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Abstract 

The aim of this study was to explore the students’ use of and attitudes towards cannabis at 

Linnaeus University. Social psychology and gender perspective was used as theories to 

explain the use and attitudes among the students’ and how the use and attitudes could change 

through social influence. The study operates from a quantitative approach and is based on an 

online survey which includes answers from 126 respondents. The empirical result was coded 

in the computer program SPSS and has been analyzed through social psychology, gender 

perspective and against prior studies. The result shows that the majority of the respondents 

never had used cannabis and that the main reason for that is that the respondents are not 

interested to use cannabis. Among the respondents who used cannabis the last twelve months 

we found that the majority came in contact with cannabis through their friends the first time 

and that they most usually did consume cannabis together with friends. Finally we found that 

almost nine out of ten respondents experienced that they never got the information about 

Linnaeus University’s alcohol and drug policy at the introduction to their studies at the 

university.  
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1. Inledning 

1. 1 Bakgrund 

Världen över är cannabis den drog som förekommer oftast, vilket också är fallet i Sverige 

(CAN 2012; World drog report 2013). Något som visar på att cannabis ökar i Sverige är 

beslagsstatistiken från Rikskriminalpolisen och Tullverket (2010; 2013) som visade att av 

beslagtagna droger ökade marijuana från 12 % år 2009 till 18 % år 2012. Cannabis är ett 

samlingsnamn för hasch, marijuana och hascholja som utvinns från hampaväxten Cannabis 

Sativa. Det vanligaste sättet att använda cannabis är genom rökning men de kan även blandas 

i mat och dryck. Användingen av cannabis kan spåras via urin upp till en vecka vid sporadisk 

användning och upp till flera månader vid kraftig och långvarig användning (Guttormsson 

2013; Ramström, 2009). Svensson (2014) skriver i en artikel Så används cannabis att det 

finns skillnader mellan personer som röker cannabis intensivt och de som inte röker lika ofta. 

Det kan vara att de som röker cannabis intensivt ofta röker på dagtid medan de som inte röker 

lika ofta röker oftare på kvällstid. Ytterligare en sak som skiljer intensivrökare från de som 

inte röker lika ofta är att de som röker intensivt oftare brukar cannabis när de är själva medan 

de andra oftare brukar cannabis när de är med vänner (Svensson 2014). 

 

Cannabis innehåller över 400 aktiva substanser och ca 40 % dem är psykoaktiva. Bland de 

psykoaktiva ämnena är delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) det mest psykoaktiva ämnet. 

THC är det ämne som har störst betydelse för både de euforiska som negativa ruseffekterna 

samtidigt som det även står för flera av cannabis skadeeffekter. Cannabis THC-koncentration 

avgör både rusets styrka men även dess skaderisk (Ramström 2009). Ramström (2009) menar 

förenklat att det finns två typer av rus vid användning av cannabis: de positiva euforiserande 

effekterna och de negativa oroande effekterna. De euforiserande effekterna som en person kan 

uppleva av cannabis är att den känner sig lugn och avslappnad samtidigt som personen kan få 

en distans till vardagen. Personen blir även mer känslig för lukter, färger och detaljer, vilket 

förhöjer upplevelsen av vardagliga saker såsom att äta, titta på film och lyssna på musik. När 

cannabis används i grupp kan effekterna bli att personen blir mer pratsam, får en ökad social 

förmåga samt har lättare till skratt (Hall & Degenhardt, 2009). De negativa oroande effekterna 

kan bland annat vara att personen känner panik och ångest. Personen kan även drabbas av 

psykossymptom, vilket kan vara hallucinationer och förföljelsemani (Ramström 2009; Hall & 

Degenhardt 2009; Drugsmart.com). Användingen av cannabis kan även påverka personens 
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kognitiva förmåga och kan leda till ett nedsatt korttidsminne, sämre koncentrationsförmåga 

och sämre uppmärksamhet. Ruset varar i ca 3-24 timmar efter användning (Ramström 2009; 

Snaprud 2014).   

 

Attityden till cannabis har förändrats bland ungdomar och att drogen är ofarlig växer sig allt 

starkare bland ungdomar. Attitydförändringen kan vara en effekt av att cannabis blir allt 

vanligare och att användningen av drogen ökar. Vid en jämförelse mellan elever som går i 

nionde klass och de elever som går andra året på gymnasiet är narkotikaerfarenheten dubbelt 

så hög bland eleverna på gymnasiet. Narkotikaerfarenheten bland ungdomar i andra året på 

gymnasiet har varit på en likvärdig nivå sedan 1990-talet, men med en viss ökning från 17 % 

till 20 % bland pojkarna. Narkotikaerfarenheten för tjejerna i andra året på gymnasiet ligger 

på 14 %. Debutåldern när det gäller narkotikaanvändning ligger runt 17.5 år och 66 % av 

narkotikaerfarenheten består av cannabis (CAN 2012; FHI 2012). 

 

Statens folkhälsomyndighet (nu mera folkhälsomyndigheten) gör årligen en nationell 

enkätundersökning som riktar sig till 16-84 åringar. Syftet med undersökningen är att samla in 

information om levnadsvanor. Cannabis är den enda narkotikasort som efterfrågas i 

undersökningen. De som svarat att de använt cannabis senaste året eller senaste månaden 

motsvarade två procent eller 170 000 personer och av dessa var 130 000 personer i åldrarna 

16-29 år, vilket motsvarar ca 76.5 % (CAN 2012; FHI 2010). Enligt folkhälsomyndighetens 

rapport (2013) hade 17.5 % bland män 16-64 år någon gång i sitt liv använt cannabis och 

bland kvinnor 16-64 år är det 12.2 % som någon gång använt cannabis. Vid 

cannabisanvändning det senaste året var det 3.8 % bland männen och 2.2 % bland kvinnorna 

(Folkhälsomyndigheten 2013). 

1.1.2 Diskussion om legalisering av cannabis  

Runt om i världen växer legaliseringslobbyn för cannabis sig allt starkare. I bland annat 

Uruguay legaliserades bruket av cannabis i slutet av 2013, vilket gör det möjligt för en person 

med uruguayanskt medborgarskap och fyllda 18 år att köpa 40 gram per månad från statliga 

apotek (Holmvik 2014). I USA har cannabis legaliserats i rekreationssyfte i delstaterna 

Colorado och Washington DC. Försäljningen av cannabis är tänkt att ge staten nya 

skatteintäkter som bland annat ska läggas på skola och polis (Salö 2012; Wicklén 2012). I 

vissa Europeiska länder har man valt att lämna de strikta polisiära åtgärderna och istället för 

att låsa in droganvändare i fängelse försökt slussa in dem i hälsovårdssystemet. Rumänien är 
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ett av tio EU-länder som legaliserar cannabis för medicinsk användning, medan andra länder, 

exempelvis Portugal, Holland, Estland och Finland, har avkriminaliserat cannabis i små 

mängder (Holmvik 2014; Omerspahic 2013; svd.se 2011; Vastag 2009; Grönabrevet.se) 

 

Idag pågår otaliga diskussioner och politiskta debatter, på internetforum och andra typer av 

media om huruvida cannabis ska legaliseras och avkriminaliseras eller inte även i Sverige. 

Attityderna på samhällsplanet har alltså mjuknats upp. I debatten förekommer det personer 

som både förespråkar en legalisering av cannabis medan andra förespråkar en 

avkriminalisering av drogen. Det är mot denna utveckling tänkbart att cannabis möter ett 

mindre motstånd bland unga trots att den offentliga attityden inte förändrats i formell mening. 

Några av argumenten för legalisering av cannabis är att cannabis inte är skadligt, det skapar 

inga samhällsproblem såsom alkoholen gör, cannabis är ett läkemedel och att staten inte ska 

bestämma vad människor gör med sina egna kroppar (www.cannabis.se; 

www.drugsmart.com; nyheter24.se; www.metro.se). Yterliggare ett argument bland 

cannabisanvändare är att alkoholen kan göra människor arga och våldsamma, vilket kan leda 

till våldsbrott, medan cannabis anses göra en person inåtvänd och fridsam (FHI 2012). 

Argument som finns mot legalisering av cannabis är att det inte går att jämföra alkohol och 

cannabis då de båda har olika skadepåverkan på kroppen (FHI 2013).  Det finns vaga belägg 

för att cannabis kan användas som läkemedel men det är ingen anledning till att det ska 

legaliseras, vilket morfin kan vara ett exempel på (Olsson 2013; Kegö & Leijonmarck 2013). 

Det som inte nämns angående cannabis är att så länge drogen är kvar i kroppen påverkas 

minnet, koncentrationen, inlärningsförmågan och tankeförmågan negativt. Vidare har 

cannabis och alkohol det gemensamma att en individ som använt cannabis eller alkohol är en 

olämplig förare då risken för trafikolyckor ökar (Ramström 2009; FHI 20012). 

 

Anderberg (2011) skriver i sin bok Cannabusiness - om konsten att legalisera en drog att 

cannabisforskningen är som ett smörgåsbord för den som vill använda sig av 

forskningsstudier till att styrka en politisk ståndpunkt då forskningen har olika syn på 

vetenskapen om cannabis (s 112). På politisk nivå i Sverige drivs diskussionen om 

legalisering av cannabis från Centerns ungdomsförbund (CUF). Deras ordförande Hanna 

Wagenius menar att förbudet mot cannabis som vi har idag, faktiskt kan vara farligare än 

själva drogen. Hon menar att legaliseringen av cannabis är ett sätt att styra upp handeln, där 

drogen tas bort från gatorna och så att unga inte kommer åt drogen (Magnusson 2014). Före 

http://www.cannabis.se/
http://www.drugsmart.com/
http://www.metro.se/
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detta nationella narkotikasamordnare Björn Fries vill också se att lagarna gällande cannabis 

förändras. Fries mening är inte att drogen ska legaliseras utan avkriminaliseras och att de som 

brukar cannabis inte ska dömas till fängelse utan till vård, vilket är samma linje som 

vänsterpartiet arbetar efter (Nilsson 2014). 

1.2 Problemformulering 

Ett allvarligt och problematiskt arbetsområde inom praktiskt socialt arbete är arbetet för ett 

minskat missbruk av alkohol och droger (http://www.socarb.su.se).  Maria Renström, chef för 

regeringens ANDT-sekretariat, säger att cannabis är den illegala drog som flest unga testar 

samtidigt som cirka två tredjedelar som söker hjälp för drogmissbruk gör det för 

cannabisanvändning (www.lansstyrelsen.se). Uppskattningsvis utvecklar ca 10 % av de som 

någon gång testat cannabis ett beroende medan 33-50 % som använder cannabis dagligen har 

eller riskerar att tappa kontrollen över missbruket (Lundqvist 2001). Anderberg (2011) menar 

att desto tidigare man debuterar, hur länge samt i vilken omfattning cannabisanvändning 

pågått spelar roll för hur en person påverkas i den kognitiva utvecklingen. Exempel är att 

personer som började använda cannabis innan 17 års ålder uppvisades sämre verbal förmåga 

jämfört med jämnåriga som inte använde drogen och personer som använt cannabis i elva år 

hade problem med tidsuppfattning (Anderberg 2011).  

 

En stor grupp av de personer som studerar på högskola eller universitet befinner sig i 

åldersspannet (18-29) där cannabisanvändning är vanligast förekommande (CAN 2012). 

Cannabis kan påverka personens kognitiva förmåga vilket påverkar såväl 

koncentrationsförmågan som korttidsminnet (Ramström 2009). Fergusson och Boden (2008) 

visar i sin studie att det finns ett samband mellan cannabisanvändning och icke avslutande 

studier. Cannabisbruk kan således vara ett problem vid studier och det följaktligen önskvärt 

för universitetet att arbeta preventivt mot cannabis och övriga droger.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur utbrett cannabisanvändningen är bland studenterna på 

Lnu samt även undersöka studenternas attityd till drogen och eventuella genusskillnader. 

Studien ska därtill undersöka om studenterna har kunskap om Lnu’s alkohol- och drogpolicy. 

 

Utifrån syftet blir således frågeställningarna följande:  

1. I vilken omfattning använder sig studenter på Lnu av cannabis? 

http://www.socarb.su.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/2012-89.pdf
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2. Vilken attityd har studenter på Lnu till cannabis?  

3. Finns det skillnader i cannabisanvändningen och attityden mellan kvinnor och män?  

1.4 Avgränsningar 

Vi valde att i undersökningen avgränsa oss till att enbart ha med studenter vid 

Linnéuniversitetet. Anledningen till detta var för att vi ansåg att det var en rimlig avgränsning 

för att vi skulle hinna genomföra undersökningen för den avsatta tiden uppsatsskrivandet 

pågick.  

1.5 Disposition 

Vi har ovan gett en presentation av det problem som vi valt att studera. Vidare i kapitel två 

presenterar vi vår tidigare forskning gällande cannabisanvändning, attityd till cannabis och 

genus.  I kapitel tre presenterar vi teorierna socialpsykologiskt perspektiv och 

genusperspektiv, vilket kommer användas för att analysera studiens empiri senare i studien. I 

kapitel fyra redovisar vi för vår valda metod, hur vi gått tillväga för att samla in vår empiri 

samt vilka etiska övervägande vi gjort i studien. I kapitel fem presenterar och analyserar vi 

vårt resultat utifrån tidigare forskning samt våra valda teorier.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi utvalda delar av tidigare forskning som har gjorts om cannabis. 

De delar som kommer presenteras är hur forskning ser på cannabis, hur 

cannabisanvändningen sett/ser ut bland svenska högskole- och universitetsstudenter och 

attitydförändringen som skett mot cannabis. 

