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Sammanfattning  
Cannabis är den mest använda drogen i världen och attityderna gentemot den blir allt mer liberala. Då många 

syntetiskt framställda cannabinoider ständigt dyker upp på marknaden visar studier på olika resultat angående 

utbredningen av drogen. Det är personer i de yngre åldrarna som i störst utsträckning använder cannabis. I da-

gens samhälle ställs det allt mer krav på unga vuxna, inte minst när det gäller att skaffa sig en utbildning. Syftet 

med denna studie var därför att undersöka om det fanns något samband mellan användningen av cannabis och 

upplevelser av studiesituationen bland studenter vid Linköpings universitet. 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgjordes av Robert K. Mertons strainteori där fokus låg på huruvida studen-

terna upplevde sig ha förutsättningar och medel att uppnå sitt mål; att klara av en utbildning. Populationen för 

studien var alla studenter som var registrerade på ett program. En totalundersökning gjordes av de studenter som 

våren 2014 studerade på ett program i termin fyra.  Det empiriska materialet samlades in via en onlineenkät som 

besvarades av 1 481 respondenter. 

 

Resultatet visade att 36,8 % av respondenterna någon gång hade testat cannabis, männen var signifikant överre-

presenterade. De flesta hade testat cannabis första gången då de studerade på gymnasiet. Respondenterna var 

över lag nöjda med sin studiesituation. Det var inte möjligt att se något samband mellan användningen av can-

nabis och upplevelser av studiesituationen som helhet. 
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Sammanfattning 

Cannabis är den mest använda drogen i världen och attityderna gentemot den 

blir allt mer liberala. Då många syntetiskt framställda cannabinoider ständigt 

dyker upp på marknaden visar studier på olika resultat angående utbredningen 

av drogen. Det är personer i de yngre åldrarna som i störst utsträckning använder 

cannabis. I dagens samhälle ställs det allt mer krav på unga vuxna, inte minst när 

det gäller att skaffa sig en utbildning. Syftet med denna studie var därför att un-

dersöka om det fanns något samband mellan användningen av cannabis och upp-

levelser av studiesituationen bland studenter vid Linköpings universitet. 
 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgjordes av Robert K. Mertons strainteori där 

fokus låg på huruvida studenterna upplevde sig ha förutsättningar och medel att 

uppnå sitt mål; att klara av en utbildning. Populationen för studien var alla stu-

denter som var registrerade på ett program. En totalundersökning gjordes av de 

studenter som våren 2014 studerade på ett program i termin fyra. Det empiriska 

materialet samlades in via en onlineenkät som besvarades av 1 481 responden-

ter. 

 

Resultatet visade att 36,8 % av respondenterna någon gång hade testat cannabis, 

männen var signifikant överrepresenterade. De flesta hade testat cannabis första 

gången då de studerade på gymnasiet. Respondenterna var över lag nöjda med 

sin studiesituation. Det var inte möjligt att se något samband mellan använd-

ningen av cannabis och upplevelser av studiesituationen som helhet.     
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

“Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland svenska ungdomar och 

användningen ökar. I medierna fortsätter debatten mellan dem som vill lega-

lisera drogen och deras motståndare, men utanför den lilla kretsen av insat-

ta debattörer är kunskapen om cannabis fortfarande låg” (FHI, 2012a:1). 

 

Cannabis är överlägset den illegala drog som flest personer i Sverige någon gång 

har använt eller regelbundet använder. Användningen ökar i landet, främst i de 

yngre åldrarna (FHI, 2012a:2). Då undersökningar visar att studenter vid svens-

ka universitet använder cannabis i större utsträckning än andra personer i samma 

åldrar så väcktes frågan hur det ser ut på Linköpings universitet som är ett av 

Sveriges största lärosäten. Ytterligare frågor som uppstod var varför det ser ut 

som det gör på universitetet och huruvida studenternas erfarenheter av cannabis 

har någonting att göra med hur de upplever sin studiesituation. Då studenter är 

en växande grupp och alltfler lockas av universitetsstudier så ansågs detta vara 

en viktig grupp att studera. Att universitets- och högskolestudenter har en hög 

stressnivå är väl känt, likaså att det finns en koppling mellan studiepress, till-

fredställelse av studier och intag av alkohol (Röger, 2005:29). Det är dock inte 

lika känt om denna koppling finns till användandet av cannabis. 

 

I Sverige går diskussionen om en förlängd ungdomstid och ökade krav på unga. 

Tiden kännetecknas av en utveckling på flera plan då det för många individer 

innebär att gå från att vara ung vuxen till att bli vuxen (Sjöblom, 2003:4). Sam-

tidigt visar studier på att det är kring dessa åldrar som cannabisanvändningen är 

som störst. I Linköpings kommun är cannabis den vanligaste drogen och använ-

dandet bland yngre ökar (LIO, 2009:17). 

 

Det finns en mängd forskning som bedrivits för att förstå cannabis påverkan på 

hjärnan (Thames, Arbid & Sayegh, 2014). Ur ett epidemilogiskt perspektiv vill 

forskare även undersöka hur cannabisanvändningen påverkar olika mentala och 

sociala faktorer i en människas liv vilket är det forskningsfält som dominerar. 

Det finns även forskning på bakomliggande orsaker till att människor börjar an-

vända narkotiska preparat (Guxens, Nebot & Ariza, 2006:235–236) men det är 

desto mindre studerat. Studenter och ungdomar är väl studerade målgrupper där 

utbredningen ofta är det som undersöks. Bland de svenska studentundersökning-

ar som finns har ingen undersökt varför studenterna valt att testa cannabis. Flera 

av studierna har däremot valt att undersöka varför de som inte har testat avstod. 

Studierna har också fokuserat på runtliggande faktorer såsom boendesituation, 

familj och ekonomi (Bullock, 2004:55–56). Det har inte undersökts om det finns 

något samband mellan cannabisanvändning och upplevelser av studierelaterade 
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faktorer, så som trivsel på universitetet och eventuella svårigheter med att klara 

av studierna (Guxens, m.fl., 2006:235). 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan an-

vändningen av cannabis och upplevelser av studiesituationen bland studenter vid 

Linköpings universitet? 

 

För att besvara syftet utgick studien från följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever studenterna vid Linköpings universitet sin studiesituation? 

 

 Hur utbredd är användningen av cannabis bland studenterna vid  

Linköpings universitet? 

