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A survey of college students' attitudes towards cannabis and cannabis use 

Högskolan I Gävle 

 

Sammanfattning 

Parallellt som forskning visar att cannabis är mycket farligare än vad man tidigare hade trott, 

visar studier att alltfler ungdomar väljer att pröva cannabis. Studier visar även att cannabis är 

mest förekommande bland 18-29 åringar. Det finns många studier om statistik och 

konsekvenser om cannabis men bara ett fåtal om studenters inställning. Syftet med denna 

studie var att inrikta sig på vilken inställning högskolestudenter har till cannabis och 

cannabisbruk. Metoden som användes för att ta reda på studenternas inställning till cannabis 

baserades på halvstrukturerade intervjuer. Genom en annons samt genom snöbollsmetoden 

kom det in studenter som ville bli intervjuade. Sammanlagt intervjuades sex 

högskolestudenter. Slutsatserna var att studenterna hade en relativ positiv och avslappnad 

attityd till såväl cannabis som cannabisbruk. Mer forskning skulle behöva göras inom detta 

område, inte minst med tanke på att cannabisbruk i unga år är väldigt ohälsosamt samt att det 

kan vara en inkörsport till andra droger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

In recent years, research has shown that cannabis use has increased among adolescents. There 

is a lot of fact about cannabis but there is nothing about students’ attitude. The aim of this 

study is to find out what collage students have for attitude towards cannabis and cannabis use. 

The method used to find to determine students attitudes towards cannabis and cannabis use 

was based on semi-structured interviews. Through the snowball method and an ad, a total of 

six people were interviewed. The conclusion of the study was that the students had a relaxed 

attitude towards cannabis and cannabis use. More research would be needed in this area, 

particularly given that cannabis use in young age is very unhealthy and that it can be a 

gateway to other drugs. 
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1. Introduktion 
 

Den samhälleliga normen på droger förändras från tid till tid, men på senare år har cannabis 

blivit allt mer populärt. I massmedia har det bland annat under de senaste åren återkommande 

dykt upp kändisar av olika slag som har avslöjat att de har prövat på eller missbrukat 

cannabis. Enligt upplandsnytts artikel kunde de rapportera att det verkar ha blivit mer 

accepterat att använda cannabis bland unga eftersom det råder en drogliberal period i dagens 

samhälle. Cannabis sågs till och med som en ofarligare drog än alkohol (upplandsnytt, 2010).  

Ett av regeringens elva folkhälsomål är att minska bruket av alkohol och tobak samt att skapa 

ett samhälle fritt från cannabis (www.fhi.se). Detta folkhälsomål har sedan länge varit en 

viktig fråga för regeringen (Ecnn-årsrapport, 2009). Det satsas stora pengar varje år på att 

stoppa cannabisens framfart och lagarna är tydliga. I Sverige idag blir personer som olovligen 

innehar, brukar, framställer, bearbetar, förpackar, transporterar och förvarar eller till andra 

förmedlar kontakter, överlåter eller säljer narkotika, eller på annat sätt befattar sig med 

narkotika gör sig skyldig till brott som kan ge lägst böter och högst tio år i fängelse. Den lag 

som anger straffskalorna för ringa respektive grova narkotikabrott, samt vilka handlingar som 

räknas till brott mot denna lag är narkotikastrafflagen (1968:64).  

Det finns många myndigheter som jobbar med de elva folkhälsomålen och de som arbetar 

med att skapa ett samhälle fritt från cannabis är bland annat polisen. I deras rapport Nationellt 

Cannabisprojekt 2004-2006 beskrivs cannabis som en av de farligaste drogerna 

(Rikskriminalpolisen, rapport 2007:3). Regelverket är relativt omfattande men trots detta 

utvecklas de befintliga lagarna regelbundet, allt för att poliser och myndigheter ska få det 

lättare att ta fast de som bryter mot narkotikastrafflagen.  

I dagens samhälle sprids information och propaganda kring cannabis genom internet och 

andra medier snabbt och i allt större omfattning. Informationen och propagandan är 

framförallt riktad till ungdomar och allt fler grupper inom olika länder börjar trycka på för att 

legalisera cannabis (Ramström, 2009). Myndigheternas och regeringens arbete mot cannabis 

blir allt svårare och trots alla projekt och pengar som satsas minskas inte cannabis och 

cannabisbruket, utan det verkar snarare att öka (Rikskriminalpolisen, Tullverket 2010).  

http://www.fhi.se/
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Den största användargruppen av cannabis är ungdomar. I den åldern befinner sig ungdomarna 

i en period i livet då mycket av identiteten formas och realitetsanpassning sker inför 

vuxenlivet. Genom ett regelbundet cannabisbruk kan dock inlärningen och minnet försämras 

och där med också skolresultaten (Ramström, 2009). Mot bakgrund av detta, och också mot 

bakgrund mot att det tidigare var lågutbildade och socioekonomiskt utsatta som var den grupp 

som använde cannabis i högst utsträckning (Statens folkhälsoinstitut, 2010), syftar denna 

undersökning till att undersöka hur högskolestudenter förhåller sig till cannabis, hur deras 

inställning är och vad de skulle tycka om att avkriminalisera cannabis. 