 

2.1 Forskning om cannabis 

Cannabis jämfört med andra droger 

I en kanadensisk studie gjord 2011 med 10 076 respondenter som var 15 år och uppåt visade 

resultatet att den vanligaste använda drogen i Kanada under det gångna året var alkohol med 

nästan fyra femtedelar (78 %) bland respondenterna. Cannabis var den näst vanligaste drogen 

bland respondenterna med nästan en tiondel (9.1 %) medan resterande droger låg under en 

procent (Health Canada 2011). En studie som kan stödja den kanadensiska studien är en 

australiensk studie gjord bland ungdomar i åldrarna 13-24 visade resultatet att intresset för 

olika droger skiljde sig åt mellan åldrarna (MacLean et al 2012). Ungdomarna var indelade i 

tre åldersgrupper, 13-15, 16-19 och 20-24, och fick svara på vilken drog de skulle välja som 

primär och sekundär. Bland alla tre åldergrupper var cannabis den största primära och 

sekundära drogen. Den andra största primära och sekundära drogen skiljde sig mellan 

grupperna. Bland åldergrupperna 13-15 samt 16-19 var det alkohol, dock med en procentuell 

skillnad mellan de två åldergrupperna, medan det i åldersgruppen 20-24 var opiater (heroin 

och morfin). MacLeans et al (2012) studie visar på att cannabis är en populär drog bland 

ungdomar, men också att det finns en större nyfikenhet på andra och tyngre droger bland de 

äldre ungdomarna. 

 

Andra studier har fokuserat på att jämföra cannabis med andra droger. Ett exempel är 

forskarna Fals-Stewart, Golden & Schumacher (2003) som studerade sambandet mellan 

aggressivt beteende mellan män och kvinnor vid intag av alkohol och kokain samt 

opiatbaserade droger och cannabis. Resultatet visade att intag av alkohol och kokain ökade 

risken betydande för ett aggressivt beteende bland männen än vid intag av opiatbaserade 

droger och cannabis. Enligt forskarna förknippades inte cannabis med ett aggressivt beteende 

(Fals-Stewart, Golden & Schumacher 2003). Det har också gjorts studier som jämfört 

cannabis och tobak samt om cannabis kan orsaka cancer. Hasibe et al (2005) menar att det 

finns en biologisk rimlighet att cannabis är cancerframkallande men att de i sin studie inte 



9 
 

fann något positivt samband mellan cannabisanvändning och cancer bland sina respondenter. 

Resultatet kan styrkas med Tashkins (2013) studie som trotts påvisade cellskador inte kunde 

visa att cannabisanvändning är en riskfaktor för lung- eller luftrörscancer. Författaren menar 

dock att forskningen är delad om cannabisanvändning kan orsaka lung- eller luftrörscancer 

vid tungt och långvarigt bruk (Tashkin 2013). 

 

Cannabis som inkörsport till tyngre droger 

Att cannabis ska vara en inkörsport till tyngre droger är ett påstående som inte är helt enkelt 

att svara på. I en studie gjord på 219 holländska tvillingar av samma kön kommer forskarna 

fram till att den tvilling som uppgett ett cannabis bruk innan 18 års ålder löpte större risk att 

använda tyngre droger än sin tvilling som inte använt cannabis (Lynskey et al 2006). Bland de 

tvillingar som använt cannabis hade 6.4 % använt partydroger och 5.1 % använt andra tyngre 

droger regelbundet medan de tvillingar som inte uppgett något cannabisbruk varken använde 

partydroger eller andra tyngre droger (Lynskey et al 2006). 

 

Fergusson et al (2008) har i deras studie studerat 1265 barn födda 1977 i staden Christchurch, 

Nya Zeeland. Under barnens uppväxt har forskarna med jämna mellanrum frågat 

försökspersonerna (föräldrarna i början) om deras familjehållande, utbildning, mentala hälsa, 

drogvanor med mera. Deras studie visade likt Lynskey et al (2006) att personerna som använt 

cannabis i ung ålder var mer benägna att testa andra illegala droger. Forskarnas resultat visade 

att risken för att prova en annan illegal drog var 92 gånger högre bland de som använt 

cannabis regelbundet sedan 16-17 årsåldern mot de som inte använt cannabis (Fergusson et al 

2008). 

 

Cannabis kan göra dig dummare 

I en studie gjord på Nya Zeeland följde nya zeeländska, brittiska och amerikanska forskare 

1037 personer från födseln, 1972/1973 i Dunedin, tills att de fyllt 38 år. Syftet med studien 

var att undersöka sambandet mellan varaktigt cannabisbruk och neuropsykologisk nedgång 

(Meier et al 2012). I studien fann de att personer som använde cannabis regelbundet visade en 

försämrad intelligens i form av försämrat minne och koncentrationsförmåga. Personerna som 

visade en försämring var de som börjat använda cannabis i tonåren och försämringen ökade 

desto mer personerna använt cannabis. Personer som börjat med cannabisanvändning i senare 

ålder visade inte en lika försämrad utveckling av intelligensen och detta beror på att hjärnan 
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fortsätter att utvecklas ända in till 20-årsåldern. Detta kan leda till att tonåringar löper större 

risk för en försämrad intelligens vid cannabisanvändning än personer som börjar med 

cannabis i en äldre ålder (Meier et al 2012).  

 

Även annan forskning visar att cannabisanvändning kan ge problem med minne, inlärning 

samt koncentration (Harkany et al 2014). Forskningen är gjord på barn vars mammor använt 

cannabis under graviditeten. Forskarna menar att en mamma som använder cannabis under 

graviditeten kan försämra hjärnans utveckling hos fostret då ämnet THC, som finns i 

cannabis, ockuperar hjärnans cannabinoidreceptorer. Detta leder till att fostrets utveckling 

störs då kommunikationen mellan nervceller i hjärnan blockeras av THC. Vidare menar 

forskarna att ju omognare hjärnan är desto större kan skadan bli (Harkany et al 2014). 

2.2 Cannabisanvändning bland studenter 

Sandra Bullock gjorde hösten 2003 en kartläggning av studenters användning av alkohol, 

droger samt om studentlivet. Studien gjordes bland 4575 studenter som studerade på 

grundnivå på högskolan Kalmar, Lunds universitet, Umeå universitet och Växjö universitet. 

Resultatet visade att 27.1 % av studenterna någon gång hade använt någon illegal drog, siffran 

minskade till 9.8 % vid användning de sista tolv månaderna och vid användning de första 

månaderna av höstterminen 2003 var det 4.5 %.  Majoriteten bland studenterna hade endast 

testat någon drog och det var få studenter som regelbundet använde sig av droger. Den mest 

testade och vanligaste drogen bland studenterna var cannabis (25.4 %). Det var högre 

droganvändning bland män jämfört med kvinnor, 12.2 % av männen som provat cannabis 

senaste tolv månaderna jämfört med 6.9 % bland kvinnorna. 

 

Camilla Meijer gjorde 2013 en studie på Linköpings Universitet (LiU) om studenters 

användning och attityd till cannabis där 990 studenter i termin fem deltog, 55 % var kvinnor 

och 45 % var män. Resultatet visade att 37 % av studenterna någon gång använt cannabis och 

att 19 % använt sig av cannabis de senaste tolv månaderna. Resultatet visade också att 44 % 

av de som använt cannabis de senaste tolv månaderna enbart testat denna drog. Bland männen 

hade mer än hälften någon gång använt cannabis och bland kvinnorna var det en fjärdedel 

som någon gång använt cannabis (Meijer 2013). 
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2.3 Attityder gentemot cannabis 

Attityden mot cannabis har under ett årtionde förändrats från att vara något farligt till att vara 

något som ska legaliseras och det har fått stort utrymme i sociala medier. Dimock (2013) 

menar att stödet för en legalisering av cannabis bland amerikaner har gått upp och ner sedan 

slutet av 1960-talet, men att det idag är uppe på det högsta någonsin. Stödet för en legalisering 

hade i slutet av 60-talet kring ca 10 % från det amerikanska folket och 2013 hade stödet en 

knapp majoritet (52 %). Författarna menar att stödet för en legalisering av cannabis har ökat i 

olika samhällsgrupper, exempelvis män, kvinnor och bland individer från 18 år och uppåt 

(Dimock 2013). Trotts ett ökat stöd för en legalisering av cannabis bland amerikaner är det 

fortfarande en majoritet (51 %) bland amerikanerna som anser sig vara obekväma med att folk 

i deras närhet använder cannabis (Dimock 2013). Dock är det tänkvärt att attityder förändras 

och ser olika ut mellan olika åldersgrupper. Studien visade att nästan tre av fyra bland de över 

65 år skulle vara obekväma med att folk runt dem använde cannabis jämfört med de under 30 

år, där en av tre skulle känna sig obekväm i samma situation (Dimock 2013). 

 

Bullocks (2004) studie visade att 66 % av studenterna ansåg att alkohol var den drog som 

skapade mest samhällsproblem, dock svarade 75 % också att alkoholkonsumtion var något 

som hörde ihop med att vara student på universitet. Vidare skriver Bullock (2004) att 

studenter ansåg att alkoholkonsumtion kunde leda till att studenter testade droger och droger 

ansågs av sju procent vara något som tillhörde studentlivet. 

 

Meijers (2013) studie visade att 24 % av studenterna skulle prova eller använda mer cannabis 

om drogen var laglig. Bland de som svarat att de skulle prova eller använda mer cannabis om 

det var lagligt var mer än dubbelt så många män jämfört med kvinnor. För de studenter som 

inte använt cannabis var den största anledningen att de inte var intresserade. Vidare i studien 

jämförde Meijer (2013) studenternas attityd mot cannabis jämförelsevis mot tobak och 

alkohol. 26 % av studenterna ansåg att cannabis var mest ohälsosamt jämfört mot tobak 

medan 28 % ansåg att tobak var mest ohälsosamt samt ansåg 29 % av studenterna att cannabis 

och tobak var lika ohälsosamma. Det var mer än det dubbla antalet män än kvinnor som ansåg 

tobak som mer ohälsosamt än cannabis medan den största andelen av kvinnorna ansåg att 

tobak och cannabis som lika ohälsosamt. Vid en jämförelse om vad som var mest ohälsosamt 

mellan cannabis och alkohol ansåg 34 % av studenterna att cannabis var mest ohälsosamt. 29 

% av studenterna ansåg att alkohol var mest ohälsosamt medan 22 % ansåg att båda var lika 
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ohälsosamma. Bland männen ansåg mer än två femtedelar att alkohol var mest ohälsosamt 

jämfört med cannabis medan knappt två femtedelar av kvinnorna ansåg att cannabis var mest 

ohälsosamt jämfört med alkohol. 

 

Vidare undersökte Meijer (2013) om vad studenterna ansåg ge störst problem i samhället av 

cannabis och tobak samt cannabis och alkohol. 46 % av studenterna svarade att tobak gav ett 

större problem i samhället än vad cannabis gjorde medan 18 % av studenterna svarade 

cannabis på frågan och 19 % ansåg att de gav lika stora problem i samhället. Några fler än 

hälften av männen ansåg att tobak gav störst problem i samhället jämfört med cannabis medan 

två femtedelar av kvinnorna tyckte detsamma. Bland studenterna svarade 67 % att de ansåg 

att alkohol gav störst problem i samhället jämfört med cannabis medan 6 % svarade att det var 

cannabis. 16 % av studenterna ansåg att cannabis och alkohol gav lika stora problem i 

samhället. Andelen av männen som ansåg att alkohol gav störst problem i samhället var 

knappt fyra femtedelar medan bland kvinnorna ansåg knappt tre femtedelar detsamma. 

 

Rödner, Hansson och Olsson (2007) skriver i deras studie Socialt integrerade 

narkotikaanvändare, myt eller verklighet? att det råder informella regler kring 

narkotikaanvändning och kontroll över användandet. De menar att om en person är villig att 

låna pengar för att köpa narkotika kan vara ett av många tecken på att individen har tappat 

kontrollen över användningen av narkotika och att det är den som styr dig och inte tvärtom.  

Respondenterna var också noga med att narkotikaanvändningen inte skulle påverka deras 

sociala möjligheter utan användningen skulle kontrolleras för att inte påverka deras 

åtaganden, exempelvis jobb (Rödner, Hansson & Olsson, 2007). 

2.4 Kalmar och Växjö 

I Bullocks studie deltog 547 studenter från Högskolan i Kalmar och från Växjö universitet 

deltog 702 studenter. I Kalmar rapporterades att 134 studenter (17.4 %) någon gång hade 

testat drogen, 45 studenter (5.9 %) hade använt sig av cannabis sista året och att 22 studenter 

(2.8 %) hade använt cannabis under pågående termin. I Växjö var motsvarande siffror 22 %, 

7.7 % och 5.4 % (Bullock 2004). Skillnader mellan studenterna i Kalmar och Växjö var 

exempelvis var de fick tag på cannabis och vart de oftast befann sig när de använde sig av 

cannabis. Studenter i Kalmar fick oftast tag på cannabis på ett annat sätt än de svarsalternativ 

som fanns med i studie medan studenter i Växjö svarade att de till största delen fick tag på 

cannabis på universitetsområdet. Kalmar och Växjö skiljde sig också åt i vilken situation de 
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befann sig i vid cannabisanvändning. För studenterna i Kalmar var det vanligaste att de var 

utomhus (41.4 %) och sedan att de varit utomlands (34.5 %). I Växjö var det vanligast att 

studenterna var hemma hos kompisar (74.5 %) och sedan på universitetsområdet (12.8 %) 

(Bullock 2004). 
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3. Teori  

Enligt Ekehammar (2007) handlar socialpsykologi förenklat om ”hur individen påverkas och 

påverkar sin sociala omgivning, dvs. andra människor, grupper och organisationer” (s. 275). 

Vi har valt att studera attityder till och användning av cannabis bland studenter utifrån flera 

dimensioner. Inom socialpsykologin används begrepp som attityder och social påverkan. 

Attityder handlar om hur vi skapar och använder oss av dessa i våra liv medan social 

påverkan handlar om hur vi kan påverkas i olika sociala situationer. Till sist använder vi oss 

av ett genusperspektiv för att studera likheter och skillnader i attityder och användning av 

cannabis mellan män och kvinnor. 

3.1 Socialpsykologi – attitydskapande och beteende 

Inom psykologin är attityder ett viktigt begrepp och är användbart i förståelsen av samspelet 

med andra människor på grund av att attityder visar hur en människa känner (kognitiv 

representation) för någonting, exempelvis personer, händelser och saker. En attityd kan vara 

positiv, neutral eller negativ när det handlar om inställning till någonting medan 

känslomässigt kan en attityd vara stark eller svag. Ekehammar (2007) och Kaufmann och 

Kaufmann (2010) menar att attityder är baserat på en människas sätt att tro, känna och handla. 