 

 Finns det något samband mellan cannabisanvändningen och den upplevda 

studiesituationen? 
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2 Bakgrund 

2.1 Narkotika 

Narkotika är ett begrepp som innefattar en mängd olika substanser med gemen-

samt att de är psykoaktiva kemiska preparat som påverkar det centrala nervsy-

stemet (Goldberg, 2005:25). Framställningen av narkotika sker från växter, 

växtdelar eller via syntetisk väg vars syfte är att ge ett rus (Billinger & Hübner, 

2009:13). Enligt läkemedelsverket får narkotika endast användas för medicinskt, 

vetenskapligt eller samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget. Läkeme-

delsverket avgör vilka substanser som i Sverige är narkotikaklassade (IBL 1). 

Användningen av narkotika definieras olika beroende på tid och på den sociala 

och kulturella kontexten. I Sverige är det idag olagligt att både inneha, bruka 

och sälja narkotika och allt bruk definieras som missbruk (Billinger & Hübner, 

2009:10). I narkotikastrafflagen 8 § (SFS 1968:64) anges vad som enligt svensk 

lag definieras som narkotika: 

 

“Med narkotika förstås i denna lag läkemedel och hälsofarliga varor med bero-

endeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med 

lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter.” 

 

Narkotika går att kategorisera i olika undergrupper utifrån den kemiska sam-

mansättningen och dess påverkan på det centrala nervsystemet. Kategorisering-

arna kan skilja sig åt men en vanlig indelning av narkotika är i fem huvudgrup-

per; opiater, hallucinogener, centralstimulantia, beroendeskapande läkemedel 

och cannabis (CAN, 2013). I kategorin opiater ingår droger som morfin, heroin 

och kodein (Johansson & Wirbing, 2005:312). Den andra gruppen, hallucinoge-

ner, innefattar både naturliga växtdroger, svampar och syntetiska medel. Exem-

pel på droger som tillhör gruppen hallucinogener är LSD och ecstasy (ibid., 

319–320). Centralstimulantia ger ett uppåttjack och en kraftig effekt på centrala 

nervsystemet. Exempel på centralstimulerande droger är amfetamin, metamfe-

tamin och kokain (ibid., 315–317). Den fjärde kategorin är beroendeskapande 

läkemedel som framförallt innefattar lugnande medel, sömnmedel, värktabletter 

och vissa antidepressiva läkemedel. Den aktiva substansen i dessa är bland annat 

bensodiazepiner och analgetika (ibid., 287–288). Femte gruppen; Cannabis är 

den mest använda illegala drogen i världen och kommer i följande avsnitt att 

förklaras mer ingående (Meier, Caspi & Ambler m.fl., 2012:1). 

 

Det finns olika förklaringsmodeller som syftar till att droganvändning antingen 

förklarar sociala konsekvenser eller att användningen måste förklaras med hjälp 

av olika sociala konsekvenser. Enligt förklaringstypen enkel kausalitet leder ex-

empelvis användning av cannabis till socialt utanförskap och en icke-

stimulerande fritid. Ses problemet däremot ur förklaringstypen flerorsaksförklar-
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ing ligger inte fokus endast på drogen utan många andra faktorer i individens liv 

kan anses ha betydelse. Olika livserfarenheter och förutsättningar påverkar rela-

tionen till droger som i sin tur ger individen nya erfarenheter och förutsättningar. 

Många ser drogen som det huvudsakliga problemet (enkel kausalitet) medan 

andra menar att genom att se till andra faktorer i en människas liv (flerorsaks-

förklaring) kommer det vara lättare att förstå människors användning av droger 

(Goldberg, 2005:16–17). Ur ett socialt perspektiv används olika droger ofta för 

att skapa en identitet och social tillhörighet med andra människor. Drogerna får 

också olika betydelse beroende på i vilken situation och av vem de används. 

Ungdomar kan använda droger som en del i sin vuxenblivandeprocess och som 

revolt. Kvinnor och män kan använda dem för att stärka sin könsidentitet (Jo-

hansson & Wirbing, 2005:55–57). Ytterligare en anledning till att människor 

väljer att använda droger kan vara för att uppleva ett konstgjort paradis där det 

är möjligt att fly och överträffa sig själv för en stund, vilket människor har gjort 

sedan urminnes tider (Goldberg, 2005:48). 

 

2.2 Cannabis 

Cannabis utvinns ur hampväxten Cannabis Sativa och finns i tre former; mariju-

ana, hasch och hascholja. Cannabis har använts i tusentals år bland annat som 

smärtstillande medel. De aktiva substanserna i drogen är cannabinoider och den 

substans som i huvudsak ger ett rus är delta 9-tetrahydrocannabinol, så kallad 

THC. Marijuana kommer från hampväxtens torkade växtdelar. Drogen intas 

främst genom att växtdelarna smulas sönder och röks i handrullade cigaretter. 

Marijuana har tidigare haft en THC-halt på 0.35-4 % men idag kan halten uppgå 

till 13-14 %. Hasch utvinns istället från hampväxtens koda. Denna koda pressas 

sedan samman till hårda bruna kakor som röks i cigaretter eller läggs i maträtter 

eller bakverk. THC-halten ligger vanligen på 8-15 % men kan vara uppemot 25 

%. Hascholjan utvinns ur hasch och droppas på mat, dryck eller marijuanaciga-

retter för att förstärka ruset. Hascholjan kan ha en THC-halt uppemot 60 % (Jo-

hansson & Wirbing, 2005:304–305). Genom att manipulera växtförhållanden 

har THC-halten kunnat ökas på senare år genom nya varianter av Cannabis Sati-

vaplantan (Ramström, 2009:11). 

 

Vid intag av cannabis minskar blodflödet i hjärnan vilket leder till mindre effek-

tiv hjärnverksamhet (FHI, 2012a:1). Direkt efter intag av cannabis uppstår en 

försämring av hjärnans kognitiva funktioner som kan finnas kvar i upp till 24 

timmar. Dessa försämringar är exempelvis sämre koncentrationsförmåga, sämre 

förmåga att bibehålla uppmärksamhet och att bearbeta information, sämre kort-

tidsminne samt en sämre förmåga att utföra avancerade tankeoperationer. Vid 

upprepade intag finns det risk att dessa försämringar blir bestående under flera 

år (Ramström, 2009:66–67). Då hjärnans biologiska utveckling pågår upp till en 
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människa är ungefär 25 år är det innan den åldern som man är mest känslig för 

de biverkningar som cannabis kan orsaka (FHI, 2012a:2). 

