 
Qaabka wareysiga 
 

• Da’daada 
• Waxaad qabato (shaqo, waxbarasho) 
• Intee ayaad dagantahay dalkaan Iswiidhan. 

 
 
1. Sideed u aragtaa isticmaalka qaadka? 
 
Goorma/xiliyadee  ayaa la cunaa qaadka, qaabkeena loo cunaa?(yurub, somalia, rag & 
dumar, keli) 
Goorma/xiligee  ayaan la cunin qaadka? Sababtu maxay tahay? 
 
Sababta qaadka loo cuno maxay tahay? 
Sababta aan loo cunin maxay tahay? 
 
Waa maxay faa’iidooyinka uu  cunida qaadka leeyahay? 
Wax tusaale ah ma iga siin kartaa? 
 
Waa maxay qasaaraha uu  cunida qaadka leeyahay? 
Wax tusaale ah ma iga siin kartaa? 
 
2. Sidee buu qaadka u saameeyaa caafimaadka qofka? 
 
3. Sidee buu qaadku u saameeyaa qoyska? 
 
4. ma garaneysaa wuxuu sharciga iswiidhishka ka qabo isticmaalka qaadka? 
 
5. Isticamaalka qaadka ee soomaalida degan ee iswiidhan waa sidee? 
 
6. Sidee looga hortagi karaa isticmaalka qaadka? 
 
Haddii lagu kala doorsiiyo cunida qaadka ama cabida alkolada, keebaad dooran lahayd ? 
Sababtu maxay tahay ? 
 
 



 

Bilaga 7: Exempel från den fenomenografiska analysen  
 

Identifiera uppfattningar Dekontextualisera Beskrivningskategori 
 
Jag har växt upp i ett land där kat ses som normal ting. Folk säger 
att det är ett ”helig träd/busk” och ”andligföda” Det finns en stor 
skillnad om hur kat ses i Somalia och i Sverige. Här är det narkotika 
klassat och i Somalia är det en ”andlig föda” ( Man A) 
 
 

 
 
 
Andlig föda 
 

 
 
 

Föda 

 
När de somaliska samhällena visar sin gästfrihet vid bröllop eller 
annat möte är det viktigt att bjuda gästerna på kat. Så att alla kan 
prata och att blir avslappnade. En del bröllop i Storbritannien bjuds 
alla män på kat. Om kat inte finns, så finns det inte heller ett bra 
umgänge. Att bjuda på kat är att respektera. Men de skandinaviska 
länderna är det olagligt. (Man A) 
 
 

 
Visar på gästfrihet 
 
 
Utan kat – dåligt umgänge 

 
Viktigt att bjuda – ger respekt 
 
 
 
 

 
 
 
Kat-bruk skapar social 
gemenskap 

 
Kat tuggas på kvällarna efter jobbet och helgerna i Storbritannien 
och Holland. Men i Sverige finns det inte vanliga ställe (mafrash) 
som man kan gå och tugga kat. Det kan hända att kat inte kommer 
på helgen och kommer i stället på tisdag. Då tuggar de på tisdag och 
det blir svårt för personen att gå till jobbet nästa dag. I Östafrika 
tuggar man en specifik tid t.ex. efter jobbet en stund, sedan jobbar 
en del på kvällarna eller sover. (Man A) 
 

 
 
 
 
Skall tuggas på särskilda tider  
 
 
Skall tuggas på särskilda 
platser 
 

 
 
 
Det krävs tajmning att tugga kat 

 