 

1.1. Cannabis: bruk och konsekvenser 

Bruket av cannabis är känt sedan flera tusen år och har i vissa delar av världen en stark 

kulturell förankring (Ramström, 2009). År 1901 grundades CAN (Centralförbundet för 

Alkohol- och Narkotikaupplysning) i Sverige, som har till uppgift att sprida information om 

alkohol och andra droger (www.can.se). I en enkätundersökning gjord av CAN visade att 

cannabis är vanligast bland 18-29 åringar, i synnerhet män i åldern 20-25 år (CAN, 

sammanfattning av rapport nr: 125, 2011). Tidigare lägesrapporter har visat att det är skillnad 

mellan olika yrkesgrupper med avseende på inställning till cannabis (Statens folkhälsoinstitut, 

2004). Men den senaste lägesrapporten som Statens folkhälsoinstitut presenterade visade att 

det inte finns någon skillnad mellan dessa grupper när det gäller vilka som har använt 

cannabis (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

Cannabis är ett samlingsnamn för olika beredningar som utvinns ur hampväxten 

Cannabissativa. Cannabis innehåller mer än fyrahundra ämnen, varav de så kallade 

cannabinoiderna är mest aktiva. Av störst betydelse för ruset och beroenderisken är 

tetrahydrocannabinol (THC) (Ramström, 2009). Det finns många olika benämningar för 

cannabis. De mest vanliga och traditionella benämningarna som även finns i tre olika former 

är marijuana, hasch och hascholja. Marijuana består av torkade växtdelar som sedan smulas 

ner så att det liknar grågröna kryddor. Marijuana kan rökas rent men kan också blandas med 

tobak. Marijuana är emellertid dyrt i Sverige. Det som är vanligast och som fortfarande 

dominerar den svenska marknaden är hasch. Hasch pressas samman till hårda bruna kakor 

från kådan som utsöndras av hampans körtelhår. De bruna kakorna skärs sedan ner i småbitar 

som vanligtvis röks upp i så kallade jointar. Hascholjan däremot utvinns ur hasch och har 

http://www.can.se/
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oftast en väldig hög THC-halt. Oljan kan droppas på jointar som innehåller marijuana för att 

förstärka effekten, eller i mat och drycker (Johansson & Wirbing, 2005).  

 

Bruket av beroendeframkallande medel kan påverka hälsan negativt i många olika riktingar 

(Johansson & Wirbing, 2005). Studier har visat att cannabis är farligare än vad människor 

tidigare hade trott (www.fhi.se). Cannabis är en av många beroendeframkallade medel som 

kan påverka en individ till att skapa en svår drogvana som är svår att ändra, även om inte ett 

beroende har uppkommit. Begreppet bruk kan delas in i riskbruk, missbruk och beroende och 

skillnaden mellan de tre benämningarna är väsentliga när det kommer till hur ofta man 

använder cannabis och varför. Enligt diagnoskriterier är beroende allvarligare än missbruk då 

beroende är ett permanent beteende där individen konstant använder cannabis. Missbruk 

däremot kan variera i intensitet och frekvens och kan upphöra från vecka till vecka och sedan 

tas upp igen (Johansson & Wirbing, 2005). 

Vid de första användningstillfällena ger cannabis inte något märkbart rus. Efter att ha testat 

några gånger är rusupplevelsen därefter individuell och omgivningsfaktorer spelar stor roll. 

Den första rusfasen är kort och uppfattas av många som euforisk. Man blir aktiv i tanken, 

fnissig och utåtriktad. I den andra fasen av ruset, som kan pågå i flera timmar, är brukaren 

mer avskärmad och tankar och associationer stannar vanligen i rökarens eget huvud. Rent 

fysisk kan man se kroppsliga tecken på ett cannabisrus som att hjärtat slår snabbare och 

ögonvitorna blir rödaktiga (Ramström, 2009). De som inte känner ett behagligt rus kan 

snarare känna sig nedstämda och få en känsla av panik och ångest. När ruset sedan går över 

efter några timmar blir cannabisrökaren vanligen trött och oengagerad. Tillståndet kan sitta i 

ett par dagar efter röktillfället. 

 

Ett cannabisbruk som pågått under en längre tid har i flera studier visat sig ge olika kognitiva 

funktionsnedsättningar.  Förutom en sämre minnesförmåga och uppmärksamhet kan det också 

leda till en försämring när det gäller organisation och integration i allmänhet. Forskning håller 

även på att reda på om bruk av cannabis kan utveckla psykiatriska sjukdomar som schizofreni 

och psykos (Ramström, 2009). Förmågan att köra bil eller utföra andra komplicerade 

uppgifter är påtagligt försämrad efter att man har prövat cannabis (Pulido, Barrio, Lardelli, 

Bravo & Regidor, 2011). 
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 Det finns ett övergripande mål och 11 målområden inom vilka samhälleliga förutsättningar 

ska skapas för att uppnå det övergripande målet (www.fhi.se). Det finns många myndigheter 

som jobbar med folkhälsomålen och de som arbetar med att skapa ett samhälle fritt från 

cannabis är bland annat polisen. I deras rapport Nationellt Cannabisprojekt 2004-2006 

beskrivs Cannabis som en av de farligaste drogerna. Detta därför att cannabis anses vara den 

mest använda och lättillgängliga drogen i Sverige och världen och den drog som är vanligast 

bland de ungdomar som testar droger. De menar också att Cannabis kan skapa svåra psykiska 

problem och vara inkörsporten för både annat missbruk och organiserad brottslighet. Detta är 

några av anledningarna till att det anses som viktigt att satsa på ungdomarna inom 

narkotikabekämpningen (Rikskriminalpolisen, rapport 2007:3). 

 

 

1.2. Legalisering av cannabis: olika synsätt 

I och med att cannabis blir allt vanligare i världen har debatter vuxit fram om det är bra eller 

inte. Flertalet politiker och intressegrupper i olika länder har även flyttat fram positionerna för 

legalisering av cannabis. Argumenten handlar framförallt om att andra länder som har 

legaliserat cannabis har fått positiva effekter i när det gäller sådant som hälsa, brottslighet och 

ekonomi (Goldberg, 2011). 

Genom att cannabis blir allt mer populärt och eftersom det råder nolltolerans i Sverige har 

rättskontrollerande myndigheter fått gå igenom stora förändringar för att bekämpa smuggling 

och tillgång på drogmarknaden. Men samtidigt som olika brottsbekämpande myndigheter 

ändrar sina strategier, utvecklas och ändras samtidigt brottslingarnas strategier 

(Rikskriminalpolisen, Tullverket 2010). De myndigheter som främst arbetar mot 

cannabisförsäljning och cannabissmuggling är Tullverket och Polismyndigheten. I sitt arbete 

genomför de kontroller av personer och fordon men håller även i föreläsningar och ger 

information till allmänheten och anställda inom skolor och företag (Rikskriminalpolisen, 

Tullverket 2010). Den samhälleliga normen och myndigheter beskriver bruket av cannabis 

som illegalt och avvikande.  