Attityderna kan skapas genom en av dessa komponenter men också genom olika 

kombinationer av dessa tre komponenter. Den kognitiva komponenten (vad du tror) handlar 

om tankemönstret bakom en attityd, det skulle exempelvis kunna vara att en person är positiv 

till cannabisanvändning efter att denne övervägt för- och nackdelarna med 

cannabisanvändning. Den emotionella komponenten (vad du känner) handlar om din affektion 

inför ett objekt och brukar uttryckas genom sympati eller antipati. Det kan exempelvis handla 

om att en person antigen ser användning av cannabis som positiv eller negativ. 

Beteendekomponenten (hur du handlar) grundar sig i hur en persons attityd speglar sig i 

dennes beteende, till exempel genom att en person använder cannabis, vilket gör att 

omgivningen kan utgå från att personen har en positiv attityd till drogen (Ekehammar 2007; 

Kaufmann och Kaufmann 2010). Vidare skriver Ekehammar (2007) att en attityd även kan 

vara ambivalent, alltså vara positiv och negativ samtidigt. Ett exempel på detta kan vara att en 

person är positiv till en legalisering av cannabis, men samtidigt rädd för vilka konsekvenser 

det skulle kunna innebära.   
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Därtill finns det inom socialpsykologin en föreställning om att egna och andras attityder kan 

påverka en individs beteende, men hur individens beteende påverkas av attityder är komplext. 

Beteenden kan påverkas av mer än bara attityder, till exempel subjektiva normer och upplevd 

kontroll. Tillsammans kan dessa tre komponenter vara en bevekelsegrund för ett beteende 

(Ajzen 2005). Attityder handlar om att ju mer tyngd en attityd har desto mer sannolikt är det 

att attityden kan leda till ett förändrat beteende. Ett exempel kan vara att attityder som 

grundas på direkt erfarenhet har en starkare påverkan på en individs beteende än attityder som 

kommer från indirekta erfarenheter. Subjektiv norm handlar om att en individs beteende kan 

påverkas utifrån hur denne tror att andra förväntar sig att denne ska bete oss i den specifika 

situationen. Den tredje komponenten, upplevd kontroll, kan förklaras med att ju mer 

övertygad en individ är med att klara av ett visst beteende desto större är möjligheten att 

individen ändrar på beteendet (Ajzen 2005; Kassin, Fein & Markus 2011). Vidare skriver 

Lalander och Johansson (2012) att människors beteenden kan förstås utifrån subkulturer, i 

detta fall ungdomskultur. De menar att människor i sitt identitetssökande drar sig till olika 

grupper för att stärka sin självbild, något som kan ske genom att individen får bekräftelse av 

gruppens medlemmar. I denna process är det vanligt att det experimenteras, till exempel med 

sexualitet, mode och droger, vilket kan vara avvikande från samhällets stereotypiska normer 

och värderingar. Något som också påverkat människor i sin utveckling är globaliseringen 

(Lalander & Johansson 2012). Värderingar och beteenden från andra länder är inte längre 

främmande för människor utan de kommer i kontakt med dessa dagligen genom sociala 

medier, film och musik. Detta gör att ungdomar även ställs inför andra värderingar av 

cannabis än de värderingar som finns i Sverige, vilket kan ha lett till en mer liberal syn till 

cannabis (se www.cannabis.se; www.drugsmart.com; nyheter24.se; www.metro.se). 

3.1.1 Attityders funktion och uppkomst 

Attityder fyller olika funktioner för oss människor och Ekehammar (2007) kallar dessa för 

kunskapsfunktion, instrumentell funktion och social identitetsfunktion. Kunskapsfunktion 

innebär att attityder kan hjälpa oss människor att handskas med nya objekt utan någon vidare 

kraftansträngning, det vill säga att vi kan fokusera på sådant vi tycker är viktigt angående ett 

attitydobjekt. Instrumentell funktion kan styra oss mot belöning och bort från bestraffning, 

exempelvis att vi drar oss till människor med liknande attityder som oss själva och bort från 

människor som inte har samma attityd. Social identitetsfunktion handlar om att attityder är 

knutna till en persons egen identitet, exempelvis kan det vara vilken politisk åsikt en individ 

har i debatten om legalisering om cannabis (Ekehammar 2007; Bohner & Wänke 2002). 

http://www.cannabis.se/
http://www.drugsmart.com/
http://www.metro.se/
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Social identitetsfunktion kan bidra till att skapa samhörighet med andra som har liknande 

attityder som oss själva (Ekehammar 2007). Det kan exempelvis vara att en person som är 

positiv till en legalisering av cannabis kan uppleva en samhörighet med andra som tycker 

likadant. 

 

Ekehammar (2007) skriver att attityder kan uppstå genom direkt erfarenhet, 

exponeringseffekten och instrumentell betingning, klassisk betingning och modellinlärning. 

Direkt erfarenhet är något vi själva varit med om och på så sätt skaffat oss en egen 

uppfattning. En händelse från barndomen som varit positiv kan påverka till en positiv attityd 

till/mot ett objekt eller person senare i livet och motsatsen om händelsen varit negativ. 

Attityder kan också skapas genom att vi utsätts för ett objekt vi inte styr över, det vill säga 

exponeringseffekten. Effekten bygger på att ju oftare en individ utsätts för ett objekt desto mer 

kommer individen att tycka om eller kanske ogilla objektet. Instrumentell betingning innebär 

att en viss uppfattning belönas eller bestraffas mot objektet, till exempel när en person vill 

passa in i en miljö där cannabis används. Använder personen cannabis får denne en positiv 

respons av de övriga och på så sätt uppmuntras beteendet. Klassisk betingning handlar om hur 

vi människor parar ihop objekt med varandra. En person som testat cannabis med vänner och 

upplevt det positivt kan skaffa sig en positiv attityd till cannabis. Vi kan också skapa attityder 

genom att observera närstående, exempelvis föräldrar, och skapa egna uppfattningar baserat 

på hur de agerar och reagerar gentemot ett objekt, vilket kallas modellinlärning. Genom 

modellinlärning kan attityder skapas redan innan en individ själv varit i direkt kontakt med 

objektet. Det kan till exempel innebära att ett barn som sett en närstående använda cannabis 

skapat sig en egen attityd till objektet utifrån den närståendes agerande (Ekehammar 2007; 

Payne 2008). En person som vuxit upp med föräldrar som haft en negativ inställning till 

cannabis kan påverkats genom observation och skapat en negativ attityd till drogen. 

3.1.2 Attitydförändring och social påverkan 

Ekehammar (2007) nämner två effektiva tillvägagångssätt för att förändra attityder. Det är 

dels genom budskapets innehåll samt genom handlingar. Attitydförändringar kan ske med 

hjälp av ett budskap och kan beskrivas med att trovärdigheten i budskapet är grunden till en 

förändring. Budskapet kan få en högre trovärdighet om kommunikatören är omtyckt, 

exempelvis på grund av popularitet eller likheten till en själv. Verbal och social skicklighet är 

också viktigt för att nå ut med budskapet, exempelvis att en person som talar snabbt kan 

upplevas mer övertygande. Återkommande upprepning av budskapet kan också öka 
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möjligheterna för en attitydförändring (Ekehammar 2007). Slutligen nämns också att hur 

budskapet framförs har betydelse. Lättare budskap är smidigare att ta till sig om de är visuella 

än att få höra någon prata eller få budskapet nerskrivet, men är det ett komplicerat budskap är 

en skriftlig information i regel bättre (Ekehammar 2007). 

 

Det andra tillvägagångssättet är baserat på kognitiv dissonansteori och innebär att kognitiva 

element är kopplade till attityder och beteenden. Kognitiv dissonansteori handlar om hur en 

individ kan ha en positiv attityd och ett negativt beteende samtidigt och hur det kan skapa ett 

obehag för individen (Festinger 1962). Dissonans kan exempelvis vara att en individ tycker 

att röka cannabis är farligt och luktar illa (attityd) men likväl röker cannabis (beteende). 

Attityd och beteende går inte ihop och kan således skapa obehag för individen som kommer 

vilja minska känslan av obehag. För det krävs en attitydmässig eller beteendemässig 

förändring för att attityd och beteende ska stämma överrens.  

 

Vidare kan människors attityder och beteenden påverkas i samspel med andra människor, det 

vill säga social påverkan. Social påverkan handlar om att människors attityder och beteenden 

förändras när flera människor umgås exempelvis i grupp.  Inom socialpsykologin finns fyra 

föreställningar om hur social påverkan medvetet eller omedvetet kan förändra attityder och 

beteenden hos människor. Det är genom sociala normer, konformitet, samtycke och lydnad.  

Sherif (1966) menar att sociala normer uppstår som en konsekvens av att människor umgås 

och kan vara de regler som finns inom gruppen för att vägleda och begränsa medlemmars 

beteenden. Det vill säga att tala om för gruppens medlemmar vad som anses var ett accepterat 

respektive oaccepterat beteende i olika situationer (Sherif 1966).  

Konformitet handlar om att attityder och beteenden hos enskilda individer kan ändras om en 

individ upplever ett socialt tryck. Det kan förklaras med att en individ upplever att majoriteten 

i en grupp inte kan ha fel vilket kan leda till att en individ ändrar sitt beteende. Vidare kan det 

handla om att en individ inte vill sticka ut och därför gör som gruppen för att passa in, 

exempelvis om de andra röker cannabis kan en individ som inte röker cannabis testa att röka 

cannabis för att passa in (se Asch 1936 i Ekehammar 2007). Samtycke kan förklaras med att 

en individ ändrar sin attityd eller sitt beteende tillfälligt på grund av social påverkan i form av 

övertalning, tvång eller grupptryck (Cialdini 2014). Lydnad handlar däremot om förändring 

av attityd och beteende till följd av en maktrelation, exempelvis en soldat som följer en högre 

auktoritets order (Milgram 2010). 
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3.2 Genusperspektiv 

Ordet genus grundar sig i att kvinnlighet och manlighet skapas och förstå genom samhället i 

dess kontexter genom bland annat de normer om hur en kvinna respektive en man bör bete 

sig, vilket över tid och plats kan se olika ut. Det närliggande ordet kön betecknar de 

biologiska (kroppsliga) skillnaderna mellan kvinnan och mannen och inte vad som är 

kvinnligt respektive manligt. Genus handlar förenklat om att synliggöra skillnader mellan 

feminint och maskulint (Kullberg et al 2012). Genom att synliggöra genus kan sociala och 

kulturella föreställningar ifrågasättas och skapa en djupare förståelse för vad det är skiljer 

individer åt på mer än ett sätt, till exempel kön (Josefson 2005). I uppfostran lär sig ett barn 

att vara uthållig, visa hänsyn och följa regler och normer i samhället och trots detta faller 

ungdomar för olika riskbeteenden. Det är vanligare bland pojkar, än bland flickor, med 

riskbeteenden och detta kan bero på kulturella värderingar och sociala strukturer som 

generellt sett ger pojkar större frihet (Lindström 1995). 

 

Ett sätt för att förklara varför kvinnor och män kan ha olika attityder till droganvändning 

skulle kunna göras genom ett genusperspektiv. Kullberg et al (2012) menar att kvinnors och 

mäns missbruk har sett olika ut över tid. Männen har haft ett högre bruk än kvinnor vilket dels 

kan bero på att det varit tabubelagt för kvinnor/mödrar att bryta normen som ”goda” kvinnor 

genom att till exempel dricka alkohol (jämför Lalander 1998). Kvinnor och män beskrivs 

också med olika egenskaper, kvinnorna beskrivs ofta som passiva och inåt agerande medan 

männen som aggressiva och utåtagerande. Detta visar sig även i deras missbruk där kvinnorna 

oftare använder lugnande medel och sömnmedel, vilket inte utgör samma problem för 

omgivningen och samhället som männens missbruk av alkohol och narkotika. En intressant 

aspekt som Kullberg et al (2012) tar upp är att kvinnor i tidigare ålder presenteras för 

narkotika och snabbare hamnar i ett tungt missbruk än män och likväl utgör kvinnorna bara ca 

20 % bland personer med tungt missbruk (Kullberg et al 2012).   
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4. Metod och metodologiska övervägande 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt metodologiska tillvägagångssätt som vi har 

använt oss av i genomförandet av vår studie. 

4.1 Val av metod 

Vi valde i studien att använda oss av en kvantitativ metod och datainsamlingen utfördes med 

hjälp av webbenkäter. Trost (2007) menar att kvantitativ metod lämpar sig för studier med 

syftet att undersöka hur ofta, hur många eller hur vanligt något är. Målet med en kvantitativ 

undersökning är att skaffa sig ett material som både är stort och brett. Denscombe (2009) 

menar att kvalitativa intervjuer är lämpliga att använda då forskaren vill få insikt i en persons 

egna åsikter, uppfattningar och erfarenheter. Vi har valt att använda oss av en kvantitativ 

metod istället för en kvalitativ metod då syftet med studien är att undersöka vilka attityder 

studenterna vid Linnéuniversitetet har till cannabis samt i vilken omfattning cannabis 

används. Vi vill i vår studie undersöka ”hur” och inte ”varför” det ser ut som det gör. 

4.2 Urval 

Populationen för denna studie var studenter som studerar på Linnéuniversitetet. På 

Linnéuniversitetet studerar 18783 personer, bland studenterna studerar 4887 i Kalmar, 10029 

studerar i Växjö och 3867 studerar på distans. Syftet med studien var att studera denna 

specifika målgrupp och utgångspunkten var ett slumpmässigturval för att nå våra 

respondenter. Slumpmässigt urval kan beskrivas som att respondenterna blir slumpmässigt 

utvalda men ska likväl kunna representera populationen forskaren valt att studera. För att 

kunna representera populationen behövs det dels att tillräckligt många som deltar i studien 

samt att urvalet verkligen är slumpmässigt (Denscombe 2009).  