 

Cannabisruset kan delas in i positiva och negativa effekter. Vid låga halter inta-

get THC stimuleras de positiva effekterna av ruset och vid höga halter stimule-

ras de negativa. De positiva effekterna kännetecknas av lyckokänslor, distans till 

vardagen, lugn, avslappning och upprymdhet. De negativa effekterna känne-

tecknas av panik, ångest, dysfori samt olika psykossymtom (Ramström, 

2009:13–14). Cannabisrus kan även kännetecknas av en förvrängd tidsuppfatt-

ning samt att personer kan uppleva att de befinner sig på flera platser samtidigt 

(ibid., 21). Till en början använder personer ofta cannabis för att få ruset men 

efter ett frekvent användande behöver personer ofta drogen för att uppnå “nor-

malt” tillstånd. Detta kan ur ett socialt perspektiv försvåra kommunikationen 

med andra då de kognitiva förmågorna försämras (Johansson & Wirbing, 

2005:306–307). Ytterligare sociala risker med användandet kan vara skador i 

familjen och i den sociala samvaron (Goldberg, 2011:133). Att cannabisanvänd-

ningen är stigmatiserad, det vill säga misskrediterad, (Goffman, 2011:155) i 

Sverige kan bidra till sociala skador inom till exempel sjukvårds- och rättssy-

stemet. Att både konsumenten själv, släkt och vänner upplever det hela som ta-

bubelagt kan vara en skada i sig (Goldberg, 2011:133–136).   

 

2.2.1 Syntetiska cannabinoider 

Samtidigt som en del studier visar på en ökning av cannabis så finns det andra 

studier som tyder på att användningen minskar. En förklaring kan vara att det 

under de senaste åren har lanserats många nya psykoaktiva ämnen på marknaden 

och denna utveckling går snabbt. Dessa ämnen är framställda för att likna narko-

tikaklassade droger och framför allt har syntetiska cannabinoidreceptorganister 

ökat på marknaden. Syntetiska cannabinoider förekommer vanligtvis i spice-

material och brukar benämnas just Spice. Dock inkluderas inte alltid dessa under 

beteckningen “cannabis” i undersökningar vilket kan vara en förklaring på var-

för en del undersökningar visar på en minskning av cannabisanvändningen i Eu-

ropa (EMCDDA, 2013:13). Ruset av de syntetiska cannabinoiderna liknar det 

rus som cannabis ger men de syntetiska är farligare att inta, bland annat då de 

innehåller högre halter aktiva ämnen samt att de saknar ämnet cannabidiol som 

finns i cannabis och som delvis dämpar de skadliga effekterna (FHI, 2013a). År 

2012 rapporterade Europeiska unionens medlemsländer in 30 nya syntetiska 

cannabinoider (EMCDDA, 2013:26). 

 

I denna studie benämns cannabis som samlingsnamn för marijuana, hasch, 

hascholja samt syntetiskt framställda cannabinoider. 
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2.3 Narkotikadebatten 

Hur skadlig cannabis verkligen är finns det i allmänheten skilda åsikter om. 

Bland annat finns vissa länder i Europa som i sin lagstiftning uttryckligen skiljer 

på cannabis och andra narkotiska preparat (EMCDDA, 2013:12). En mängd 

forskning visar på att cannabis orsakar skador på hjärnan men samtidigt visar 

studier att det inte säkert går att säga vilka effekter cannabis har och att det finns 

risk att slutledningar dras för tidigt (Rogeberg, 2012:3). Det finns även forsk-

ning som menar på att det finns positiva effekter med att använda cannabis. Det 

har bland annat framkommit att cannabis kan behandla värk, sömnproblem, epi-

lepsi, inflammation och förlorad aptit (Grotenhermen, 2002:610–611). För att 

antal år sedan gick det också att läsa i den svenska tidningen Aftonbladet att ett 

ämne i cannabis kan hindra att bröstcancer sprider sig i kroppen (IBL 2). 

 

Flera länder har på senare tid valt att legalisera cannabis och framhäver de posi-

tiva effekterna med användning av droger, både i media och i forskningsrappor-

ter. I Sverige har det dock funnits en motvilja att benämna dessa positiva effek-

ter då användningen anses vara ett socialt problem. Narkotikadebatten har snara-

re gått ut på att avskräcka befolkningen från att testa droger (Goldberg, 

2005:47–48). Detta visar sig bland annat genom tidningsartiklar som publiceras 

kring den svenska narkotikadebatten med rubriker som “Att släppa knark fritt är 

inte humanism”, “De som vill legalisera bör se helvetet först”, “Legalisering 

skapar missbruk”, “Därför ska cannabis inte legaliseras”, “Oroande att allt fler 

unga röker cannabis” och “Vi måste veta varför fler dör av narkotika” (IBL 3). 

Tidigare har de svenska politiska partierna stått fast vid och varit överens om att 

cannabis ska förbli illegalt. Debatten om huruvida cannabis bör legaliseras eller 

inte har nu kommit till Sverige och åsikterna blir allt mer åtskilda (IBL 4). 

 

Ted Goldberg, professor i sociologi med inriktning socialt arbete, är en av mot-

ståndarna till Sveriges narkotikapolitik och den dominerande förklaringsmodel-

len; att en legalisering av narkotika leder till ökad missär. Goldberg menar att 

slutsatsen kan bli en helt annan utifrån en psykosocial förståelse. I den interna-

tionella narkotikadebatten som pågår poängteras det att kriget mot narkotikan 

har misslyckats då de sociala kostnaderna är stora, den organiserade brottslighe-

ten har ökat och likaså drogrelaterat våld. Även korruptionen och antalet HIV-

smittade ökar. Goldberg anser därför att Sverige borde experimentera med olika 

drogpolitiska åtgärder. Om innehav, konsumtion, produktion och försäljning av 

en eller flera psykoaktiva substanser skulle strykas från Sveriges brottsbalk kun-

de dessa substanser istället kontrolleras med liknande regelverk som finns för 

alkohol och tobak (Goldberg, 2012:56–57).  