 

I drogsammanhang betyder inte legalisering samma sak för alla människor (Goldberg, 2011). 

För somliga tycks begreppet innebära att alla cannabisdroger ska släppas fritt, det vill säga att 

varje människa får när och hur som helst göra som de själva vill med cannabis. För andra 

http://www.fhi.se/


5 

 

däremot kan legalisering innefatta att cannabis blir mer fritt, att det exempelvis blir tillåtet att 

inneha och konsumera men att det finns tydliga regleringar kring detta, att det finns regelverk 

som liknar regelverken som finns för läkemedel, alkohol och tobak.  

 

När det handlar om bruk och legalisering av narkotika finns det i stora drag två olika teorier 

som beskriver hur ett beroende utvecklas och kvarstår. Den ena handlar om att vårt beteende 

är biokemiskt bestämt och den andra handlar om att vårt beteende är psykosocialt bestämt. I 

ett extremt biokemiskt perspektiv spelar psykosociala faktorer ingen roll alls när det handlar 

om att kunna bestämma över sig själv när bruk av beroendeframkallande medel väl sker. 

Människans beteende bestäms istället bland annat av hennes gener, instinkter och av skador i 

det centrala nervsystemet. I ett extremt psykosocialt perspektiv påverkas människans inte alls 

av biokemiska variabler, utan människan alltid kan påverka och göra sina egna val oavsett 

vad. De två olika teorierna som nu har tagits upp är väldigt hårddragna och forskare menar att 

båda teorierna är viktiga och kan användas parallellt för att beskriva och förstå cannabisbruk 

(Goldberg, 2011). När det handlar om motståndet mot att legalisera cannabis är det 

biokemiska perspektivet det mest framträdande då många är rädda för att människor inte 

kommer att kunna klara av friheten, utan att de istället kommer missbruka och bli beroende av 

drogen.   

I Nederländerna, som redan under 60-talet började formulera en liberal narkotikapolitik, kom 

politikerna överens om att hur man än gör kommer det alltid finnas cannabis och andra droger 

i samhället. Av detta drog de nederländska politikerna slutsatsen att cannabisbruk bör 

normaliseras så långt som möjligt. Istället för ett förbud där individen aldrig ska pröva 

cannabis eller andra illegala droger ska trycket läggas på att individen ska vara välinformerad 

för att kunna fatta egna beslut, att individen ska veta vilka risker hon tar och veta hur hon gör 

det på ett så säkert sätt som möjligt. I Nederländerna har man valt att öppna så kallade ”coffee 

shops” som har tillstånd att sälja mindre mängder cannabis trots att det fortfarande är illegalt. 

I praktiken innebär denna politik en avkriminalisering av handel med, och innehav av, mindre 

mängder cannabis. Den bakomliggande tanken bakom detta är att cannabis är mindre farligt 

än många andra droger. Genom att ha tillgång till cannabis via olika ”coffee shops” antas 

riskerna för att komma i kontakt med andra drogmarknader minskas. Trots Nederländernas 

relativt fria narkotikapolitik har EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction) visat att konsumtionsnivåerna är lägre i Nederländerna än i Frankrike, Spanien, 



6 

 

Storbritannien och USA. Detta trots att ingen motsvarighet till ”coffee shops” finns i de andra 

länderna. Jämfört med Sverige visar statistiken att Nederländerna har något fler konsumenter. 

Största skillnaden i statistiken mellan de två länderna är bland ungdomar 15-16 år där Sverige 

hade en siffra på 21,4 procent och Nederländerna 22,6 procent (EMCDDA, 2009).   

 

När människor tänker på cannabis och legalisering förknippar många det med just 

Nederländerna (Goldberg, 2011). En av anledningarna till varför människor gör det beror till 

stor del att människor tror att cannabis har varit legalt i landet under en lång tid. Men det 

landet som kanske har avlägsnat sig längst ifrån förbudet av cannabis och narkotika är 

Portugal. År 2001 valde landet att införa en ny drogpolitik där all narkotika, inklusive heroin 

och kokain, avkriminaliserades (ibid). Tidigare hade Portugal varit det land i Europa som 

hade flest drogrelaterade AIDS-fall samt med narkotikaproblem. Sju år efter deras nya 

drogpolicy låg Portugal bland de länder som hade den lägsta drogkonsumtionen (Greenwald, 

2009). 

 

Det finns många argument för legalisering men också en hel del motargument. Det kanske 

största motargumentet till legalisering av narkotika i allmänhet är att narkotika är skadligt för 

hälsan. De mest hängivna kritikerna av legalisering till cannabis menar att hur man än brukar 

cannabis så kan det ge allvarliga konsekvenser för hälsan. För att utveckla denna teori så kan 

alla råka ut för negativa konsekvenser då cannabis kan användas som en flyktmekanism för 

att undvika att handskas med personliga svårigheter (Johansson & Wirbing, 2005). De som 

ligger i den största riskzonen att få en sämre hälsa är de människor som är psykisk sköra, de 

som är deprimerade och ungdomar (Ramström, 2009). Andra argument mot legalisering är att 

våldet kommer öka och att det är förkastligt att använda droger (Olsson, 2011).  

 

1.3. Tidigare forskning 

På senare år har det blivit en explosion av vetenskapliga studier angående om cannabisens 

konsekvenser och skadepåverkningar (Ramström, 2009). Antalet vetenskapliga artiklar om 

angående själva statistiken om hur många som röker cannabis, vilken är den vanligaste 

gruppen, samt vilka konsekvenser cannabis kan ge finns det gott om. Men när det gäller 

vetenskapliga artiklar om just högskolestudenters inställning till cannabis och cannabisbruk så 

finns det ett bara ett fåtal. De databaser som det gjordes sökningar i för att hitta vetenskapliga 
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artiklar om högskolestudenters inställning till cannabis och cannabisbruk var Pubmed, 

PsycArticels, och Academic search elite. Sökorden som brukades var bland annat cannabis, 

universitystudents och attitudes och olika synonymer till dessa. 