 

För att nå ut till den tilltänkta populationen, studenter på Lnu, valde vi att använda oss av det 

sociala mediet ”Facebook” av den anledningen att vi inte hade tillgång till studenternas 

mejladresser kopplade till Lnu. Genom att använda facebook bidrog det också till att begränsa 

studien i det syftet att studenter som inte använde facebook inte fick någon möjlighet att ta del 

av webbenkäten. Vidare var en begränsning att bara de 4500 studenter ”gillade” 

Linnéstudenterna fick en notis om webbenkäten. Detta innebar att studenter som använde 

facebook men inte gillade Linnéstudenterna inte fick någon notis och troligen inte såg 

webbenkäten. Ytterligare en begränsning i studien var att vi inte hade någon möjlighet att 

följa upp svarsfrekvensen eller bortfallet på grund av att vi inte kunde ta reda på hur många 
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studenter webbenkäten nått ut till eller hur många som valde att inte svara. Den utvalda 

populationen till studien kan anses vara slumpmässigt utvald när vi inte visste vilka studenter 

som ”gillade” Linnéstudenterna”. För att försäkra att det bara var studenter som svarade på 

webbenkäten krävdes det att studenten loggade in på sin studentmejl. Detta gjorde att vi 

kunde styra vilka som kunde delta i studien, men studenterna fick själva bestämma om de 

ville delta i studien. Något som kan karaktärisera urvalet i denna studie är att studien 

framförallt nådde ut till en yngre population. Detta kan bero på att yngre studenter använder 

sig mer av sociala medier, till exempel facebook, och av den anledningen är mer troliga att 

”gilla” Linnéstudenternas facebooksida.  En anledning till detta kan vara att många yngre 

studenter flyttar till nya orter vilket kan göra att de lämnar de grupper de tillhört tidigare, till 

exempel familj och vänner, och söker sig till nya grupper (jämför Lalander & Johansson 

2012). Något som kan hjälpa studenterna till detta är att vara aktiva och uppmärksamma på 

vad som organiseras för studenter genom bland annat Linnéstudenterna. Lalander och 

Johansson (2012) menar att ju äldre en individ blir desto mer självständig blir individen och 

behovet av en grupptillhörighet minskar. Det tillåter individen att själv välja sin väg. Detta 

kan ge en förståelse till varför fler yngre än äldre studenter deltog i studien.  

 

Urvalets storlek i surveyundersökningar i samhällsvetenskaplig forskning behöver 

nödvändigtvis inte innebära att 1000 eller 2000 personer deltar i undersökningen. De flesta 

småskaliga undersökningar omfattar mellan 30-250 respondenter (Denscombe 2009). 

Denscombe (2009) menar att när mindre undersökningar görs är det är viktigt att vara 

försiktig med att generalisera resultatet. Vidare menar han också att det inte är acceptabelt att 

enbart använda siffror för att dölja en låg siffra i en undersökning som haft ett få antal 

respondenter, exempelvis 10 % istället för tre om antalet respondenter var 30. Urvalets storlek 

i denna studie var 130 respondenter, 76 från Kalmar, 50 från Växjö och 4 från övriga orter. 

Utifrån hur många som studerar på Lnu och hur många som svarade på vår webbenkät kan vi 

inte säga att vårt urval är representativt för hela Lnu. Detta gör att vi inte kommer kunna 

generalisera resultatet på hela universitetet utan istället har vi analyserat resultatet kontra våra 

respondenter.  

4.3 Webbenkäter 

Som datainsamlingsmetod valde vi att använda oss av en webbenkät. Det innebar att 

respondenterna fick besöka en webbsida för att kunna besvara enkäten. Användning av en 

webbenkät medför både för- och nackdelar. Bryman (2011) menar att fördelar med en 
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webbenkät är att det blir billigare då utgifter som kopiering och porto undviks. Webbenkäter 

tenderar därtill att återkomma snabbare än exempelvis postenkäter, samt att en webbenkät inte 

är begränsad till ett geografiskt område. Vidare är också en fördel att analysen sker ofta i 

samma program som webbenkäten är gjord i (behovsdrivenutveckling.se). Nackdelar med en 

webbenkät är att den tenderar att få en lägre svarsfrekvens till följd av att respondenterna 

behöver ha tillgång till en dator eller mobil med internetanslutning, vilket kan begränsa 

antalet respondenter. Vidare finns det en risk med att en person kan svara flera gånger på 

webbenkäten (Bryman 2011; Hultåker 2007). För att undvika att respondenter skulle kunna gå 

in och svara flera gånger valde vi att webbenkäten skulle begränsas till studentmejlen 

(xx222xx@student.lnu.se). Det innebar att respondenterna fick logga in på studentmejlen för 

att få tillgång att besvara webbenkäten.  

4.3.1 Utformning och genom förandet av enkäten 

För att utforma webbenkäten valde vi att används oss av studier som gjorts tidigare inom 

området. Anledningen till detta tillvägagångssätt var för att vi skulle kunna jämföra vårt 

resultat med tidigare studier. Webbenkäten består av slutna frågor med fasta svarsalternativ. 

Trost (2007) menar att slutna frågor i enkäter är lättare att hantera än öppna frågor som vars 

svar kan ha mer än en innebörd. Vidare skriver Trost (2007) att fasta svarsalternativ kan 

anpassas till utformaren av enkäten och dennes tanke med studien, men att svarsalternativen 

inte passar respondenterna som svarar på enkäten. För att undvika att respondenter skulle 

välja ett svarsalternativ som kanske inte skulle passa dem valde vi också att lägga till 

svarsalternativet ”övrigt”. Svarsalternativet ”övrigt” användes bland annat av respondenterna 

på frågan om vad den störta anledningen till att de inte använde cannabis var samt har du 

provat någon/några av följande substanser.    

 

I utformningen av webbenkäten valde vi att avgränsa oss till ett max antal frågor till följd av 

två anledningar. Första anledningen var att det inte skulle ta för lång tid för respondenterna att 

svara på webbenkäten och den andra anledningen var att webbenkäten inte skulle vara för 

“tät” och på så sätt avskräcka våra respondenter från att svara.  

4.4 Litteratursökning 

Under studiens gång har vi använt oss av olika sökmotorer för att få fram relevanta källor 

inom cannabisanvändning och forskning om cannabis. De mest återkommande sökmotorer vi 

använt är Google, Swepub, OneSearch och Social Services Abstracts. Vi har använt oss av 

http://search.proquest.com/socialservices?accountid=14827
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sökord som cannabis, cannabisanvändning, studenter+cannabis, diskussion om legalisering av 

cannabis samt attityd till cannabis. Vi har haft stor nytta av Universitetsbiblioteket i Kalmar, 

samt utnyttjat fjärrlån för att undvika andrahandsrefereringar. Vi har därtill fått relevant 

litteratur av vår handledare. 

4.5 Tillvägagångssätt 

Parallellt med utformningen av webbenkäten tog vi kontakt med Studenthälsan för att fråga 

om de kunde hjälpa oss att skicka ut webbenkäten till studenterna, vid Lnu, via studentmejlen. 

Studenthälsan kunde inte hjälpa oss på grund av restriktioner angående massmejl. Vi tog 

istället kontakt med Linnéstudenterna och blev lovade hjälp av dem att få ut webbenkäten på 

deras facebooksida, Linnéstudenterna, som gillades av ungefär 4500 studenter. 

Linnéstudenterna lade ut länken till webbenkäten och efter en vecka publicerade de länken till 

webbenkäten igen för att uppmärksamma och uppmana fler studenter att gå in och besvara 

enkäten. Webbenkäten var tillgänglig för studenterna i två veckor och efter det stängde vi ner 

webbenkäten för ytterligare svar. För att koda resultatet använde vi oss av statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). I programmet använde vi oss sedan av 

”frequencies” och ”crosstabs” för att dels mäta hur det såg ut bland respondenterna men också 

för att mäta sambandet mellan olika variablar, exempelvis kön och cannabisanvändning. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhage (2011) menar att crosstabs kan användas för att mäta 

samband mellan variabler och för att det ska finnas ett samband mellan variablerna ska ”p” 

vara mindre än 0.05 (p<0,05).    

4.6 Validitet och reliabilitet  

Fortlöpande under arbetsprocessen har validitet och reliabilitet varit av vikt för studien.  

Bryman (2011) och Trost (2007) menar att validitet handlar om huruvida insamlad data 

faktiskt mäter det den är avsedd att mäta. Reliabiliteten, även kallad pålitlighet eller  

tillförlitlighet, i studien handlar istället om i vilken mån studien är möjlig att replikeras av en  

annan forskare och få liknande svar (Denscombe 2011; Eliasson 2013).  

 

Holme och Solvang (1997) menar att ett sätt att öka studiens validitet och reliabilitet bygger 

på att forskaren ständigt ska ställa sig kritiskt till sitt material. Forskare som är kritiska mot 

materialet kan minska risken för att egna tolkningar ska påverka datainsamlingen och 

framställningen av resultat och analys. Därtill är det viktigt att forskaren är medveten om 

eventuella brister i materialet (Holme & Solvang 1997). Vi har i studien ständigt försökt 
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arbeta med validiteten och reliabiliteten. Under utformningen av webbenkäten var 

validitetsfrågan av stor vikt för att undvika otydliga formuleringar som kunde leda till att vi 

inte fick de svar som behövdes för att besvara studiens syfte. För att stärka webbenkätens 

validitet var tanken att en pilotstudie skulle genomföras. Bryman (2011) menar att en 

pilotstudie kan hjälpa forskaren att upptäcka fel och brister i en enkät, till exempel 

svårformulerade frågor, eventuella missförstånd samt förändringar i dispositionen av enkäten. 

För att vidhålla validiteten i studien dubbelkollade vi att inkodningen av vårt datamaterial till 

programmet SPSS var korrekt inkodat (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhage 2011). Kvantitativa 

studier kräver någon form av generaliserbarhet som innebär vilken mån resultatet kan 

appliceras till andra grupper och situationer än den specifika grupp som varit aktuell i studien 

(Bryman 2011). Med hänsyn till det låga antal respondenter som deltagit i denna studie bör en 

generalisering av resultatet göras med försiktighet. 

 

Under arbetsprocessen har vi försökt att eftersträva en hög reliabilitet genom att dokumentera 

vårt tillvägagångssätt. Det möjliggör att en annan forskare vid ett annat tillfälle kan 

genomföra en liknande studie igen. I utformningen av webbenkäten har vi eftersträvat att 

använda ett okomplicerat språk för att minska risken för att feltolkningar av frågorna ska 

kunna ske (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2011). På grund av tidsbrist uteblev 

pilotstudien och det resulterade i att webbenkäten innehöll brister som uppmärksammades när 

det var försent. I fråga 15 ”Har du provat någon/några av följande substanser?” var det 

mening att respondenterna skulle kunna välja flera svarsalternativ och respondenterna 

uppmärksammade att det inte var möjligt. Till följd av bristen i fråga 15 valde vissa 

respondenter att använda svarsalternativet “övrigt” och själva skriva in de droger som de 

testat. Med hänsyn till att frågan inte blev besvarad som den var menad valde vi att inte 

använda frågan i studien. Bristen i frågan gör dessvärre att studiens reabilitet minskar, detta 

för att studien blir svår att replikera när en fråga i webbenkäten inte mätte det den skulle. 

4.7 Data analys 
För att koda resultatet använde vi oss av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). I programmet använde vi oss av ”frequencies” och ”crosstabs” för att dels 

mäta hur det såg ut bland respondenterna men också för att mäta sambandet mellan olika 

variablar (signifikans), exempelvis kön och cannabisanvändning. För att mäta signifikans 

mellan två eller fler variabler gör dataprogrammet, i detta fall SPSS, ett generaliserande 

stickprov av resultatet och räknar ut om resultatet beror på slumpen eller inte. Djurfeldt, 
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Larsson och Stjärnhage (2011) menar att crosstabs kan användas för att mäta signifikans 

mellan variabler och för att det ska återfinnas signifikans mellan variablerna ska ”p-värdet” 

vara mindre än 0.05 (p<0,05).  Ett p-värde under 0,05 innebär att det enbart är 5 % risk att 

sambandet mellan variablerna berodde på slumpen. Siffrorna och procentsatserna som 

används för att presentera studiens resultat är tagna från tabellerna i dataprogrammet SPSS.  

4.8 Etiska övervägande 

All forskning ska ske med etiska överväganden, det vill säga från grundtanken till det 

slutgiltiga resultatet som publiceras (Denscombe 2009). Det är viktigt att respektera 

respondenternas rättigheter, värdighet, integritet men också att vara försiktig så respondenter 

som deltagit i en studie inte lider någon skada. Forskare ska hela tiden arbeta på ett ärligt sätt. 

I denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådets (VR) fyra riktlinjer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.) 

I samband med att webbenkäten lades ut på Linnéstudenternas facebooksida skrevs det också 

en text om syftet med undersökningen samt att de som ville svara på webbenkäten var 

tvungna att logga in på sin studentmejl. Detta för att uppfylla informationskravet som 

respondenterna har rätt till innan de börjar delta i undersökningen. Gällande samtyckeskravet 

ansåg vi att de gett sitt samtycke i och med att de var tvungna att logga in på sina studentmejl 

för att få tillgång till webbenkäten. I denna studie efterfrågar vi om känslig information och är 

det viktigt att respondenterna är anonyma för att uppfylla konfidentialitetskravet. Det uppstod 

en diskussion kring om webbenkäten verkligen var anonym när respondenterna var tvungna 

att logga in på sina studentmejl för att kunna besvara webbenkäten. För att säkerhetsställa att 

respondenterna var anonyma ringde vi IT-avdelningen för att få svar på om det var möjligt att 

spåra vem som hade svarat på webbenkäten. Svaret vi fick var att det inte var möjligt utan att 

bryta mot lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Nyttjandekravet handlar om att 

det insamlade materialet enbart ska användas för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Detta anser vi uppfyllt för det insamlade materialet kommer enbart användas 

till studiens syfte och frågeställningar och uppgifterna hanteras med försiktighet.  

4.9 Arbetsfördelning 

Genomgående under arbetsprocessen av denna studie har vi tillsammans jobbat med en öppen 

dialog rörande studiens olika delar. Inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar 

valde vi att skriva tillsammans för att tillsammans skapa grunden till studien samt för att 

kunna diskutera igenom alla olika dokument, exempelvis vilken information vi skulle behåller 
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eller vilken som skulle vidareutvecklas i studien. Vidare i arbetsprocessen tog Daniel ansvar 

för tidigare forskning och teorin och Metaxas tog ansvar för metoden. När vi kände oss klara 

läste vi igenom varandras arbeten för att ge synpunkter på om något skulle läggas till eller tas 

bort. Resultatet och analysen valde vi att arbeta tillsammans med för att kunna diskutera 

empirin under skrivandet. Diskussionen och förslag till vidare forskning valde vi också att 

skriva tillsammans för att kunna diskutera varandras synpunkter. 
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Figur 3 n=130 

Figur 1 n=130 

5. Resultat och analys 

Syftet med studien var att undersöka hur cannabisanvändning såg ut bland studenter vid Lnu, 

hur deras attityd mot cannabis var samt att se om studenterna hade kännedom om Lnu’s 

alkohol och drogpolicy. Vi är medvetna om att det var få respondenter som deltog i vår studie 

jämfört med tidigare studier trots detta visar resultatet på liknande tenderser som de tidigare 

studierna. Siffror och procentsatser som används i detta kapitel är framtagna från frekvens- 

och krosstabeller gjorda i dataprogrammet SPSS. 