 

Goldberg vill skilja på en problematisk konsument och en rekreationskonsu-

ment. Den förstnämnda prioriterar drogen framför exempelvis familj, sociala 
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relationer och arbete. Rekreationskonsumenten använder drogen som ett mer-

värde och låter den inte ta över andra områden i livet. Drogen tas till exempel i 

samband med fest för att få lättare att umgås med andra människor och därmed 

upplevs tillvaron roligare (ibid., 58). Huruvida dessa olika typer av konsumenter 

skulle öka eller inte vid en legalisering går inte att förutse utan endast spekula-

tioner är möjliga. Spekulationerna ter sig olika beroende på synsätt. Utifrån en 

biokemisk teori eller totalkonsumtionsteori skulle det troligtvis ske en påtaglig 

ökning av de problematiska konsumenterna. Däremot blir synen på droger an-

norlunda utifrån psykosociala aspekter. Goldberg menar att vem som helst inte 

kan bli en problematisk konsument då det handlar om så mycket mer än bara det 

beroendeframkallande i drogen, till exempel faktorer som negativa livserfaren-

heter, personliga egenskaper och biologiska anlag (ibid., 58-61). Kanske är det 

just därför endast 4 % av de som någon gång testat en illegal drog blivit proble-

matiska konsumenter menar Goldberg. Enligt statistik ökade antalet problema-

tiska konsumenter efter att det i Sverige blev olagligt att bruka narkotika, samti-

digt minskade antalet rekreationskonsumenter. Trots avkriminalisering av can-

nabis i flertalet länder, exempelvis i Nederländerna, Tjeckien och Portugal, så 

visar tillgänglig statistik att användningen i dessa länder är på samma nivå som i 

Sverige. Därmed, menar Goldberg, att Sverige borde testa alternativ (ibid., 62-

63). 

 

”… för att kunna bygga vår narkotikapolitik på kunskap i stället för tro, måste 

vi experimentera med olika typer av åtgärder och sedan vetenskapligt utvärdera 

resultaten”(Goldberg, 2012:62). 

 

Ted Goldberg beskriver i sin bok “Legalisera narkotika?” argumenten för en 

legalisering av narkotika i Sverige. Olika förespråkare belyser olika argument 

men sammanfattningsvis menar många att det är ett omöjligt projekt att illegali-

sera all användning av narkotika. De menar att det inte går att hindra all form av 

produktion, smuggling, langning och konsumtion utan tanken om ett narkotika-

fritt samhälle är irrationellt. Efter illegaliseringen har de problematiska konsu-

menterna ökat och likaså brottsligheten. Vidare lyfts det hur prioriteringarna an-

ses vara felaktiga då det läggs mer resurser på rättsliga åtgärder än på vård och 

behandling. Därmed skulle en legalisering möjliggöra för ekonomiska vinster i 

samhället då färre resurser krävs inom exempelvis polisen, tullen och domstols-

väsendet (Goldberg, 2011:139–145). Slutligen menar förespråkarna att använd-

ningen inte är så farlig som många anser. Detta då de allra flesta aldrig blir pro-

blematiska konsumenter och att studier visar att hälsoproblem och sociala pro-

blem minskar i de länder där det är lagligt. Det lyfts också hur till exempel can-

nabisanvändningen ofta begränsas till ett antal år under tonåren och att de som 

använder drogen därefter slutar självmant (ibid., 146-148). 
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I boken lyfts också argumenten bakom det motsatta ställningstagandet: att ille-

galiseringen är fördelaktig. Precis som med förespråkarna så finns det skiljak-

tigheter mellan olika motståndare. Somliga menar att cannabis för alla är en far-

lig drog och bör därmed förbli olaglig. Samtidigt menar andra att drogen bara är 

farlig för vissa individer, i vissa situationer och i vissa mängder men att detta 

räcker som anledning för att intag av cannabis ska vara olagligt. Förutom att 

cannabis kan ge skador på hjärnan så anser motståndarna till en legalisering att 

många tar drogen som en flyktmekanism vilket kan hämma mognadsprocessen 

och den sociala utvecklingen (ibid., 148–150). Vidare anser motståndarna att vid 

en legalisering kommer användningen att öka och därmed dess skadeverkningar, 

så som antalet dödsfall. Många menar också att samhällets ekonomiska kostna-

der skulle öka, som en effekt av försämrad hälsa och föräldraskap samt ökade 

trafikolyckor, arbetslöshet samt drogrelaterat våld. Motståndarna menar också 

att en legalisering är detsamma som att ge upp (ibid., 151-154). 

 

2.4 Narkotika och cannabis genom tiderna 

Användningen av narkotika i Sverige har tidigare sett annorlunda ut i jämförelse 

med idag. I princip har alla narkotikaklassade preparat tidigare använts i medi-

cinskt syfte och fram till mitten på 1900-talet var det i huvudsak endast en fråga 

för det medicinska systemet (Olsson, 1994:3). Både morfin och kokain användes 

inom skolmedicinen i början av 1900-talet. Det förekom exempelvis bland kvin-

nor i samband med graviditeter och förlossningar (ibid., 64–65). Amfetamin 

spred sig under andra världskriget då dess effekter ökade soldaternas psykiska 

och fysiska prestationer. Amfetamin förekom också bland studenter som ville 

prestera bättre i sina studier samt bland kvinnor och män som ville gå ner i vikt. 

Även cannabis användes med ett medicinskt syfte i Sverige. Från år 1869 och 

fram till år 1950 ordinerades det till barn; antingen som rogivning eller som me-

dicin för kikhosta (ibid., 74–76). 

 

Inte förrän år 1965 upphörde den medicinska dominansen och andra aktörer så 

som polisen, rättsväsendet samt massmedia började delta i diskussionen (ibid., 

4). Det är från den tidpunkten som det så kallade moderna narkotikaproblemet 

uppstod i Sverige; alltså från den tid då den icke medicinska användningen av 

droger spred sig och började definieras som ett socialt problem. Det var även 

under den tiden som användning av droger kom upp på den politiska agendan 

(Tops, 2001:7). Det rådde motsättningar mellan två förklaringstyper på narkoti-

kaproblemet. Dels fanns det ett epidemiologiskt perspektiv som hävdade att vem 

som helst kunde bli drabbad av ett missbruk oavsett bakgrund då det var drogen 

i sig som var orsaken till beroendet. Det fanns också ett sociologiskt synsätt som 

menade att människors sociala eller psykologiska problem var orsaken till att de 

började använda droger som flykt. Oavsett synsätt så ansågs det krävas samhäl-

leliga åtgärder för att kunna lösa problemet (ibid., 66–69). Sverige stod nu inför 
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ett val vars syfte var att minska droganvändningen. Strategin blev därmed att 

begränsa möjligheterna att införskaffa dem; genom en illegalisering (ibid., 188). 