En av alla vetenskapliga studier som visar statistiken bland högskolestudenter så fanns det 

bland annat en som var intressant att ta upp. I länder som USA, Canada och Sverige är det 

fortfarande förbjudet att bruka cannabis. Men trots förbudet visade enkätstudien som 

genomfördes på ett universitet i Canada att 13,5 procent av studenterna använde cannabis. 

Studien jämfördes samtidigt med en liknande studie på ett universitet i USA där det var det 

något fler som använde cannabis (Nicitopoulos, Kwan, Lowe, Taman, Faulkner, Guy, 2010).  

I den tidigare nämnda studien som gjorts av CAN framgår det att andelen ungdomar som 

provat cannabis i Sverige inte är så mycket lägre än statistiken som rapporterades i USA och 

Canada (CAN, sammanfattning av rapport nr: 125, 2011).  

 

I en studie som genomfördes av EMCDDA visade det sig att attityderna till narkotika inte är 

enhetliga inom EU. Enligt deras rapport är 63 procent av de studerande i Österrike emot straff 

för användning av cannabis. I Frankrike var det 24 procent av den allmänna befolkningen som 

tyckte att cannabis skulle säljas fritt, men nästan hälften tyckte att det var farligt att 

experimentera med cannabis. I Irland visade det sig däremot att attityden till cannabis 

varierade i hög grad. Nästan två tredjedelar tyckte att cannabis skulle tillåtas av medicinska 

skäl men bara en liten del tyckte att det skulle ske en legalisering (EMCDDA, 2003). 

 

I en undersökning som genomfördes 2003 av Stockholms universitet på fyra olika svenska 

universitet angående om studenternas alkohol- och drogvanor visade resultatet att cannabis 

var den vanligaste drogen efter alkohol. Resultatet visade att 25,3 procent av studenterna 

någon gång hade testat cannabis. Siffran sjönk när det gällde de tolv senaste månaderna till 

8,9 procent. Sammanlagt var det 4575 studenter som deltog i undersökningen. I 

undersökningen framgår det även lite om studenternas attityder till droganvändning. 66 

procent instämde i påståendet att alkohol är ett större problem än andra droger i Sverige. 70 

procent ansåg att cannabisbruket skulle öka kraftigt om det skulle bli tillåtet. Resultatet i 

denna fråga kan diskuteras då majoriteten inte hade någon önskan om att pröva cannabis, 

främst på grund av hälsoskäl. I Lund ansåg till exempel 10,4 procent av studenterna att det är 

normalt att prova droger. Siffran var något lägre för de andra högskolorna (Bullock, 2004).  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Arbour%2DNicitopoulos%2C%20Kelly%20P%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Kwan%2C%20Matthew%20Y%2E%20W%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Kwan%2C%20Matthew%20Y%2E%20W%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Taman%2C%20Sara%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Faulkner%2C%20Guy%20E%2E%20J%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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I Tullverkets och polisens arbete har de sett en attitydförändring bland ungdomarna i Sverige. 

Under år 2005 hade Tullverket sammanlagt 280 beslag av cannabis i södra delarna av Sverige. 

Fyra år senare hade antalet beslag av cannabis ökat till 815 och narkotikatillslagen bland 

ungdomar hade ökat med 52 procent. En återkommande drogvaneundersökning bland svenska 

ungdomar stärker Tullverkets hypotes om att det har skett en attitydförändring 

(Rikskriminalpolisen, rapport 2007:3). Under 2009 var det 21 procent av pojkarna och 15 

procent av flickorna som hade testat narkotika och det är en ökning med fyra procentenheter 

från drogvaneundersökningen 2007 (Wamala, Palo, & Neikell, 2011). 

 

1.4. Syfte och Frågeställningar 

 

Det övergripandet syftet med denna uppsats var att ta reda på vilken inställning 

högskolestudenter har till cannabis och cannabisbruk. Frågeställningarna var följande: 

- Hur beskriver studenterna sina erfarenheter av cannabis, om de har sådana? 

- Vilken inställning har studenterna till cannabis och cannabisbruk, samt till en 

eventuell avkriminalisering av detta? 

- Hur kan studenternas inställning till legalisering av cannabisbruk förstås mot bakgrund 

av hur de beskriver sina erfarenheter av cannabis? 

2. Metod 

 

Detta avsnitt kommer att beskriva hur studien har lagts upp för att uppnå de mål som studien 

syftar till. I metoden beskrivs urval, datainsamling, dataanalys och forskningsetiska 

överväganden.   

2.1. Urval 

Ur ett bekvämlighetsurval valdes en högskola i mellersta Sverige för att kunna så enkelt och 

smidigt som möjligt att få tag i intervjupersoner. Det användes två olika tillvägagångssätt för 

att hitta olika intervjupersoner. I den ena tillvägagångssättet sattes annonser upp på 
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högskolans anslagstavlor (Se bilaga 1). I den andra, som egentligen var mer alternativ om inte 

tillräckligt med sökande anmälde sig via annonserna, var så kallade snöbollsmetoden. 

Snöbollsmetoden går ut på att efter varje intervju kommer deltagaren bli tillfrågad om han 

eller hon känner någon som kunde vara lämplig och villig att bli intervjuad. Därefter forstätter 

man på det viset tills man förhoppningsvis har fått tillräckligt med intervjuer (Trost, 2005). 

Snöbollbollsmetoden och annonsen stoppades vid sex stycken intervjuer då man märkte att 

respondenternas svar var jämförelsevis snarlika. Men den stora anledningen till varför antalet 

intervjuer slutade på sex stycken var på grund av tidsbrist.   

Ambitionen var att intervjua både kvinnor och män, i olika åldrar inom åldersspannet 20-30 år 

samt som går olika typer av utbildningar på högskolenivå. På så vis kan studien få en viss 

bredd i materialet och därmed få ett mer intressant och trovärdigt resultat. Sammanlagt var det 

sex stycken som medverkade i studien. En utav dem som deltog i studien hörde av sig via 

annonsen, resterande kom in via snöbollsmetoden. Intervjupersonerna bestod av två kvinnor 

och fyra män. Den äldsta var 29 år och den yngsta var 20 år. Deras utbildningsområde skildes 

åt relativt bra där tre utav intervjupersonerna var lärarstudenter, en var personalvetare, en var 

hälsopedagog och en var ekonom.  