5.1 Bakgrundsinformation 

Här presenteras en bakgrundsinformation av de respondenterna som svarat på webbenkäten i 

vår studie. I figur 1 visas fördelningen av män och kvinnor som svarat på webbenkäten. Figur 

2 visar respondenternas ålder. Figur 3 visar uppdelningen mellan respondenterna angående 

studieort och figur 4 visar respondenterna indelade i fakultet.  

 

Sammanlagt var det 130 respondenter som besvarade vår webbenkät om användning och 

attityd till cannabis. Av de 130 som svarade var 83 (64 %) kvinnor och resterande 47 (36 %) 

var män (figur 1). Våra respondenter var i åldrarna 19-46 och majoriteten av de som 

besvarade webbenkäten var i åldrarna 21-23 (52 %). I åldrarna 28 och uppåt var det endast en 

svarande per ålder vilket motsvarar 5.4 % av våra respondenter (figur 2). Av våra 

Figur 2 n=130 

Figur 4 n=130 
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respondenter kom 76 (59 %) från Kalmar, 50 (38 %) från Växjö och resterande 4 (3 %) kom 

från övriga orter (figur 3). Respondenterna fick också svara på vilken fakultet de tillhörde och 

fördelningen var följande: 35 (27 %) fakulteten för samhällsventenskap, 27 (21 %) 

ekonomihögskolan, 24 (18 %) fakulteten för hälso- och livsventenskap, 17 (13 %) fakulteten 

för konst och humaniora, 15 (12 %) fakulteten för teknik och tolv (9 %) nämnden för 

lärarutbildningen (figur 4).   

 

De fyra personerna som svarade att de studerade på övriga orter kommer inte vara en del av 

den kommande resultat- och analyspresentationen, med anledning till att vi anser att de utgör 

en för liten grupp för att användas i jämförande analyser gentemot Kalmar och Växjö.   

5.2 Cannabisanvändning 

Nedan presenteras resultatet och analysen av respondenternas cannabisanvändning. Resultatet 

kommer att analyseras med hjälp av valda teorier och tidigare forskning. Totalt var det 126 

respondenter som skulle svara på frågorna (n=126). I figur 5 presenteras respondenteras 

cannabisanvändning.  

 

 

I studien fann vi att 46 (36 %) av respondenterna någon gång i deras liv använt cannabis. 

Bland de 46 respondenterna hade 19 (41 %) använt cannabis de senaste tolv månaderna och 

27 (59 %) använt det för mer än tolv månader sedan.  De resterande 80 (64 %) respondenterna 

svarade att de aldrig använt cannabis (figur 5). Liknande tendenser som visade sig i vårt 

resultat fann vi i en studie gjord på Linköpings Universitet av Meijer (2013). Hennes studie 

visade att 34 % av de som använt cannabis någon gång gjort det de senaste tolv månaderna 

samtidigt som 66 % hade gjort det för mer än tolv månader sedan. Den skillnaden vi kunde 

utläsa gentemot hennes studie var däremot att majoriteten av respondenterna i hennes studie 

svarat att de någon gång använt cannabis jämfört med att majoriteten i vår studie svarat att de 

Figur 5 n=126 
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aldrig använd cannabis. En förklaring till denna skillnad i studierna kan vara att hennes studie 

innehöll fler respondenter samt att Linköping är en större stad, vilket skulle kunna leda till att 

tillgången av cannabis är större där än den är i Kalmar och Växjö. 

 

Vidare i resultatet fann vi att det var signifikant fler män (47 %) än kvinnor (31 %) som 

använt cannabis p<0,024. Resultatet visade också att skillnaderna mellan männen (27 %) och 

kvinnorna (9 %) som använt cannabis de senaste tolv månaderna var markant. I en jämförelse 

med en rikstäckande studie gjord av Statens folkhälsoinstitut (2013b) visade vårt resultat ett 

högre användande av cannabis mellan män och kvinnor. Deras studie visade att cirka 17 % av 

männen och 12 % av kvinnorna i åldrarna 16-64 någon gång använt cannabis. En förklararing 

till dessa skillnader kan vara att deras studie är rikstäckande samtidigt som respondenterna i 

vår studie var i ett mer koncentrerat ålderspann (18-46), där cannabisanvändning är vanligare 

(se CAN 2012). Ett sätt att förklara varför männen i större utsträckning än kvinnorna använde 

cannabis kan ske genom Lalanders (1998) resonemang om den ”goda” kvinnan. Historiskt sätt 

har männen haft högre bruk av droger än kvinnor, på grund av att en kvinna som använde sig 

av droger inte sågs som en ”god” kvinna av samhället. Detta resonemang kan vara en 

anledning till att männens cannabisanvändning var vanligare än kvinnornas. 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabell 1 Korstabell mellan kön och om respondenterna provat cannabis  
 

Vid en uppdelning till vilken fakultet respondenterna studerar inom visade resultatet att 

oavsett fakultettillhörighet var den tydligaste tendensen att cannabisanvändningen bland 

respondenterna enbart var experimentell. Ekonomihögskolan och nämnden för 

lärarutbildningen var de två fakulteter med lägst påvisad cannabisanvändning, sex (23 %) 

respondenter respektive tre (25 %) respondenter. De två fakulteter som påvisade högst 

cannabisanvändning var fakulteten för teknik, sju (47 %) respondenter, och fakulteten för 

samhällvetenskap, 15 (44 %) respondenter. Respondenterna inom fakulteten för teknik var de 

enda som hade fler respondenter som använde cannabis aktivt, senaste tolv månaderna, än 

 Provat cannabis Total 

Ja, under de 

senaste 12 

månaderna 

Ja, men mer än 

12 månader sen 

Nej 

Kön 
Kvinna 7 18 56 81 

Man 12 9 24 45 

Total 19 27 80 126 
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respondenter som har en inaktiv cannabisanvändning, mer än tolv månader sen. En förklaring 

till att teknik i viss mån skiljer sig från de andra fakulteterna kan vara att fakulteten för teknik 

är mansdominerad samt att männen i studien hade en markant högre cannabisanvändning än 

kvinnorna (se stycket över). Även Lalanders och Johanssons (2012) tankar kring subkulturer 

skulle kunna appliceras på respondenterna som tillhör fakulteten för teknik. De menar att 

yngre personer ofta har en experimentell fas i livet där de i viss mån tenderar att testa olika 

beteende, vilka kan vara normbrytande, till exempel cannabisanvändning. Fakulteten för 

teknik och ekonomihögskolan hade högsta andelen respondenter som var bland de yngre 

åldrarna. Cannabisanvändningen kan tänkas ingå i en experimentell fas för de respondenter 

inom fakulteten för teknik, men detta kan också te sig motsägelsefult då respondenterna från 

ekonomihögskolan hade den lägsta cannabisanvändningen bland respondenterna i studien. 

Denna skillnad tror vi kan bero på genus. Fakulteten för teknik var mansdominerat vilket kan 

vara en bidragande faktor medan ekonomihögskolan var kvinnodominerat som kan vara en 

preventiv faktor till cannabisanvändningen. Detta kan kopplas till Lalanders (1998) 

resonemang kring den goda kvinnan och Lindströms (1995) resonemang om att killar 

vanligare kan ha ett högre riskbeteende än tjejer.    

5.2.1 Cannabisanvändning de senaste tolv månaderna 

Nedan kommer vi att presentera resultat och analys från de 19 respondenter (n=19) som svarat 

att de använt cannabis de senaste tolv månaderna. 

 

I frågan om respondenternas debutålder för cannabisanvändning var det en svarsfrekvens på 

95 % då en respondent inte svarat. Resultatet visade att medelåldern för respondenternas 

cannabisdebut låg vid 17,3 års ålder och att den vanligaste debutåldern bland respondenterna 

var vid 16 års ålder, vilket fyra (22 %) respondenter svarade. I den nationella undersökningen 

från CAN (2012) visades det att medelåldern för narkotikadebut var 17,5 års ålder vilket kan 

styrka debutåldern i denna studie. Kullberg et al (2012) menar att kvinnor i tidigare ålder än 

män presenteras för narkotika. I denna studie fann vi däremot ingen signifikans, p<0,203, 

mellan debutålder för cannabisanvändning och kön. Istället gick det att utläsa att andelen män 

med cannabisdebut innan eller vid 16 års ålder är större än andelen kvinnor. 
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   Tabell 2 Korstabell mellan kön och ålder vid första cannabisanvändning   
   

På frågan om hur respondenterna kom i kontakt med cannabis första gången svarade alla 19 

respondenter. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna kom i kontakt med cannabis 

genom vänner, 14 (74 %), medan den näst vanligaste orsaken var genom fest, tre (16 %). 

Resterande två (10 %) respondenter svarade antingen att de kom i kontakt med cannabis 

utomlands eller genom ett eget svar som var utomlands/vänner. Resultatet visade ingen tydlig 

skillnad mellan män och kvinnor och hur de kom i kontakt med cannabis första gången. 

Majoriteten i båda grupperna svarade att de kom i kontakt med cannabis genom vänner och 

näst vanligaste var att komma i kontakt med cannabis på fest. Resultatet kan förstås utifrån 

Ekehammars (2007) resonemang kring instrumentell betingning. Ekehammar (2007) menar 

att individer kan dras mot andra individer med liknande attityder till olika objekt, vilket kan 

förklara varför de allra flesta av respondenterna svarat att de kom i kontakt med cannabis 

genom deras vänner. Det skulle också kunna tolkas utifrån begreppet konformitet som handlar 

om hur en individ kan förändra sin attityd och sitt beteende vid upplevelse av socialt tryck (se 

Asch 1936 i Ekehammar 2007). Många av respondenterna kom i kontakt med cannabis första 

gången när de var tillsammans med vänner vilket skulle kunna vara en tendens av att 

individen i det sammanhanget upplevde ett socialt tryck på att använda cannabis från sina 

vänner. Det kan resulterat i att individen förändrat sin inställning till cannabis av den orsaken 

att individen ansåg att majoriteten i gruppen inte kan ha fel och av den anledningen provade 

att använda cannabis för att passa in. 

 

Vidare i studien ville vi veta i vilken situation respondenterna använde cannabis oftast, när de 

var ensamma eller tillsammans med vänner. Alla 19 respondenter svarade på frågan. Det var 

bara en (5 %) som svarade att de oftast använder cannabis när de är själva. Resterande 18 (95 

%) svarade att de oftast använder cannabis när de är med vänner. Svensson (2014) menar att 

personer som röker intensivt ofta brukar göra det när de är ensamma och respondenten som 

svarade att den oftast röker cannabis när den är ensam uppgav också en cannabisanvändning 

 Kön Total 

Kvinna Man 

Ålder vid första  
Cannabisanvändning 
 

13 1 0 1 

14 1 2 3 

16 0 4 4 

17 0 1 1 

18 1 1 2 

19 2 1 3 

20 0 3 3 

22 1 0 1 
Total 6 12 18 
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till en eller flera gånger i veckan. Majoriteten av de som svarade att de röker cannabis när de 

är tillsammans med vänner uppgav också ett lägre bruk av cannabis vilket var någon eller 

några gånger per år.  Detta kan stödjas av Svenssons (2014) argument om att de som inte 

röker cannabis lika ofta brukar göra det tillsammans med vänner. Vidare kan detta mönster 

förklaras utifrån Ekehammars (2007) resonemang om socialpåverkan och Sherif (1966) 

resonemang kring sociala normer. Socialpåverkan kan vara relevant för att tolka 

respondenternas beteende angående cannabisanvändning tillsammans med vänner. Gruppen 

en person befinner sig i kan ha en liberalsyn kring cannabisanvändning. Detta kan leda till att 

personen väljer att använda cannabis tillsammans med de andra i gruppen för att uppleva en 

känsla av grupptillhörighet. Sherif (1966) menar att en följd av att människor umgås i grupp 

är att det uppstår sociala normer. Dessa normer är till för att vägleda och styra individerna i 

gruppen till att följa de sociala normer som den gemensamma gruppen bestämt är ett 

accepterat beteende, till exempel cannabisanvändning.  

5.3 Attityd till cannabis 

Vi kommer här presentera resultatet och analysen om respondenternas attityd till cannabis. 

Totalt var det 126 respondenter (n=126), men det kommer vid figurerna vara olika antal 

svarande respondenter med orsak av att det är följdfrågor som bara vissa av respondenter ska 

besvara.  I figur 6 visas respondenternas inställning till att låna pengar för att köpa cannabis. 

Figur 7 visar respondenternas inställning till att prova eller prova cannabis igen. I figur 8 

presenteras respondenternas anledningar till att de inte använde cannabis och figur 9 

presenteras respondenternas inställning till att prova eller använda mer cannabis om det var 

lagligt.     

 

Figur 6 n=19 Figur 7 n=107 
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På frågan om de kunde tänka sig att låna pengar för att köpa cannabis skulle de respondenter 

(n=19) som använt cannabis de senaste tolv månaderna svara. Både män och kvinnor var föga 

intresserade av att låna pengar till att köpa cannabis. Tre (16 %) av respondenterna svarade att 

de kunde tänka sig att låna pengar för att köpa cannabis, medan majoriteten, 16 (84 %), 

svarade att de inte kunde tänka sig att göra det (figur 6). Rödner, Hansson och Olsson (2007) 

menar att det finns informella regler bland cannabisanvändare. De menar att till exempel låna 

pengar för att köpa cannabis är att ha mist kontrollen över sitt cannabisbruk och att det istället 

är drogen som styr dem. Vidare framkom det i deras studie att det var viktigare att betala 

räkningar och köpa andra nödvändigheter, till exempel kläder och mat, än att spendera pengar 

på droger. Likt Rödner, Hansson och Olsson (2007) visade vår undersökning också att 

respondenterna var föga intresserade av att låna pengar för att köpa cannabis, däremot kan vi 

inte besvara varför respondenterna inte kunde tänka sig göra det. Dock skulle en förklaring 

kunna vara Sherifs (1966) resonemang om sociala normer. Det kan innebära att 

respondenterna genom de sociala normer som finns i samhället ser det som ”fel” att 

skuldbelägga sig för att köpa cannabis och inte kunna betala eller köpa primära saker, till 

exempel hyra, mat och kläder.  