 

Staten ville även “vaccinera” befolkningen mot droganvändning genom att tyd-

liggöra hur farligt användandet var. Detta gjordes bland annat genom informa-

tion via olika medier, genom att avlägsna liberal marknadsföring och journalis-

tiska texter samt att skärpa lagstiftningen. Staten visade vägen för alla olika ak-

törer i samhället som kunde vara med i kampen mot droger där socialtjänsten, 

landstinget och psykiatrin fick ett stort ansvar (ibid., 181). Sedan dess har målet 

varit att skapa ett narkotikafritt samhälle. Trots detta har ökningen av drogan-

vändning i Sverige varit ett faktum sedan dess. Undersökningar från 1970-talet 

visade att användningen av cannabis ökade, även om det inte rörde sig om större 

siffror så var ökningen fortfarande påtaglig (ibid., 131). På 80-talet talades det 

om en cannabisglorifiering i samhället där en så kallad drogliberal kultur bland 

ungdomar utvecklades. Trots denna glorifiering så nådde användningen av can-

nabis sitt lägsta stadium under den perioden (Tops, 2001:134–136). Bruk av 

cannabis blev olagligt i Sverige under slutet av 1980-talet (Prop. 1987/88: 71). 

Därefter har användningen ökat och under 90-talet var användningen högre än 

den någonsin varit tidigare (Tops, 2001:136). 

 

2.5 Cannabis idag 

Undersökningar som behandlar ämnet illegala droger verkar ha en svårighet att 

finna tydliga samband samt att ge entydiga resultat. En anledning skulle kunna 

vara just den illegala faktorn då det därmed blir ett känsligt ämne (LIO, 2009:3). 

Användningen av cannabis skiljer sig mellan Europas länder, det ökar i vissa 

samtidigt som den minskar i andra. Dock är det fortfarande den illegala drog 

som flest unga väljer att testa; 11,7 % av européer i åldersgruppen 15-34 år har 

använt cannabis under de senaste 12 månaderna (EMCDDA, 2013:30).  

 

2.5.1 Sverige 

Cannabis är även den vanligaste illegala drogen bland unga i Sverige och attity-

derna gentemot den blir allt mer tillåtande. Det finns en tendens av, både bland 

ungdomar och vuxna, att anse att cannabis är en förhållandevis ofarlig drog. 

Varje år genomförs undersökningar på svenska ungdomars drogvanor. Enligt 

den senaste statistiken ska 25 % av pojkarna och 14 % av flickorna i årskurs 2 

på gymnasiet någon gång ha testat narkotika, vilket oftast är cannabis (FHI, 

2012a:1). År 2008 genomfördes en befolkningsundersökning där 16,4 % av re-

spondenterna uppgav att de någon gång har testat cannabis. Användningen skil-

de sig åt beroende på olika faktorer. De som var utan sysselsättning, ekonomiskt 

utsatta och hade en sämre psykisk hälsa var de som i störst utsträckning använde 

narkotiska preparat. Undersökningen fann inga samband mellan användningen 

och utbildningsnivån (FHI, 2010:51). 



   

10 

 

 

2.5.2 Östergötland 

År 2009 genomfördes en narkotikakartläggning i Östergötland vilken visade att 

det har skett en minskning av vissa droger i länet från 2005 till 2009. Däremot 

har användandet av cannabis ökat främst i åldrarna 19-39 år där 18 % angivit att 

de har använt hasch eller marijuana någon gång. Totalt inom alla åldersgrupper 

visade undersökningen att mer än var tionde person i Östergötland hade använt 

drogen. Överlag var användningen av cannabis högre bland män än bland kvin-

nor och då främst bland yngre män utan arbete eller med låg socioekonomisk 

status (LIO, 2009:4). I Linköpings kommun är den vanligaste drogen överlägset 

cannabis och ökningen sker främst bland ungdomar och unga vuxna (ibid., 17). 

 

2.6 Ung vuxen som livsfas 

Begreppen ungdom och unga vuxna är svåra att definiera då dessa används inom 

flera olika åldersintervaller. Dessutom finns det andra faktorer än ålder som 

kännetecknar livsfasen. Under denna period i livet genomgår människor både en 

fysisk, psykisk och social utveckling. Det är i övergångsfasen till ett vuxenliv 

som individen bland annat förväntas flytta hemifrån, utbilda sig och etablera sig 

på arbetsmarknaden (Sjöblom, 2003:2). Dessa förväntningar kan öka stressnivån 

vilket anses vara en riskfaktor till att påbörja ett missbruk. Tiden som ung vuxen 

är nämligen tiden i livet då en människa konsumerar alkohol och narkotika som 

mest. Samtidigt kan nya utmaningar ses som en skyddsfaktor då individen får 

nya mål att sträva efter (Sundell, 2008:95), (Kadesjö, 2008:146–147).  

 

Vuxenblivandeprocesserna har försvagats och förskjutits under de senaste åren. I 

dagens samhälle blir det allt vanligare att diskutera begreppet “den förlängda 

ungdomstiden” som syftar till att individen befinner sig i ett stadium mellan barn 

och vuxenliv allt längre (Sjöblom, 2003:4). Samtidigt som ungdomstiden för-

längs så ökar också kraven på unga vuxna då det finns allt fler valmöjligheter. 

Att stress och stressrelaterade symptom har ökat på senare år bland unga är ett 

faktum (ibid., 8). De ökade kraven visar sig bland annat i antagningsstatistiken 

till svenska universitet och högskolor då alltfler ungdomar väljer att söka in till 

universiteten direkt efter en avslutad gymnasieutbildning (HSV, 2012:12). 

 

2.7 Studenter – en växande grupp 

De senaste åren har rekordmånga sökt in till svenska universitet och högskolor 

och en tredjedel av Sveriges totala befolkning har någon form av eftergymnasial 

utbildning. Universitetet är en institution med studerande i alla åldrar, höstter-

minen 2011 var dock ungefär hälften 24 år eller yngre (HSV, 2012:20). En hög 

utbildningsnivå bland befolkningen ligger i Sveriges och många andra industri-

länders intresse för att kunna konkurrera på världsmarknaden. Europeiska unio-
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nen har till exempel en målsättning att år 2020 ska minst 40 % av de i åldrarna 

30-34 år ha en eftergymnasial utbildning på minst två år. Den svenska befolk-

ningen låg år 2010 på 46 % enligt en uppföljning av detta mål (ibid., 90–94), 

(SCB, 2012:10–12). 