 

2.2. Datainsamling 

Studien baserades på halvstrukturerade intervjuer. En intervjuplan med ett antal 

frågor/frågeområden skrevs ner och användes som underlag för intervjuerna (Se bilaga 2). 

Genom att ha halvstrukturerade intervjuer ges möjligheten för frågeställaren att förtydliga och 

utveckla sina frågor för att ge respondenten möjlighet att förstå och svara med sina egna ord 

(May, 2001).  Samtliga intervjuer spelades in via en bandspelare. Intervjuerna ägde rum på 

högskolan i ett valfritt rum där inga störande moment kunde uppkomma. Varför intervjuerna 

valdes att genomföras på studenternas skola berodde dels på att det är bekvämt för samtliga 

parter samtidigt som det är en neutral mark. Beslutet att genomföra intervjun på högskolan var 

i samtliga fall intervjupersonernas. På så sätt kunde de känna sig trygga och inte få en känsla 

av underlägsenhet (Trost, 2005). Intervjun planerades att ta mellan 20-30 minuter för varje 

deltagare men eftersom ämnet inte är så brett blev intervjuerna kortare än planerat. Längden 

på intervjuerna blev istället 10-15 minuter. 
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2.3. Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades, vilket innebär att de skrevs ut ordagrant. Intervjutexten lästes 

sedan igenom för att få en helhetskänsla av för materialet. Efter att läst igenom intervjutexten 

flera gånger gjordes en innehållsanalys (Wiitavaara, 2011). En innehållsanalys innebär att 

texten delas in i meningsbärande enheter. Utifrån dessa meningsbärande enheter gjordes 

sedan en kondensering av varje meningsenhet, vilket är en sammanfattning av den 

ursprungliga texten men utan att ta bort meningsinnehållet i texten. Därefter kodades dessa i 

olika, mer kortfattade koder. Slutligen grupperades de olika koderna till subkategorier, vilka i 

sin tur grupperades i några mer övergripande teman. Resultatet redovisades sedan utifrån de 

olika teman som kom fram genom analysen (ibid). 

 

2.4. Forskningsetikiska överväganden 

Enligt Humanistiska och Samhällsvetenskapliga forskningsrådet ska vissa givna etiska 

principer följas vid och efter undersökningens genomförande. Undersökningen ska 

genomföras enligt fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se ). Information om dessa gavs ut 

muntligt och skriftligt inför intervjun. Det vill säga att det var helt frivilligt att delta i 

undersökningen, att de kunde få avbryta när de vill och att enskild information inte kommer 

att avslöjas på ett sådant sätt att det skulle vara möjligt att känna igen personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
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3. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet sammanföras utifrån fyra olika teman. Resultatet kommer att 

presenteras i en löpande text vilket sammanfattas i den avslutande delen av studien. Empirin 

utgörs av sex högskolestudenter med fiktiva namn; Karl, Sara, Niklas, Martin, Felicia och 

Anton.   

 

- Karl, 29 år. Pluggar till personalvetare. Har testat cannabis 

- Sara, 27 år. Pluggar till gymnasielärare. Har inte testat cannabis 

- Niklas, 27 år. Pluggar ekonomi. Har testat cannabis 

- Martin, 20 år. Pluggar till hälsopedagog. Har inte testat cannabis. 

- Felicia, 23 år. Pluggar till högstadielärare. Har inte testat cannabis 

- Anton, 24 år. Pluggar till gymnasielärare. Har testat cannabis. 

 

3.1. Eget val 

Det första som respondenterna fick göra under intervjun var att berätta kortfattat vad de visste 

om cannabis. Samtliga respondenter svarade att cannabis var en drog som inte var laglig och 

att det var en drog som håller på att debatteras om den ska vara laglig eller inte. I de följande 

frågorna framkom att samtliga respondenter ansåg att cannabis kunde skada hälsan allvarligt 

vid missbruk. Men när det gällde att bara pröva på vid enstaka tillfällen ansåg de inte att 

skaderisken var något farligt alls. Enligt Niklas var det inte farligare än alkohol: 

 ”Att testa på cannabis är inte farligare än och att ta 2-3 öl på krogen. Man blir lite 

flummig, man blir sådär, det är inte värre än så.” 

Karl har en likande syn på cannabisens skador på hälsan i jämförelse med alkohol. Karl menar 

att det handlar mer om vem som brukar det: 

”Jag tror att narkotikan och cannabis i allmänhet i sig inte gör någon större 

fara än alkohol. Det handlar mer om vem som är som får tag i det, den som 

brukar det. Samma sak tror jag att det gäller cannabis och alkohol. Kommer det 

i fel händer så blir det fel oavsett egentligen.” 
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Karl tyckte inte att upplevelsen var något speciellt men han ångrar inte att han testade att röka 

cannabis. Det släckte bara hans nyfikenhet och han tror inte att han kommer pröva cannabis 

igen. Vidare i Karls och Niklas intervjuer, men även bland de andra framkom det ett tema 

som handla om ett eget val när det gäller cannabis och cannabisbruk. 

Under intervjuerna fick respondenterna en fråga angående om hur de skulle reagera på om 

någon i deras umgängeskrets skulle börja röka cannabis. Varje respondent beskrev att de hade 

minst en i deras vänskapskrets som de kunde relatera till. Bland respondenterna var det skilda 

meningar om vad de skulle tycka om någon i deras omgivning skulle röka cannabis men det 

som genomsyrade deras svar var att det handlar om ett eget val. I deras beskrivningar 

förklarar samtliga att det är upp till var och en om någon vill testa cannabis. Anton säger 

såhär: 

 

”Jag tycker det är upp till var och en och bestämma själva om de nu vill ta och 

använda cannabis. Det är alltså inget fel med att testa cannabis någon gång och 

att det ska då ska vara lagligt att testa. Jag tycker att man ska kunna få uppleva 

och testa så mycket som möjligt i sitt liv.” 