 

Vidare i studien skulle de respondenter som inte använt cannabis samt de respondenter som 

använt cannabis för mer tolv månader sedan svara om de kunde tänkta sig prova eller prova 

cannabis igen (n=107). Det var två respondenter som inte svarade på frågan, vilket gav en 

svarsfrekvens på 98 % (figur 7). Majoriteten av respondenterna, 70 (67 %) svarade att de inte 

kunde tänkta sig att prova eller prova cannabis igen, medan 27 (26 %) svarade kanske/vet ej. 

Resterande 8 (7 %) av respondenterna svarade att de kunde tänka sig att prova eller prova 

cannabis igen. I studien fann vi en signifikant skillnad, p<0,001, mellan män och kvinnor. Det 

Farligt för 
hälsan 
22% 

Olagligt 
12% 

Rädd för att 
bli beroende 

7% 
Rädd för hur 

det skulle 
påverka mitt 

humör 
2% 

Inte 
intresserad 

53% 

Övriga 
4% 

Största anledningen till att du inte 
använder cannabis 

Figur 8 n= 99 Figur 9 n=126 
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var fler män än kvinnor som kunde tänka sig att prova eller prova cannabis igen, medan 

kvinnorna oftare svarade att de inte kunde tänka sig göra det. Likt vår studie så svarade även 

majoriteten av respondenterna i Meijers (2013) studie att de inte kunde tänka sig att prova 

eller prova cannabis igen. Ajzen (2005) resonemang kring subjektiva normer kan vara en 

förklaring till att majoriteten svarat att de inte kan tänka sig prova eller prova cannabis igen. 

Ajzen (2005) menar att vårt agerande kan påverkas av hur vi tror att andra förväntar sig att vi 

ska agera i olika situationer. Det skulle kunna vara en förklaring till att majoriteten av 

respondenterna svarat nej, om de tror att folk omkring dem förväntar sig att de inte ska 

använda cannabis. Ett vidare resonemang om varför respondenterna svarat nej kan utgå från 

Ekehammars (2007) och Paynes (2008) teori om modellinlärning. Det kan innebära att 

respondenterna under deras uppväxt fått lära sig att cannabisanvändning inte är acceptabelt 

beteende genom att de observerat hur närstående personer agerat och reagerat. Detta kan 

resulterat i att respondenterna skapat sig en egen uppfattning om cannabisanvändning, som 

kan bidragit till att de inte vill prova eller prova cannabis igen. Modellinlärning kan även 

appliceras på de respondenter som svarat att de kan tänka sig prova eller prova cannabis igen. 

Omvänt kan respondenterna observerat personer i sin närhet och utifrån deras agerande och 

reaktioner skapat sig en uppfattning om att cannabisanvändning är något positivt (Ekehammar 

2007; Payne 2008). En anledning till att männen i större utsträckning, än kvinnorna, kunde 

tänka sig prova eller prova cannabis igen kan bero på att män generellt sätt har högre 

riskbeteende. Lindström (1995) menar att de sociala strukturerna och kulturella värderingarna 

ger män större frihet som kan leda till att män i högre utsträckning utvecklar riskbeteenden. 

 

 

 

 

 

 Tabell 3 Korstabell mellan kön och om respondenterna kunde tänka  

 sig prova eller prova cannabis igen   
 

De som svarat att de inte kunde tänka sig att prova eller prova cannabis igen samt de som 

svarade kanske/vet ej (n=99), fick svara på vad den största anledningen var för dem att inte 

använda cannabis (figur 8). På frågan var det två respondenter som inte svarade vilket gav en 

svarsfrekvens på 98 %. Resultatet visade att majoriteten, 51 (53 %), av de respondenter som 

inte använde cannabis inte gjorde det för att de inte var intresserade. Därefter var det 21 (22 

%) av respondenterna som svarade att de inte använde cannabis på grund av att det var farligt 

 Tänka sig prova cannabis eller prova cannabis igen Total 

Ja Nej Kanske/vet ej 

Kön 
Kvinna 3 57 13 73 

Man 5 13 14 32 
Total 8 70 27 105 
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för hälsan och tolv (12 %) av respondenterna svarade att de inte använde cannabis eftersom 

det är olagligt. Sju (7 %) av respondenterna svarade att de var rädda för att bli beroende, fyra 

(4 %) respondenter svarade övrigt och två (2 %) respondenter svarade att de var rädda för hur 

cannabisanvändning skulle påverka deras humör. Bland de respondenter som svarade 

alternativet övrigt angav de att deras anledning till att inte använda cannabis var att: ”jag är 

inte dum i huvudet”, ”livrädd för haschpsykos”, ”lukten är vidrig” och ” min uppfostran har 

lärt mig att cannabisanvändning är moraliskt och etiskt fel samt ett icke önskvärt beteende”.  

Bland både män och kvinnor var de största anledningarna till att de inte använde cannabis 

samma. Vidare var de synliga skillnader i att det bara var kvinnor och inga män som svarade 

att de var rädda för hur cannabisanvändning skulle påverka deras humör samt användes 

svarsalternativet övrigt. Tendenserna vi kan se i denna studie kan återkopplas till Bullocks 

(2004) och Meijers (2013) studier. Båda dessa studier visar att respondenternas största 

anledningar till att inte använda cannabis är att de inte är intresserade och att cannabis är 

farligt för hälsan. Detta kan styrka resultatet i denna studie trots ett få antal deltagare. Ett 

försök till att förklara resultatet kan göras med hjälp av Ekehammars (2007) resonemang 

kring social identitetsfunktion. Författaren menar att attityder är kopplade till individers 

identitet och genom dessa kan vi skapa en samhörighet med andra som har samma attityd 

(Ekehammar 2007).  Det skulle kunna förklara varför majoriteten av respondenterna svarade 

att de inte var intresserade som största anledning till att inte använda cannabis. Med en tydlig 

attityd mot cannabis kan de undvika att bli sammankopplade med cannabisanvändare och 

skapa en tillhörighet med andra individer som har samma attityd.  

 

På frågan om respondenterna kunde tänka sig att använda eller använda mer cannabis om det 

var lagligt (figur 9) svarade alla 126 respondenter (n=126). I resultatet fann vi tendenser på att 

fler respondenter, 26 (21 %), var villiga att använda eller använda mer cannabis om det blev 

lagligt. Majoriteten av respondenterna, 69 (55 %), var inställda på att de inte skulle använda 

eller använda mer cannabis även om det blev lagligt. Resterande 31 (24 %) respondenter 

svarade att de inte visste om de skulle använda eller använda mer cannabis om det blev 

lagligt. Liknande tendenser återfanns även i Meijers (2013) studie där majoriteten (57 %) av 

respondenterna också svarade att de inte kunde tänka sig att använda eller använda mer 

cannabis även om det var lagligt. En förklaring till att fler skulle kunna tänka sig använda 

eller använda mer cannabis om det blev lagligt kan vara att dissonansen hos en individ kan 

reduceras vid en legalisering av cannabis. Individen skulle inte längre behöva välja mellan att 
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använda cannabis och bryta mot lagen eller avstå användning av cannabis för att följa lagen 

(Ekehammar 2007). Ur ett annat perspektiv skulle det kunna förklaras med att individer blir 

påverkade av budskap från sociala medier, musik och film.  I takt med att globaliseringen har 

ökat så har också inflytandet av länders värderingar och normer spridit sig mellan världens 

olika länder (Lalander & Johansson 2002). Detta kan influera fler respondenter till att våga 

prova eller använda mer cannabis ifall drogen blev laglig. 

5.4 Attityd till cannabis, tobak och alkohol  
Nedan kommer vi presentera resultatet och analysen av respondenternas attityd till cannabis, 

tobak och alkohol. Alla 126 respondenter har svart på frågorna, då dessa var obligatoriska 

(n=126). I figur 10 och 11 presenteras vad respondenterna anser är mest ohälsosamt mellan 

tobak eller cannabis respektive alkohol eller cannabis. Figur 12 och 13 presenterar vad 

respondenterna anser ge störst problem i samhället mellan tobak eller cannabis respektive 

alkohol eller cannabis. 

 

På frågan om vad som var med ohälsosamt av tobak eller cannabis (figur 10) svarade 35 (28 

%) respondenter tobak, 34 (27 %) respondenter svarade cannabis och 48 (38 %) respondenter 

ansåg att tobak och cannabis var lika ohälsosamt. Resterande nio (7 %) respondenter svarade 

att de inte visste vilket de ansåg som mest ohälsosamt. Det som skiljde män och kvinnor åt 

Figur 10 n=126 Figur 31 n=126 

Figur 12 n=126 Figur 11 n=126 
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var att männen främst ansåg att tobak var mest ohälsosamt (36 %), medan kvinnorna främst 

ansåg att tobak och cannabis var lika ohälsosamt (42 %). I Meijers (2013) studie visade det 

sig att fler respondenter, liksom i denna studie, ansåg att tobak var mer ohälsosamt än vad 

cannabis var. Ekehammar (2007) menar att attityder kan fylla en kunskapsfunktion för oss 

individer. Det innebär att individer kan ha en attityd till ett objekt, i detta fall cannabis, utan 

att egentligen själva vara införstådda på ämnet. Det kan innebära att respondenter svarade på 

frågan utan att resonerat kring för- och nackdelar individen bedömer att tobak och cannabis 

kan inneha. Andeberg (2011) skriver att cannabisforskning är som ett smörgåsbord för den 

som vill använda forskning för att styrka sina egna åsikter. Resultatet kan utifrån Andebergs 

(2011) resonemang anses vara svårtolkat på grund av att respondenterna har olika definitioner 

på vad som är ”valid” kunskap angående tobak och cannabis. 

 

Därtill fick respondenterna ta ställning till vad de ansåg vara mest ohälsosamt av alkohol eller 

cannabis (figur 11). Resultatet visade att lika många respondenter ansåg alkohol, 41 (32,5 %), 

respektive cannabis, 41 (32,5 %), som mest ohälsosamt. Det var 36 (29 %) respondenter som 

ansåg alkohol och cannabis som lika ohälsosamt, medan åtta (6 %) respondenter svarade att 

de inte visste vilket som var mest ohälsosamt. Tendenser i resultatet vi fann var att 

respondenternas mening var delad i vilket av alkohol respektive cannabis som de ansåg vara 

mest ohälsosamt. Skillnader i resultatet mellan männen och kvinnorna var att männen främst 

ansåg alkohol som mest ohälsosamt (44 %) medan kvinnorna främst ansåg att cannabis var 

mest ohälsosamt (36 %). I Meijers (2013) studie var respondenterna något mer åtskiljda om 

vad de ansåg vara mest ohälsosamt mellan alkohol och cannabis. I hennes studie visade det 

sig att 34 % av respondenterna ansåg att cannabis var mest ohälsosamt medan 29 % ansåg det 

var alkohol. En anledning till att lika många respondenter ansåg att alkohol respektive 

cannabis var mest ohälsosamt kan bero på att debatten mellan alkohol och cannabis är delad. 

Båda drogerna har specifika skadeeffekter på kroppen och vissa anser att den ena är mer 

ohälsosam än den andra (Olsson 2013; Statens folkhälsoinstitut 2013a). En annan 

utgångspunkt kan vara att diskutera resultatet utifrån det Ajzen (2005) kallar subjektiva 

normer. Det innebär att respondenterna kan angett att cannabis är mer ohälsosamt än alkohol 

med hänsyn till att individen tror att omgivningen förväntar sig det svaret. En anledning till 

detta kan vara att cannabis, till skillnad från alkohol, är olagligt medan alkohol också är 

socialt accepterat i många sammanhang.  
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På frågan om vad respondenterna ansåg ge störst problem i samhället av tobak eller cannabis 

(figur 12), svarade 43 (34 %) att cannabis var det som gav störst problem i samhället medan 

36 (29 %) respondenter ansåg tobak. 34 (27 %) av respondenterna ansåg att tobak och 

cannabis var lika problematiska i samhället och resterande 13 (10 %) respondenter svarade att 

de inte visste vad de ansåg ge störst problem i samhället. En skillnad mellan männen och 

kvinnorna var att männen främst ansåg att tobak (38 %) gav störst problem i samhället medan 

kvinnorna främst ansåg att cannabis (36 %) gav störst problem i samhället. Resultatet i denna 

studie skiljde sig från Meijers (2013) studie där närmare hälften av respondenterna ansåg att 

tobak gav störst problem i samhället medan en femtedel av respondenterna ansåg att cannabis 

gav störst problem i samhället. En intressant aspekt är att resultatet i denna fråga skiljer sig åt 

mellan studierna när de andra frågorna rörande studenternas attityd till tobak, alkohol och 

cannabis har visat på liknande tendenser. Ekehammars (2007) resonemang kring sociala 

normer skulle kunna ge en förklaring till varför fler respondenter ansåg att cannabis gav störst 

problem i samhället i jämförelse med tobak. De sociala normerna är tydliga med att cannabis 

inte är accepterat av alla i samhället medan tobak är en socialt accepterad substans. Med tanke 

på att cannabisanvändning inte är accepterat i samhället kan användning av cannabis antas 

skapa större problem i samhället än användningen av tobak, detta med hänsyn till att cannabis 

är olagligt och att cannabisanvändning följaktligen bryter mot lagen.  