 

Att vara student innebär dock inte alltid endast att fokusera på sin utbildning. 

Många studenter väljer också att förvärvsarbeta. Tiden som läggs på förvärvsar-

bete varierar mellan ålder och utbildning men generellt sätt så ökar tiden som 

läggs på förvärvsarbete med ökad ålder (HSV, 2012:95). Vid sidan av studier 

och förvärvsarbete finns det även möjligheter för studenterna att engagera sig i 

aktiviteter och studentliv (IBL 5). Mietala (2010) genomförde en studie om häl-

sa vid tre svenska högskolor. Stressnivån bland studenterna undersöktes vilket 

visade att en femtedel av de tillfrågade studenterna svarade att de kände sig 

ganska eller väldigt stressade. Hälften svarade att de kände sig stressade i viss 

mån och en fjärdedel ansåg att de inte alls kände sig stressade för tillfället (Mie-

tala, 2010:15). 
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3 Tidigare forskning 
Alkohol- och narkotikarelaterade hälsorisker har ökat under det senaste decenni-

et i Sverige. En anledning till detta kan vara att Sverige sedan år 1995 är med-

lemmar i den Europeiska unionen (EU). Sedan dess har gränserna till grannlän-

der försvagats samtidigt som användningen av narkotika ökar i Europa (Brän-

ström & Andréasson, 2008:493). 

 

År 2008 publicerades studien ” Regional differences in alcohol consumption, 

alcohol addiction and drug use among Swedish adults” vars syfte var att under-

söka regionala skillnader av alkohol- och droganvändningen i Sverige. Totalt 

ingick 8 685 personer från 12 olika regioner i studien. Regionala skillnader 

framkom i resultatet där större städer samt städer med en högre medelinkomst 

hade en högre andel som använde cannabis. Det visade sig också att städer i söd-

ra Sverige hade fler personer som frekvent använde både alkohol och droger. I 

studien diskuteras det huruvida det sistnämnda har någonting att göra med att 

dessa delar ligger geografiskt närmare den europeiska kontinenten. Att ha när-

mare till billigare priser och större tillgänglighet av droger samt närhet till länder 

där droger är legaliserat kan ses som riskfaktorer (ibid., 493–495). Studiens syfte 

var även att undersöka sambandet mellan droger, ålder, kön, socioekonomiska 

och samhälleliga faktorer. På frågan om respondenterna använt cannabis någon 

gång under det senaste året svarade 2,9 % av männen och 1,3 % av kvinnorna att 

de gjort det. I åldrarna 19-25 var siffran 9 % på samma fråga. Med andra ord var 

kön och ålder bakgrundfaktorer förknippade med droganvändningen där yngre 

män konsumerade cannabis i störst utsträckning (ibid., 495–500). Det resultatet 

har även framkommit i flertalet internationella studier. Oavsett land, ålder och 

drog så uppvisar kvinnor en lägre användning av illegala droger (Degenhardt, 

Chiu & Sampson m.fl., 2008:1062–1066), (Hibell, Guttormsson & Ahlström 

m.fl., 2011:88).  

 

Vidare har studier undersökt huruvida drogpolitiken är en bidragande faktor till 

hur utbredd droganvändningen är. I en amerikansk studie som utfördes på colle-

gestudenter i landet framkom det att stater i USA där marijuana är lagligt för 

medicinskt bruk är det signifikant fler studenter som använt drogen den senaste 

månaden än i de stater där det är olagligt. Cannabisanvändningen bland ungdo-

mar och unga vuxna är en folkhälsofråga i USA och legaliseringen av drogen i 

vissa stater har ifrågasatts då rädsla finns för att den avskräckande effekten ska 

försvinna med legaliseringen (Choo, Benz & Zaller m.fl., 2014:3-4). I en studie 

från 2008 som genomfördes på 17 länder framkom det dock ett annorlunda re-

sultat. Studien visade att länder med en sträng drogpolitik inte hade lägre an-

vändning av illegala droger än länder med en mer liberal drogpolitik. Skillnader 

fanns snarare mellan andra faktorer. Det var enligt studien ovanligt att personer 

valde att testa cannabis för första gången efter de fyllt 25 år. Användningen var 
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även mest förekommande bland ogifta och bland personer med god ekonomi 

(Degenhardt m.fl., 2008:1062–1066). Huruvida inkomster och ekonomi är bak-

omliggande faktorer till ett användande av cannabis har intresserat många fors-

kare men resultaten tenderar att bli olika. Bränström och Andréasson (2008) fick 

i sin studie ett annorlunda resultat än ovanstående. Studenter, arbetslösa, pensio-

närer och egna företagare var, enligt studien, mer benägna att använda cannabis 

och andra illegala droger än övriga grupper. De löpte också större risk att ut-

veckla ett alkohol- och drogberoende. En möjlig anledning kan vara att en an-

ställning och en arbetsplats kan vara en skyddsfaktor då de som själva kunde 

bestämma över sin tid hade större risk för att utveckla ett beroende (Bränström 

& Andréasson, 2008:495–496). Att resultaten skiljer sig åt kan bero på olika an-

ledningar. Båda de ovannämnda studierna som undersökte ekonomiska faktorer 

var från år 2008. Däremot utfördes den ena studien på Sveriges befolkning me-

dan den andra på 17 länder där Sverige inte var inkluderat. Dessutom användes 

olika metoder i studierna där den ena var kvalitativ och den andra kvantitativ 

(Bränström & Andréasson, 2008:494), (Degenhardt m.fl., 2008:1054).  