Karl var inne på samma spår som Martin, att det handlar om att uppleva så mycket som 

möjligt i sitt liv, dels för att släcka sin nyfikenhet men också att få erfarenhet som kan vara 

värdefull att ha. Karl menar att man måste våga för att vinna. Felicia uttrycker det såhär: 

 

”Jag kanske hade uttryck att det är så himla onödigt men alla får göra som de 

vill. Så länge det inte påverkar mig så. Men om man gör det som en partygrej så 

är det ok, alla har sitt eget ansvar.” 

Martin som tidigare har testat cannabis ser det inte som något allvarligt. Martin har 

några kompisar som röker regelbundet och för honom är hans kompisar inte sämre 

människor för det. Enligt Martin har kompisarnas hälsa inte blivit sämre heller.  

Sara har däremot en helt annan syn på användningen av cannabis. Sara förknippar det 

med låg självkänsla: 

”Det kanske låter lite hårt med jag har alltid förknippat användning av droger 

med folk som har sämre självkänsla. Det finns en anledning till att man väljer att 
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använda det och jag köper inte argument som att man bara vill testa. Jag tror 

alltid det finns en anledning till varför du tar beslut till att testa och att vissa 

aldrig tar ett beslut till att testa.” 

Sara tycker det är okej för folk att testa eftersom det är upp till var och en och bestämma 

över vad de själva gör. Personligen har hon aldrig testat cannabis och finner det otroligt 

störande om någon i hennes omgivning skulle börja röka.  

Samtliga respondenter tyckte att det var ett eget val att testa eller inte. När det sedan handlade 

om det var okej att röka cannabis i deras närhet så fanns det skilda meningar. Vissa tyckte att 

det var okej medan andra kunde finna det störande. När de längre fram i intervjun utvecklade 

sina svar angående om att det var ett eget val, så kom det upp en ny aspekt av temat som kom 

och handla om att kunna hantera. Respondenterna var eniga om att människor fick bestämma 

själva om de skulle testa eller inte men respondenterna var tveksamma till om människor 

kunde hantera friheten. Sara utrycker sig såhär: 

”Det finns en anledning till varför det var förbjudet från början och vi har till 

exempel alkohol som också är en drog och vi ser vad det gör mot samhället.” 

 Vid en legalisering av cannabis anser Anton att det kan leda till ett samhälle med sämre 

hälsa men det skulle bara bero på om människor höll på med det under en längre tid.  

Enligt Martin fick de som skulle bruka cannabis under en längre tid mer eller mindre 

skylla sig själva eftersom det alltid finns ett val. Niklas som tidigare menade att 

cannabis inte är farligare än at ta 2-3 öl på krogen menar också att cannabis inte är något 

som passar alla. Enligt Niklas skulle det ske en ökning vid en legalisering när det gäller 

att pröva på, men det skulle inte ha bli fler missbrukare.  

 

3.2. Jämförelse med alkohol 

Många av respondenterna relaterar ofta till alkohol när de pratar om cannabis. Niklas nämnde 

tidigare att cannabis inte var farligare än och ta 2-3 öl. Niklas jämför med alkoholpolitiken: 

”Cannabis är inte en sådan drog för mig som är farlig. Vi sköter alkoholpolitiken 

bra här i Sverige så varför skulle vi inte sköta en bra cannabispolitik?” 
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Martin tar också upp alkoholpolitiken: 

”I Sverige för man en bra alkoholpolitik och jag tror Sverige hade kunnat föra en 

bra cannabispolitik också. Det ska vara kontrollerat, reglerat och skattat. Det ska 

inte vara lagligt för unga precis som det gäller för alkohol och tobak.” 

På frågan om regeringens folkhälsomål där Sverige ska ha ett samhälle fritt från narkotika 

anser Karl att det är en bra vision men samtidigt väldigt motsägelsefullt: 

 

”För de en alkoholpolitik kan de lika gärna föra en cannabispolitik också. Alltså, 

jag ser ingen skillnad i nyttjandet av cannabis och alkohol som sådan.” 

 

Sara däremot har inte samma syn som Niklas och Martin. Hon håller med om att det inte hade 

drabbat de äldre så mycket om det hade blivit legaliserat. Hon säger att med den 

alkoholpolitik vi har idag så sjunker alkoholen allt längre ner i åldrarna även om unga under 

20 år inte får köpa. Sara menar att det skulle vara samma sak med cannabis och att det hade 

varit dåligt för samhället. 

3.3. Ökad acceptans 

Under intervjun fick respondenterna en fråga om varför de tror att allt fler ungdomar testar 

cannabis. I sina svar ansåg respondenterna att cannabis har blivit så pass vanligt att människor 

inte bryr sig så mycket längre. Respondenterna trodde också att människor vågar testa 

cannabis på grund att av de inte har hört av någon som har råkat ut för några negativa 

konsekvenser av cannabisbruk. Martin uttrycker sig såhär om den ökande användningen bland 

ungdomar: 

”All fakta genom tiderna har varit ganska ensidig och så kommer det upp vanliga 

människor som har prövat och berättar att det inte är så farligt sådära, och så 

börjar andra testa på bara för det. Jag tror också folk blir påverkade av USA 

också, att de är så drogliberala i filmer, musik och kultur.” 

Felicia säger att i dagens samhälle är cannabis så pass vanligt att det har blivit mer eller 

mindre accepterat. Felicia säger även att människor är mer medvetna om vad de gör och 

att människor vet om att cannabis inte är farligare än alkohol. Karl menar också att 
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cannabis och narkotika i allmänhet har glorifierats. Det är ingen skam längre att testa på 

eftersom det ofta är uppe i nyhetssammanhang och inom kändisvärlden: 

”Jag tror det finns en nyfikenhet och att det har glorifierats men också narkotika i 

allmänhet, att det ofta är uppe i nyhetssammanhang och i kändisvärlden… så att 

det är inget ovanligt längre utan det är ganska allmänt känt.” 