 

Respondenterna fick därtill ta ställning till vad de ansåg ge störst problem i samhället av 

alkohol eller cannabis (figur 13). Majoriteten, 72 (57 %) av respondenterna, uppgav att 

alkohol var det som gav störst problem i samhället medan cirka en fjärdedel, 33 (26 %), av 

respondenterna ansåg att alkohol och cannabis var lika problematiska i samhället. Vidare 

ansåg 16 (13 %) av respondenterna att cannabis var det som gav störst problem i samhället 

och resterande fem (4 %) av respondenterna svarade att de inte visste vilket de ansåg ge störst 

problem i samhället. I resultatet fann vi att majoriteten bland männen och nästan hälften av 

kvinnorna ansåg att alkohol gav störst problem i samhället. Resultatet i Meijers (2013) studie 

visade på samma tendenser bland respondenterna som denna studie. Majoriteten ansåg att 

alkohol gav störst problem i samhället medan en sjättedel ansåg att de var lika problematiska i 

samhället och 6 % av respondenterna ansåg att cannabis var det som gav störst problem i 

samhället. En orsak till att majoriteten av respondenterna ansåg att alkohol gav större problem 

i samhället än vad cannabis gjorde skulle kunna förstås utifrån social påverkan och direkt 

erfarenheter (Ekehammar 2007). Alkohol är vanligt förekommande i samhället vilket gjort att 
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de flesta respondenterna troligvis haft kontakt med alkohol på något sätt. Det kan ha resulterat 

i att respondenterna har kunnat erfara negativa effekter av alkoholen medan erfarenhet av 

cannabis hos respondenterna kan vara begränsad. Med denna utgångspunkt kan det vara 

förståeligt att majoriteten av respondenterna ansåg att alkohol gav störst problem i samhället.  

 

En genomgående tendens vi kunde se i resultatet var att männen svarade att de ansåg de 

lagliga substanserna, tobak och alkohol, som mest ohälsosamt samt att det var de som gav 

störst problem i samhället. Kvinnorna svarade däremot oftare att den olagliga substansen, 

cannabis, var det som var mest ohälsosam och gav störst problem i samhället. Den enda 

frågan männen och kvinnorna var överens på var att de ansåg att alkohol var det som gav 

störst problem i samhället. En förklaring till detta kan ligga i att männen och kvinnorna i deras 

uppväxt haft olika begränsningar i deras möjligheter till egna val (Lindström 1995). I de 

sociala strukturerna och kulturella värderingarna har inte män haft samma begränsningar till 

att utöva ett riskbettende som kvinnor haft. I och med att kvinnor haft mer begräsningar kan 

det ha påverkat att kvinnorna, oftare än männen, svarade den olagliga substansen, cannabis, 

med anledning till att de historiskt sett varit mer bundna av samhällets normer angående rätt 

och fel (jämför Lalander 1998).        

5.5 Skillnader och likheter mellan Kalmar och Växjö 

Nedan kommer vi presentera resultat med likheter och skillnader mellan Kalmar och Växjö. 

 

Majoriteten av respondenterna i både Kalmar, 49 (65 %), och Växjö, 31 (62 %), hade aldrig 

använt cannabis. Bland de respondenter som använt cannabis hade 17 (22 %) i Kalmar och tio 

(20 %) i Växjö använt cannabis för mer än tolv månader sedan. Det var 10 (13 %) av 

respondenterna i Kalmar och nio (18 %) respondenter i Växjö som använt cannabis de senaste 

tolv månaderna. Vid en jämförelse med Bullocks (2004) studie hade det skett en ökning bland 

individer som använt cannabis för mer än tolv månader sedan och de senaste tolv månaderna 

både i Kalmar och i Växjö. I Kalmar hade cannabisanvändningen ökat med 4.6 % bland de 

respondenter som använt cannabis för mer än tolv månader sedan hade och med 7.1 % bland 

de respondenter som använt cannabis de senaste tolv månaderna. I Växjö hade en ökning skett 

med 16 % bland respondenterna som använt cannabis för mer än tolv månader sedan och 10.3 

% bland respondenterna som använt cannabis de senaste tolv månaderna.  Den procentuella 

ökning som har skett mellan studierna kan dels bero på att det var ett lågt antal respondenter 

som deltog i vår webbenkät i jämförelse med Bullocks (2004) studie. En annan anledning till 
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att resultateten skiljer sig åt kan bero på att det skett en attitydförändring till cannabis de 

senaste tio åren som studierna skiljer sig åt. Ekehammar (2007) menar att en attitydförändring 

kan ske när ett budskap ofta upprepas. I dagens samhälle är cannabis ett aktuellt ämne i både 

diskussioner, filmer och musik, där till exempel den amerikanska presidenten Barack Obama 

uttalande sig om att cannabis inte är värre än alkohol (Snaprud 2014).  I filmer och musik 

framställs cannabis ofta som något positivt och ofarligt. Utifrån detta kan debatter, filmer och 

musik om cannabis bidragit till en mer liberal syn till cannabis och på så sätt medfört att fler 

individer än för 10 år sedan valt att prova cannabis.   

5.5.1 Attityder till cannabis mellan Kalmar och Växjö 

I följande stycken har ingen analys gjorts med anledning av att analyser på dessa finns under 

kapitel 5.3 och 5.4. Här presenteras istället likheter och skillnader mellan studierorterna.  

 

I studien framkom det att de största anledningarna till att respondenterna på Lnu inte använder 

cannabis var för att de inte är intresserade, 51 (53 %), samt att cannabis är farligt för hälsan, 

21 (22 %). Vid en uppdelning till studieort hade respondenterna i Kalmar respektive Växjö 

var de två största anledningar till varför de inte använde cannabis samma och det som skiljde 

studieorterna åt var den tredje största anledningen till varför de inte använde cannabis. Den 

tredje största anledningen till att inte använda cannabis i Kalmar var att respondenterna var 

rädda för att bli beroende medan respondenterna i Växjö avstod cannabisanvändning på grund 

av att det är olagligt.  

 

I både Kalmar och Växjö skulle en av fem respondenter pröva eller använda mer cannabis om 

det var lagligt medan majoretet av respondenterna i båda studieorterna, Kalmar 39 (51 %) och 

Växjö 30 (60 %), inte skulle pröva eller använda mer cannabis om det var lagligt. De 

resterande respondenterna vid studieorterna, Kalmar 21 (28 %) och Växjö tio (20 %), var 

osäkra på om det skulle pröva eller använda mer cannabis om det var lagligt. 

 

På frågan om vad som var mest ohälsosamt av tobak eller cannabis skiljde sig respondenterna 

i Kalmar och Växjö åt. I Kalmar ansåg flest, 32 (42 %), respondenter att tobak och cannabis 

var lika ohälsosamt medan i Växjö ansåg flest, 17 (34 %), respondenter att tobak var mest 

ohälsosamt. Vidare ansåg respondenterna i Kalmar, 20 (26 %), cannabis var mest ohälsosamt 

och respondenterna i Växjö, 16 (32 %), ansåg att tobak och cannabis var lika ohälsosamt. I 
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Kalmar ansåg minst antal, 18 (24 %), respondenter att tobak var mest ohälsosamt medan i 

Växjö ansåg minst antal, 14 (28 %), respondenter att cannabis var mest ohälsosamt.  

 

Respondenterna i Kalmar och Växjö skiljde sig också åt i vad de ansåg vara mest ohälsosamt 

av alkohol eller cannabis. I Kalmar ansåg lika många respondenter, 25 (33 %), att alkohol och 

cannabis är lika ohälsosamt som det var respondenter som ansåg att cannabis var mest 

ohälsosamt. I Växjö ansåg flest respondenter, 20 (40 %), att alkohol var mest ohälsosamt och 

sedan ansåg respondenterna, 16 (32 %) att cannabis var mest ohälsosamt. I Kalmar ansåg 

minst antal respondenter, 21 (28 %), att alkohol var mest ohälsosamt och i Växjö ansåg minst 

antal respondenter, 11 (22 %), att alkohol och cannabis var lika ohälsosamt.  

 

På frågan om vad respondenterna ansåg ge störst problem i samhället visade resultatet att 

respondenterna på båda studieorterna skiljde sig åt i vad de ansåg ge störst problem i 

samhället. I Kalmar ansåg, 29 (38 %), av respondenterna att cannabis gav störst problem i 

samhället medan respondenterna i Växjö, 17 (34 %) ansåg att tobak och cannabis var lika 

problematiska i samhället. Vidare ansåg respondenterna i Kalmar, 23 (30 %), att tobak gav 

störst problem i samhället och respondenterna i Växjö, 14 (28 %), ansåg att cannabis gav 

störst problem i samhället. I Kalmar ansåg minst antal respondenter, 17 (22 %), att tobak och 

cannabis var lika problematiska i samhället medan minst antal respondenter i Växjö, 13 (26 

%) ansåg att tobak gav störst problem i samhället.  

 

På frågan om vad respondenterna ansåg ge störst problem i samhället av alkohol eller 

cannabis var respondenterna i Kalmar och Växjö eniga. Majoriteten av respondenterna i båda 

studieorterna, Kalmar 43 (57 %) och Växjö 29 (58 %), ansåg att alkohol gav störst problem i 

samhället. En mindre andel av respondenterna, Kalmar 10 (13 %) och Växjö 6 (12 %), ansåg 

att cannabis gav störst problem i samhället och cirka en fjärdedel (26 %) av respondenterna i 

båda studieorterna ansåg att alkohol och cannabis var lika problematiska i samhället. 
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5.6 Linnéuniversitets alkohol- och drogpolicy 

Nedan kommer vi presentera resultatet om respondenterna upplevde att de fick information 

om Lnu’s alkohol- och drogpolicy när de började deras studier på Lnu. I figur 14 presenteras  

resultatet av hur respondenterna upplevt att de fått information om Lnu’s alkohol- och  

drogpolicy.  

 

I universitetets Alkohol- och drogpolicy står det att “alla anställda och studenter skall 

informeras om innehållet i alkohol- och drogpolicyn”. De anställda skall informeras om det 

vid ny anställning och studenter skall få denna information vid samband med introduktionen 

till studier vid Linnéuniversitetet (Gruvstad 2010).  

 

I studien fick respondenterna slutligen svara på om de upplevde att de fått information om 

Lnu’s alkohol- och drogpolicy vid påbörjade studier (figur 14). Resultatet i studien visade att 

det endast var 15 (12 %) av de 126 respondenterna som upplevde att de hade kunskap om 

policyn. 42 (33 %) av respondenterna svarade att de ej visste eller ej kom ihåg om de fått 

informationen medan de resterande, 69 (55 %), av respondenter uppgav att de inte fått någon 

information om Lnu’s alkohol- och drogpolicy. Vidare visade resultatet att det var 

procentuellt fler respondenter i Växjö, 8 (16 %) än i Kalmar, 7 (9 %), som upplevde att de fått 

informationen om alkohol- och drogpolicyn när de påbörjade sina studier. Sett till männen 

och kvinnorna var det vanligare att männen, 10 (22 %), än kvinnorna, 5 (6 %), att de upplevde 

att de fått information om Lnu’s policy.  

 

 

 

Figur 14 n=126 
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 Tabell 4 Korstabell mellan kön och upplevelse av Lnu’s Alkohol- och drogpolicy 
 

Resultatet visade att det var få respondenter som upplevde att de fått information om Lnu’s 

alkohol- och drogpolicy vilket kan bero på flera olika anledningar. Det skulle till exempel 

kunna bero på universitetets sätt att framföra informationen om alkohol- och drogpolicyn till 

studenterna blir en i mängden vid introduktion av studierna. En annan tänkbar anledning kan 

vara att informationen om policyn har glömts bort efter några terminers studier. I Växjö var 

det procentuellt fler respondenter som ansåg sig ha kunskap om alkohol- och drogpolicyn än i 

Kalmar. Skillnaden kan bero på att studieorterna informerar studenterna på olika sätt vid 

introduktion till studierna trots att de tillhör samma lärosäte. Ekehammar (2007) menar att det 

är betydelsefullt för hur budskapet framförs samt om budskapet presenteras återkommande för 

att få en inverkan. Universitetet skulle utifrån Ekehammars (2007) resonemang kunna stärka 

informationen om alkohol- och drogpolicyn genom återkommande information om policyn 

under studenternas studieperiod. Detta kan innebära att policyn får en större roll i det 

preventiva arbetet mot droger om studenterna tydligt vet universitetets ståndpunkt angående 

droger och vet vad konsekvenserna av ett drogbruk kan innebära för studenten.   

5.7 Sammafattning av resultat och analys  

Här kommer vi kortfattat sammanfatta studiens resultat och analys. 

 

Studiens resultat visade att 36 % av respondenterna använt cannabis antingen för mer än tolv 

månader sedan eller under de senaste tolv månaderna och det var signifikant vanligare bland 

männen med cannabisanvändning än bland kvinnorna. Respondenterna som använt cannabis 

de senaste tolv månaderna hade en debutålder på 17.3 år som ligger nära den nationella 

narkotikadebuten på 17.5 år (CAN 2012). Vidare visade resultatet att majoriteten bland de 

som använder cannabis kom i kontakt med drogen för första gången genom sina vänner, något 

som kan bero på att individer drar sig till andra individer med samma attityder (se Ekehammar 

 Upplever sig fått information om Lnu's 

alkohol- och drogpolicy vid studiestart 

Total 

Ja Nej Vet ej / 

kommer ej 

ihåg 

Kön 
Kvinna 5 40 36 81 

Man 10 29 6 45 

Total 15 69 42 126 
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2007). Cannabisanvändningen var lägre bland de respondenter som använde drogen 

tillsammans med sina vänner än individen som oftast var ensam vid cannabisanvändning 

(jämför Svenssons 2014). Majoriteten bland respondenterna som använt cannabis de senaste 

tolv månaderna var föga intresserade av att låna pengar för att köpa kunna cannabis som kan 

antyda på att respondenterna inte mist kontrollen över cannabisanvändningen (se Rödner, 

Hansson & Olsson 2007).  

 

Bland respondenterna var de två största anledningarna till att inte använda cannabis att de inte 

var intresserade eller och att cannabis är farligt för hälsan, någon som också visats i tidigare 

studier (se Bullock 2004; Meijer 2013). Resultatet visade dessutom att majoriteten av 

respondenterna inte skulle prova eller använda mer cannabis även om drogen blev laglig. 

Därtill kunde en av fem respondenter tänka sig att prova eller använda mer cannabis medan en 

av fyra respondenter inte visste hur det skulle göra om cannabis blev lagligt. 