 

Utöver bakomliggande faktorer i omgivning och miljö har också olika person-

lighetstyper studerats som bakomliggande orsaker. År 2013 genomfördes en 

studie i Kanada där 177 personer i åldrarna 18 till 59 år intervjuades om sin nu-

varande eller tidigare cannabisanvändning för att undersöka om fyra olika per-

sonlighetsdrag kunde vara kopplat till användningen. Dessa personlighetsdrag 

var ångest/känslighet, innåtvändhet/hopplöshet, sensationssökande och impulsi-

vitet (Hecimovic, Barrett & Darredeau m.fl.,2013:729–730). Resultatet visade 

att beroende på personlighetsdrag så hade personer olika motiv till varför de an-

vände cannabis. De fem vanligaste anledningarna till att samtliga använt canna-

bis och som minst 170 av dem angett var dock “för att bli hög”, “för att ha ro-

ligt”, “för att slappna av”, “av nyfikenhet” och “för att fira” (ibid., 730). Person-

lighetsdraget ångest/känslighet samt innåtvändhet/hopplöshet associerades med 

motiven “för att bli social” och “för att få hjälp med nedstämdhet”. Sensations-

sökande personer använde cannabis för att kunna “se saker annorlunda” och bli 

“mer kreativa”. Personer med en hög impulsivitet var svårare att associera med 

ett specifikt motiv men det fanns tendenser av en koppling till motivet “för att 

det fanns tillgängligt” vilket indikerar på att de agerar i ren impuls och har svå-

righeter med att väga omedelbar belöning mot konsekvenser på lång sikt. Lik-

nande resultat framkom också i kopplingen mellan personlighetsdrag och alko-

holanvändning (ibid., 731–732). 

 

3.1 Cannabis bland ungdomar och studenter 

År 2011 redovisades den femte studien från “European School Survey Project 

on Alcohol and Other Drugs” (ESPAD) som utfördes på ungefär 100 000 

skolungdomar i 36 av Europas länder. Totalt hade 19 % av pojkarna någon gång 
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använt cannabis och motsvarande 14 % av flickorna (Hibell m.fl., 2011:88). 

Siffrorna visade på en ökning av cannabisanvändningen i Europa sedan den för-

sta undersökningen i serien gjordes 1995 då totalt 11 % av alla ungdomar någon 

gång använt cannabis. Dock hade det inte skett någon större förändring sedan år 

2007 (ibid., 136). Cannabisanvändningen skiljde sig åt mellan Europas länder. 

De länder i de sydöstra delarna i Europa samt de nordiska länderna var de som 

visade upp lägst siffror i både användningen av cannabis och andra illegala dro-

ger (ibid., 85). Spanien är ett av de länder i Europa som har bland de högsta an-

delarna cannabisanvändare. Där hade en andel på 24,3 % i åldrarna 15-24 år an-

vänt cannabis det senaste året enligt en studie från 2009 (Pérez, Ariza, Sánchez-

Martínez m.fl., 2009:129). 

 

Det har även studerats huruvida uppfattad stress har någon koppling till studen-

ters beroendeproblematik. Studenter är idag mer stressade än någonsin med 

överbelastande studier, konstant press att lyckas, konkurrens med vänner och i 

vissa fall en ekonomisk stress samt oro för framtiden (Tavolacci, Ladner, Grigi-

oni m.fl., 2013:1). Resultatet från en studie utförd på nästan 2 000 studenter vi-

sade att kvinnor var signifikant mer stressade än män men det fanns ingen signi-

fikant skillnad mellan olika åldrar. Det fanns inte heller något signifikant sam-

band mellan stress och cannabiskonsumtion (ibid., 4-5). 

 

Hur utbredd cannabisanvändningen är bland collegestudenter undersöktes i en 

amerikansk studie från 2003. Det framkom att en av sex studenter använt mari-

juana de senaste 30 dagarna, en av tre hade använt drogen det senaste året och 

varannan student hade använt marijuana någon gång i livet (Mohler-Kuo, Lee & 

Wechsler, 2003:18). Ytterligare en studie genomförd på collegestudenter i åld-

rarna 17 till 20 år i USA studerade Cannabis use disorders (CUD) och andra 

problem relaterat till cannabiskonsumtion. CUD innebär att individen har ett 

problematiskt beteendemönster av sitt cannabisanvändande som leder till ångest 

och försämrade kognitiva förmågor. Studien visade att risken för CUD och 

andra problem ökade om personen även drack alkohol och/eller rökte cigaretter 

(Caldeira, Arria & O´Grady m.fl., 2008:399). Vidare visade resultatet från studi-

en att en av tio studenter uppnådde kriterierna för CUD, 4 % för missbruk och 

5,4 % uppnådde kriterierna för beroende (ibid., 404). Precis som användningen 

av andra illegala droger så är användningen av cannabis mer utbredd bland unga 

vuxna än i andra åldersgrupper och studien visade inte på någon skillnad mellan 

de som studerade på college och de som inte gjorde det (Choo, m.fl., 2014:3). 

Andelen cannabisanvändare skiljer sig något åt mellan de olika undersökningar-

na. Förutom att de är utförda i olika länder och på olika målgrupper skiljer det 

sig också några år mellan publiceringarna vilket kan vara en anledning.   

 

Kunskapen om varför personer väljer att använda cannabis är avgörande för att 

det ska vara möjligt att vidta åtgärder. Många studier är dock tvärsnittstudier 
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som inte kan identifiera varför personer börjar använda cannabis. Studier har 

visat att användningen av tobak och alkohol är kopplat till användning av can-

nabis i alla åldrar. Personer som använder alkohol och tobak löper större risk att 

i framtiden också använda cannabis (Guxens, m.fl., 2006:235–236). Enligt en 

spansk kohortstudie utförd på ungdomar i åldrarna 12-16 år var att ha vänner 

som använde cannabis en bidragande faktor för både flickor och pojkar att själva 

börja använda cannabis. För flickor var även familjesituationen och vilken skola 

de gick på avgörande (ibid., 239).  

 

En amerikansk studie från 2014 undersökte huruvida skolungdomars attityder 

till illegala droger överensstämmer med rådande normer, både nationellt och 

kulturellt. Detta för att kunna dra slutsatser om vad som kan leda ungdomar till 

droganvändning. Studien analyserar data från åtta länder i Europa: Bulgarien, 

Tjeckien, Ungern, Frankrike, Malta, Slovenien, Sverige och Storbritannien. I 

studien togs det hänsyn till kön, land, alkohol-, cannabis- och tobaksanvändning 

samt vänners användning av illegala droger, alltså både individuella och globala 

faktorer. Informanterna delades upp i sex grupper beroende på huruvida de an-

såg att droganvändning medförde en risk eller inte. De som inte besvarade enkä-

ten bestod av en grupp och resterande grupper var följande: de som förnekar att 

det finns risker med droganvändning, de som inte har någon kunskap om risker-

na, de som ser användning av droger som en stor risk, de som ser användning av 

droger som en måttlig risk och de som ser användning av droger som en liten 

risk (Beck, Legleye & Chomynova m.fl., 2014:878–879).  