Sara menar att det inte att det har skett en attitydförändring bland människor. Det är 

snarare så att samhället mår sämre överlag och att det är därför allt fler testar på 

cannabis. Sara säger också såhär om det ökade cannabisbruket: 

”Jag tror det beror på vilken ålder de är i men jag tror oftast det är grupptryck. 

Att det är just den du befinner dig i är accepterat och då blir det svårt att säga 

emot att man inte vill testa. Man påverkas av åsikter omkring sig.” 

3.4.  Samhällets kontroll 

Respondenternas svar angående regeringens mål att skapa ett samhälle fritt från cannabis var 

att det är en bra tanke men att det aldrig skulle fungera. Respondenterna menade att det alltid 

kommer att finnas cannabis och narkotika i samhälle oavsett åtgärder och insatser. Enligt Sara 

är det lika naivt som sträva efter ett samhälle fritt från trafikolyckor. Men hon tror inte att 

legalisering är svaret på problemet heller när det gäller det ökande cannabisbruket. 

Felicia tycker däremot att regeringens folkhälsomål är bra. Hon tror att det inte kommer bli 

lika många som blir beroende i framtiden när det gäller kommande generationer. 

Karl är öppen för en förändring och en eventuell legalisering. Han tycker att människor kan ta 

ansvar för sig själva men menar att det har byggts upp en kultur i Sverige där folk inte klarar 

av friheten och missbrukar den istället. Det kommer att ta många år innan en legalisering kan 

bli hälsosamt fungerande. Niklas tror att en legalisering skulle vara bra för Sverige rent 

ekonomiskt: 

”Det skulle innebära skatteintäkter och så skulle regeringen börja styra 

marknaden och få kontroll, precis som de gör med alkoholen. Pengar som går i 

vinst kan man sedan generera till att förebygga beroende och grejor.” 
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Anton är för en förändring men om det skulle bli en legalisering vill han se tydliga lagar 

där åldersgränsen skulle vara viktig. Varför Anton är öppen till en förändring beror på 

att han tycker att förbud leder till att människor blir nyfikna och vill pröva på: 

”Jag tror människan vill pröva på förbjudna saker.” 

Martin tycker att man ska se cannabis som en hälsofråga och inte som en kriminell 

handling. Han menar att de flesta brott som begås kring droger är just på grund av att 

det är kriminellt. Istället för att bli bestraffade kan de som brukar cannabis istället få 

behandling: 

”Vi vill väl inte bestraffa folk, vi väl ta hand om varandra?” 

3.5. Sammanfattning av resultat 

Samtliga respondenter nämner att cannabis har blivit så pass vanligt på senare tid att 

människor har fått en mer avslappnad attityd till det. Flertalet av de intervjuade tycker att det 

är okej att röka cannabis men bara om det inte påverkar deras egen hälsa. En av 

respondenterna kunde finna det störande, men håller med de andra respondenterna om att det 

är upp till var och en att bestämma vad de själva gör och vill.  

När kommer till legalisering är respondenterna öppna för en förändring men de vet inte om 

legalisering är det rätta vägen, eftersom de är osäkra på om människan kan hantera friheten 

och inte missbruka den. De är rädda för att människor inte är starka nog att säga stopp och 

sedan välja om de vill fortsätta röka eller inte. Men flertalet av de intervjuade menade att om 

Sverige kan sköta en alkoholpolitik så kan de även sköta en cannabispolitik eftersom de inte 

ser någon större skillnad mellan de två. 
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4. Diskussion  
 

Nedan presenteras resultatdiskussionen där undersökningens resultat tas upp. Sedan 

presenteras metoddiskussionen som tar upp för- och nackdelar med olika metoder och hur 

undersökningen har genomförts. Även förslag på vidare forskning behandlas i detta avsnitt. 

4.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på vilken inställning högskolestudenter har till cannabis och 

cannabisbruk. De centrala frågeställningarna var hur studenterna beskriver sina erfarenheter 

av cannabis, vilken inställning de har till cannabis och cannabisbruk, samt hur de förhåller sig 

till en eventuell avkriminalisering av detta.  

Resultatet av studien visade att studenternas inställning till cannabis var relativ positiv. 

Artikeln som presenterades av Upplandsnytt (2010) visade liknande resultat. I deras artikel 

menade studenterna att cannabis var en drog som inte var farligare än alkohol samt att det 

råder en drogliberal period i dagens samhälle. Utifrån resultatet av Upplandsnytt artikel stärks 

trovärdighet i denna studie när det gäller att studenter har en mer avslappnad attityd gentemot 

cannabis. 

Respondenterna nämnde ofta alkohol under intervjun och jämförde det med cannabis. 

Respondenterna menade att cannabis inte är farligare än alkohol och att det är därför 

ungdomar vågar pröva på mer än tidigare. Denna inställning kan vara oroväckande när 

Statens folkhälsoinstitut samtidigt går ut med ny forskning som visar att cannabis är farligare 

än vad man tidigare hade trott (www.fhi.se). En av de intervjuade menade att forskningen inte 

stämmer på grund av de människor han känner och vet om. De personer han känner till har 

inte råkat ut för några konsekvenser. På grund av det har andra personer också börjat testa på 

eftersom de har märkt att det inte händer något allvarligt förutom att de bli höga. 

Ur ett regeringsperspektiv och genom myndigheternas satsningar mot cannabisens framfart är 

det något som måste prioriteras och värderas om så att det kan ske en förändring. 

Respondenterna menar inte att legalisering är den rätta vägen men att det är en tanke att 

fundera på. Som det är nu menar de att det inte håller eftersom poliser och myndigheter får 

ständigt ändra sätt att stoppa cannabisens kriminella framfart och regeringen får samtidigt 

lägga in mer och mer pengar på något som inte går att stoppa (Rikskriminalpolisen, Tullverket 

http://www.fhi.se/
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2010). Flertalet av respondenterna menade att Sverige ska ta tillvara på cannabisen och föra 

en cannabispolitik så att det kan generera i skatteintäkter och kontroll. 