 

På frågan om tobak eller cannabis var mest ohälsosamt ansåg närmare två av fem 

respondenter att tobak och cannabis var lika ohälsosamt och cirka en av fyra respondenter 

ansåg antingen att tobak eller cannabis var mest ohälsosamt. Männen och kvinnorna ansåg 

olika om vad de ansåg vara mest ohälsosamt, männen ansåg främst tobak och kvinnorna ansåg 

att tobak och cannabis var lika ohälsosamt. Angående vad som var mest ohälsosamt av 

alkohol och cannabis ansåg en av tre respondenter att alkohol var mest ohälsosamt och vice 

versa ansåg en av tre respondenter att det var cannabis. Det var cirka en av fyra respondenter 

som ansåg att alkohol och cannabis var lika ohälsosamt. Den jämna fördelningen bland 

respondenterna om vilken drog som är mest ohälsosam kan ha sin utgångspunkt i att debatten 

är delad i vilken av drogerna som är farligast samt att båda påverkar kroppen (se Statens 

folkhälsoinstitut 2013a). 

 

I frågan om vad respondenterna ansåg ge störst problem i samhället av tobak eller cannabis 

ansåg cirka en av tre respondenter att cannabis var det som gav störst problem i samhället. 

Vidare var det jämt fördelat mellan de respondenter som ansåg att tobak gav störst problem i 

samhället och de som ansåg att tobak och cannabis gav lika stora problem i samhället. I frågan 

om vad respondenterna ansåg ge störst problem i samhället av alkohol eller cannabis ansåg 

majoriteten att det var alkohol. Det var cirka en av fyra respondenter som ansåg att alkohol 
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och cannabis var lika problematiska medan närmare en av åtta respondenter ansåg att det var 

cannabis. 

 

Bland respondenterna var det ett fåtal som upplevde att de fått någon information om 

Linneuniversitetets alkohol- och drogpolicy vid introduktionen av sina studier.   

Majoriteten upplevde att de inte fått någon information och cirka en av tre respondenter 

svarade att de inte kommer ihåg om de fick information om policyn eller inte.  
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6. Slutdiskussion  

I studien kan vi dra slutsatserna att majoriteten av respondenterna aldrig har använt cannabis 

och att största anledningarna till att inte använda cannabis var att respondenterna inte var 

intresserade samt att cannabis är farligt för hälsan (jämför Bullock 2004; Meijer 2013). Bland 

de som använt cannabis, de sista tolv månaderna, kom majoriteten i kontakt med drogen 

genom sina vänner och det var också vanligast att cannabisanvändning skedde tillsammans 

med vänner. Bland de cannabisanvändarna var det ett lågt intresse för att låna pengar för att 

köpa cannabis vilket kan vara ett tecken på att individen har kontroll över sitt cannabisbruk 

(jämför Rödner, Hansson & Olsson 2007). Vi kan därtill dra slutsatsen att närmare nio av tio 

respondenter upplever att de inte har fått någon information om Linneuniversitetets alkohol- 

och drogpolicy eller inte kommer ihåg att de fått den informationen vid introduktionen av sina 

studier. Beträffande om resultatet kan generaliseras är det viktigt att komma ihåg att det var 

ett lågt antal respondenter som valde att delta i denna studie jämfört med hur många studenter 

som studerar på Linnéuniversitetet.  

I samhället växer debatten om en legalisering av cannabis och blir allt mer uppmärksammad. 

Det finns argument om att förbudet mot cannabis är farligare än vad drogen är i sig själv och 

att det skulle minska samhällskostnader genom att polisarbete skulle minska och att 

fängelseutrymme skulle öka. Samtidigt som andra argument är att cannabis är farligt och vi 

behöver inte en drog till i samhället samt att en legalisering kommer leda till en ökad 

konsumtion (se Andersson 2013; Magnusson 2014; Zachrisson 2014). Cannabis omnämns 

mer och mer i både filmer och musik som något positivt och ofarligt, det är ett återkommande 

budskap som vi tror kan leda till att fler individer får en liberalare syn till drogen (jämför 

Ekehammar 2007). Vår studie hade procentuellt ett högre cannabisanvändande i jämförelse 

med Bullocks (2004) studie. En del av den förändringen kan komma av att det finns en 

liberalare syn till cannabis som kommit av exponeringen av cannabis i film och musik. 

Samtidigt som cirka en av fem respondenter kunde tänka sig att prova eller använda mer 

cannabis om det var lagligt.  

I studien fann vi att närmare två av fem respondenter använt eller använder sig av cannabis, 

vilket vi anser kan vara högt med tanke på att det är svårt att upptäcka om en individ har 

använt cannabis. Därtill upplevde majoriteten, närmare nio av tio respondenter, att de inte fått 

någon information om universitetets alkohol- och drogpolicy. Den höga upplevelsen av att 

inte fått någon information om policyn kan bero på att nya studenter får mycket information 
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de första veckorna vid introduktionen av studierna eller att det är svårt att komma ihåg 

informationen efter att studerat flera år på universitetet. En annan anledning kan vara att 

informationen glöms bort vid introduktionen samtidigt som studenter kan förväntas veta om 

lagstiftningen angående cannabis och på grund av det inte prioriterat informationen lika 

mycket. Lnu har ett förebyggande arbete framför sig och att tydligt visa vilken ståndpunkt 

universitetet har mot cannabis är också viktigt. Siffror visar att cannabisanvändningen ökar i 

Sverige och ur den synpunkten kan det vara bra att Linnéuniversitetet tar ett eget ansvar för 

att försöka minska cannabisanvändningen kring och i samband med universitetet (se Statens 

folkhälsoinstitut 2012). En tanke som väckts under studiens gång är hur etiskt och moraliskt 

rätt det är för individer som ska arbeta med människor, till exempel socionomer och lärare, att 

de använt eller använder cannabis. Hur påverkas deras omdöme ifall de ska arbeta preventivt 

mot cannabis i sin framtida yrkesroll? 

I studien får vi fram vissa skillnader mellan Kalmar och Växjö, något som vi tyvärr inte kan 

förklara varför utan endast kan konstatera att det är så det ser ut. Tankar som väckts utifrån 

dessa skillnader är om det har uppstått genom de skilda campusförhållandena? I Kalmar bor 

studenterna utspritt i staden liksom universitetslokalerna medan i Växjö är studentbostäder 

och universitetslokalerna samlade i ett campusområde. Ur ett annat perspektiv kanske 

studenternas ålder påverkar var de väljer att studera något som i sin tur bidrar till olika 

campuskulturer angående till exempel alkohol- och droganvändning.   

Avslutningsvis märkte vi att det var svårt att få studenter att svara på webbenkäten som kan 

bero på att ämnet berör känslig information och att det av den orsaken är viktigt att poängtera 

att det är anonymt att delta. Under studieprocessen fick vi till exempel kommentarer om att 

vissa inte ville svara på webbenkäten för de ansåg att det inte var anonymt när de behövde 

logga in på sitt mejlkonto som är kopplat till universitetet för att kunna svara. I takt med att 

cannabisanvändningen växer i Sverige så växer också diskussionen i vårt samhälle. Det är 

viktigt att forskningen blir tydlig kring hur cannabisanvändning påverkar både individen, 

individer i dennes närhet och samhället i stort. För att få den förståelsen krävs det mer 

djupgående forskning som studerar hur det kommer sig att en individ väljer att använda 

cannabis. Forskning bland studenter på universitet kan vara en viktig aspekt för att 

studenterna är i den åldern som cannabisanvändningen är vanligast förekommande (se CAN 

2012).  Vårt förslag till vidare forskning är att det görs kvalitativ forskning som eftersträvar 

en förståelse till hur och varför individer väljer att använda cannabis, men också undersöker 
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om och i så fall hur de olika campusstrukturerna kan vara en faktor för ökande eller 

minskande användning av droger.  
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9. Bilagor 

Webbenkät 

 

1. Kön*Obligatorisk 

 Kvinna 

 Man 

 

2. Ålder*Obligatorisk 

 

 

3. Vid vilken ort studerar du?*Obligatorisk 

 Kalmar 

 Växjö 

 Övriga orter 

 

4. Inom vilken fakultet/nämnd studerar du?*Obligatorisk 

 Ekonomihögskolan 

 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

 Fakulteten för konst och humaniora 

 Fakulteten för samhällsvetenskap 

 Fakulteten för teknik 

 Nämnden för lärarutbildningen 

 

5. Har du någon gång provat cannabis?*Obligatorisk 

Cannabis är hasch och marijuana som utvinnis ur växten Cannabis Sativa. 

 Ja, under de senaste 12 månaderna 

 Ja, men mer än 12 månader sen (fortsätt till fråga 12) 

 Nej (fortsätt till fråga 12) 



 
 

6. Hur gammal var du första gången du använde cannabis? 

 

  

7. Hur kom du i kontakt med cannabis första gången? 

 Familj / släkt 

 Vänner 

 Fest 

 Utomlands 

 Övrigt:  

 

8. Hur ofta använder du cannabis? 

 Någon gång eller några gånger per år 

 Någon gång eller några gånger per månad 

 Någon gång eller några gånger per vecka 

 

9. I vilken situation burkar du oftast använda cannabis? 

 När jag är själv 

 När jag är med vänner 

 

10. Var får du tag på cannabis? 

 Internet 

 Vän på skolan 

 Vän utanför skolan 

 Annan på skolan 

 Annan utanför skolan 

 Odlar egna växter 

 Övrigt:  

 



 
 

11. Skulle du kunna tänka dig låna pengar för att köpa cannabis? 

 Ja (fortsätt sedan till fråga 14) 

 Nej (fortsätt sedan till fråga 14) 

 Kanske / vet ej (fortsätt sedan till fråga 14) 

 

12. Kan du tänka dig att prova cannabis/ prova cannabis igen? 

 Ja (fortsätt till fråga 14) 

 Kanske / vet ej 

 Nej 

 

13. Vad är den STÖRSTA anledningen till att du inte använder cannabis? 

 Farligt för hälsan 

 Olagligt 

 Rädd för att bli beroende 

 Rädd för hur det skulle påverka mitt humör 

 Rädd för vad allmänheten skulle kunna tycka 

 Kostar för mycket 

 Vet ej var jag kan få tag på det 

 Inte intresserad 

 Övrigt:  

 

14. Skulle du tänka dig prova eller använda mer cannabis om det var 

lagligt?*Obligatorisk 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 



 
 

15. Har du provat någon/några av följande substanser?*Obligatorisk 

Du kan välja en eller flera alternativ. Substanser utskriva av läkare skall EJ räknas in här 

 Nej, jag har inte provat cannabis eller någon annan substans 

 Nej, jag har bara provat cannabis 

 Amfetamin 

 Benzodiazepiner (narkotikaklassade läkemedel, t.ex. rohypnol, sobril) 

 Ecstasy 

 Kokain 

 LSD 

 Opiater (morfin, heroin, kodein) 

 Subutex 

 MDPV ("kannibaldrogen") 

 RC (Nätdroger) 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

16. Vad anser du mest ohälsosamt, tobak eller cannabis?*Obligatorisk 

 Tobak 

 Likvärdiga 

 Cannabis 

 Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17. Vad anser du mest ohälsosamt, alkohol eller cannabis?*Obligatorisk 

 Alkohol 

 Likvärdiga 

 Cannabis 

 Vet ej 

 

18. Vad anser du ger störst problem i samhället, tobak eller cannabis?*Obligatorisk 

 Tobak 

 Likvärdiga 

 Cannabis 

 Vet ej 

 

19. Vad anser du ger störst problem i samhället, alkohol eller cannabis?*Obligatorisk 

 Alkohol 

 Likvärdiga 

 Cannabis 

 Vet ej 

 

20. Upplever du att du fick information om Linnéuniversitets alkohol- och drogpolicy 

vid början av dina studier? *Obligatorisk 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej / kommer ej ihåg 

 

 

 

 



 
 

Linnéuniversitetets alkohol- och drogpolicy 

 

Alkohol- och drogpolicy 

Datum: 2010-11-03 

Dnr: 2010/2895 

Handläggare: Maria Gruvstad 

 

Alkohol och drogpolicy vid Linnéuniversitetet 

Policyn gäller för anställda och studenter och ska ge förutsättningar för en drogfri arbetsmiljö 

vid Linnéuniversitet. Universitetets verksamhetsmål är inte förenliga med användande av 

alkohol på arbetstid eller bruk av narkotikaklassade preparat annat än i medicinskt syfte. 

 

Med utgångspunkt i lagstiftning kring arbetsmiljön och Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy 

vill universitetet ta ett aktivt ansvar för ett förebyggande arbete där frågor om riskbruk finns 

med som en självklar del i arbetet med en hälsofrämjande och attraktiv kunskapsmiljö. 

 

Vad som sägs nedan om alkohol, gäller i samma grad andra droger 

• Bruk av alkohol på universitetet under kontorsarbetstid, undervisningstid eller annan 

arbetstid, får ej förekomma. 

 

• Vid representation under arbetstid skall ingen alkohol serveras. Vad som gäller i övrigt vid 

representation framgår av lärosätets riktlinjer för representation. 

 

• Det är varken acceptabelt eller tillåtet att uppträda alkohol- eller drogpåverkad på 

universitetet som arbetsplats. Varje medarbetare som gör iakttagelser av detta slag bör 

antingen själv påtala det för den det gäller eller tala med en ansvarig arbetsledare eller ett 

skyddsombud. Den som är påverkad under arbetstid skall på ett betryggande sätt ges hjälp att 

ta sig till bostaden. Utebliven tjänstgöring i en sådan situation medför löneavdrag, vilket skall 

dokumenteras. 

 

• Alla arbetsledare skall ha adekvat kunskap om alkohol och andra droger för att kunna ta sitt 

arbetsledaransvar. Universitetet skall erbjuda alla arbetsledare utbildning om alkohol och 

droger, om alkohol- och drogpolicyn, om strategier för hantering av riskbruk samt om rutiner 



 
 

och tillämpliga bestämmelser i en problemsituation. Hos studenthälsan kan studenter få 

information och råd kring alkohol och drogrelaterade frågor. 

 

Alla anställda och studenter skall informeras om innehållet i alkohol- och drogpolicyn. 

Nyanställda skall informeras vid introduktionen för nyanställda och nya studenter i samband 

med introduktionen till studier vid Linnéuniversitet. 

 

Råd och rutiner i dessa frågor finns beskrivna i särskilt dokument på hemsidan. 

 

Länk till studentkårernas policydokument: 

 