Varför en del av respondenterna tvekar till en avkriminalisering av cannabis beror på deras 

syn på människans sociala beteende. Deras synsätt pendlar mellan de två olika teorierna om 

att det är biokemiskt bestämt eller att det är psykosocialt bestämt (Goldberg, 2011). De vill tro 

att människan har en egen vilja till att kunna hantera frihet samt att människan kan bestämma 

över sig själv när det gäller bruk av beroendeframkallande medel. Men respondenterna är 

rädda för att det kommer ske ett missbruk och att då många kommer bli beroende av drogen.  

 

4.2. Metoddiskussion 

Den metod som valdes som datainsamlingsmetod var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. 

Genom intervju ges respondenten möjlighet att uttrycka sin livsvärld (Kvale, 1997). Att 

använda enkät eller en helt strukturerad intervju hade troligen begränsat respondenternas 

reflektioner vilket hade försvårat analysen. 

 

Fördelarna med en kvalitativ intervjustudie är många men det finns en del nackdelar också. 

Genom att göra personliga intervjuer kan man ta hänsyn till hur de tillfrågade agerar och få ett 

större intryck av personen, än vid till exempel en enkätundersökning (Stukát, 2005). Om 

något skulle vara oklart där de tillfrågade inte riktigt uppfattar frågan kan intervjuaren förklara 

eventuella frågetecken.  Risken för bortfall minimeras vid personlig kontakt jämfört med vid 

enkäter. Vid personlig kontakt och intervju ökar möjligheten att få bra och uttömmande svar 

samt att nya infallsvinklar och nya sätt upptäcks (ibid). 

 

Hade valet istället blivit enkäter hade uppsatsen dock kunnat göras på en större grupp och 

risken för att påverka svaren och ställa svaren på ett ledande sätt hade då minimerats (Stukát, 

2005). 

 

”Enkäterna liknar i mycket de personliga intervjuerna med den stora principiella 

skillnaden att karaktäristiskt för alla enkäter är att den som svarar på frågorna 

själv noterar sina svar på ett eller annat sätt, och att någon intervjuare inte finns 

med i bilden.”(Trost, 2001) 
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Utifrån dessa för- och nackdelar hamnade valet på en kvalitativ intervjuform. Vad som 

kan tilläggas är at hela studien hade tjänat på om frågorna hade testats och bearbetats 

ytterligare för att få mer uttömmande svar. Men på grund av tidsbrist var detta inte 

möjligt. Med en större tidsintervall hade studien kunnat fånga in fler respondenter och 

omfånget hade då blivit bredare. Med mer tid hade snöbollsmetoden kanske inte blivit 

använd då annonsen hade fått tid till att få in respondenter. Risken med en 

snöbollsmetod är att få in personer med likasinnat tänkt och resultatet kan då bli 

missvisande för vad högskolestudenter har för inställning i allmänhet (Trost, 2005). 

 

4.3. Förslag till fortsatt forskning 

Med ett större omfång och tid kan det bli fler perspektiv samt hur studenter förhåller sig i 

cannabisdebatten. Att ställa mer djupgående frågor om vilka konsekvenser studenter tror 

cannabis kan ha för hälsan är något som skulle vara intressant för framtida forskning, men 

också för folkhälsan. Statens folkhälsoinstitut har kommit fram med studier som visar att 

cannabis är farligare än vad man tidigare hade trott. Om fortsatt forskning visar att studenter i 

allmänhet har en positiv attityd till cannabis är det något som regeringen bör ta ställning till. 

När forskning visar att cannabis är farligt samtidigt som att attityden blir allt mer avslappnad 

kan folkhälsan överlag bli sämre. 

En fokusgrupp intervju är också en intressant metod som skulle vara intressant att genomföra 

för att öka uppfattningen om ett speciellt område. 

4.4. Slutsats 

Ur denna intervjustudie som sammanfattade sex högskolestudenters inställning till cannabis 

och cannabisbruk kom det fram att attityden var relativ positiv och avslappnad. Mer forskning 

skulle behöva göras inom detta område, inte minst med tanke på att cannabisbruk i unga år är 

väldigt ohälsosamt samt att det kan vara en inkörsport till andra droger.  
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Bilaga 1. 

Intervjupersoner sökes till 

forskningsprojekt om cannabis!  

 

Jag är en student här på Högskolan i Gävle som ska skriva en uppsats om vilken inställning 

högskolestudenter har till cannabis och cannabisbruk. 

Ett av regeringens folkhälsomål är att skapa ett samhälle fritt från cannabis. Samtidigt visar 

studier att cannabis och cannabisbruk blir allt vanligare. På senare år har det även växt fram 

en debatt om man till och med ska legalisera cannabis eller inte.  

Mor balkrund av detta, vill jag ta reda på vad du som student på Högskolan i Gävle har för 

inställning till cannabis och cannabisbruk. 

Om du är intresserad av att delta i denna undersökning så hör av dig till mig via telefon eller 

mail.  Intervjun kommer att ske på valfri plats och spelas in med bandspelare. Intervjun 

beräknas ta cirka 30 minuter. Självklart kommer materialet att behandlas konfidentiellt och 

inga personliga uppgifter kommer att finnas med i slutrapporten.  

 

 

 

Oscar Uhlén 

0703 243880 

oscaruhlen@hotmail.se 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2.  

Intervjuplan 

 

Vad vet du om cannabis? 

 

Ett av regeringens folkhälsomål är att ta skapa ett samhälle fritt från cannabis. Vad tycker du 

om detta? 

 

I länder som Portugal och Nederländerna har de valt att legalisera cannabis. Flertal länder har 

nu börjat tänka i samma bana, bland annat vårt grannland Danmark. Hur skulle du tycka om 

Sverige legaliserade narkotika?  

(Vad tror du skulle hända?)  

 

 

Hur skulle du reagera om någon skulle börja röka cannabis i din umgängeskrets?   

(Skulle du bry dig? Varför?) 

 

 

Om någon skulle börja röka på en fest som du inte känner. Hur hade du reagerat på det? 

 

 

Vilka erfarenheter av cannabis och cannabisbruk har du? 

 

Varför tror du folk testar på att röka cannabis? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