 

Resultatet visade att de flesta definierar risker utifrån beteende snarare än utifrån 

vilken typ av drog som används. Det fanns dock ett undantag vilket var canna-

bis. Där fanns det en lägre nivå av upplevd risk och de allra flesta ansåg sig veta 

vilka risker drogen medförde. Det var inte många som ansåg att det fanns en stor 

risk med regelbunden användning av drogen och inte heller många som ansåg att 

de inte hade kunskap om riskerna. Pojkar hade en mer liberal attityd gentemot 

cannabis än vad flickor hade. Det fanns också samband mellan det egna använ-

dandet av drogen och attityder gentemot den. Bland de som någon gång hade 

använt cannabis fanns det fler som ansåg att det inte fanns några större risker 

med användandet. Liknande attityder gentemot cannabis fanns också bland de 

som konsumerade mest alkohol. Vidare fanns det en del skillnader mellan de 

olika länderna där ungdomar från länder med en högre cannabisanvändning an-

såg att drogen var mindre farlig. Ungdomar från Sverige använde förhållandevis 

cannabis och tobak i låg utsträckning medan alkoholkonsumtionen var högre. 

Storbritannien, Tjeckien och Frankrike var de länder med högst andel som nå-

gon gång testat cannabis. Det fanns också en signifikant skillnad där alla länder 

ansåg i större utsträckning än Malta och Ungern att användning av cannabis nå-

gon gång ibland inte var farligt. Samma länder ansåg också att ett regelbundet 

användande endast medförde måttliga risker. (ibid., 880–884). Vidare visade det 
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sig att hur mycket ungdomarna visste om cannabis ofta grundade sig i vänners 

användande. De som hade vänner som använde drogen upplevde sig veta mer 

om dess risker (ibid., 888). 

 

3.2 Cannabis på svenska universitet 

År 2004 presenterade Sandra Bullock den samhällsvetenskapliga rapporten ”Al-

cohol, Drugs and Student Lifestyle” som fokuserar på studenters användning av 

alkohol och narkotika och vilka problem det resulterar i. Studien genomfördes 

på Högskolan i Kalmar, Lunds universitet, Umeå universitet och Växjö universi-

tet. Resultaten från studien varierade mellan de olika universiteten men sam-

manlagt hade 27,1 % av studenterna någon gång testat en illegal drog varav can-

nabis stod för 25,4 %. Därmed var cannabis överlägset den mest förekommande 

drogen på universiteten vilket bekräftas av internationell forskning. Vidare re-

sultat från studien var att 8,9 % av de som testat cannabis hade gjort det de se-

naste 12 månaderna och 3,2 % under den senaste terminen. Debutåldern för can-

nabis var i den undersökningen 19 år och mer än hälften av respondenterna var 

påverkade av alkohol vid cannabisdebuten. Få studenter nyttjade regelbundet 

illegala droger och 35 % av de som någon gång använt cannabis hade gjort det 

endast en eller två gånger. Undersökningen visade också att av de som testat 

andra narkotiska preparat hade nästan alla också testat cannabis (Bullock, 

2004:5-6). Det undersöktes också olika bakomliggande faktorer till användning-

en av cannabis där kön var en av dessa. Män använde droger i större utsträck-

ning än kvinnor. Under de senaste 12 månaderna hade 12,2 % av männen använt 

cannabis och 6,9 % av kvinnorna (ibid., 5-6). 

 

Även studenternas boendesituation och ekonomi undersöktes i relation till an-

vändning av cannabis. De allra flesta som använt cannabis de senaste tolv må-

naderna bodde i studentkorridor, själva eller i delat boende samt hade studielån 

som huvudsaklig inkomstkälla. Även hur boendesituationen såg ut innan de på-

började sina universitetsstudier påverkade användningen av cannabis (ibid., 21–

22). Det framkom också att studenter som uppgav en sämre hälsa, både fysisk 

och psykisk, använde cannabis i större utsträckning. Ytterligare riskfaktorer 

kopplat till cannabis var en intensiv konsumtion av alkohol samt ett dagligt intag 

av tobak. Studenter som konsumerade mest alkohol var också de som i störst 

utsträckning använt cannabis (ibid., 52). Lika väl som att resultatet skilde sig 

mellan de olika universiteten så fanns det även skillnader mellan de olika pro-

grammen. Utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap, teknologi och eko-

nomi hade flest andel studenter som uppgav att de använt cannabis det senaste 

året (ibid., 49). Vidare tillfrågades studenterna om de upplevt att narkotikaan-

vändningen hade haft negativa effekter på olika livsområden de senaste tolv må-

naderna. En andel på 8,2 % uppgav att användningen påverkat den fysiska häl-
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san negativt, 6,2 % att det påverkat ekonomin och 4,7 % att användningen av 

narkotika påverkat studie- och arbetslivet (Bullock, 2004:55–56). 

 

Det har inte tidigare utförts någon forskning på cannabisanvändningen vid Lin-

köpings universitet. Hösten 2013 gjordes däremot en undersökning i form av ett 

examensarbete med syfte att undersöka användning av och attityder till cannabis 

bland universitetets studenter. En enkät skickad till 2 929 studenter visade att 37 

% av respondenterna någon gång använt cannabis och mer än hälften hade an-

vänt cannabis senaste året. Det framkom också att män i större utsträckning än 

kvinnor använt drogen. Cannabis var mer vanligt förekommande på filosofiska 

och tekniska fakulteten jämfört med den medicinska och utbildningsvetenskap. 

Studenternas attityder till cannabis visade att de allra flesta ansåg att tobak, al-

kohol och cannabis var lika ohälsosamt. En andel på 46 % ansåg även att tobak 

gav ett större problem i samhället än cannabis. Samma fråga ställdes angående 

alkohol, där 5-7 % angav att cannabis gav ett större samhällsproblem än alkohol 

(Meijer, 2013:15–17). 

 

3.3 Cannabis och utbildning 

Under de senaste två decennierna har en stor mängd forskning bedrivits för att 

studera cannabis effekter på hjärnans funktioner. April D. Thames genomförde 

en studie där tre grupper jämfördes utifrån deras kognitiva förmåga. Grupperna 

indelades i de som aldrig nyttjade cannabis, de som tidigare nyttjat (mer än fyra 

veckor sedan) samt de som nyligen nyttjat cannabis (under de senaste fyra veck-

orna). De som nyligen nyttjat cannabis visade på signifikant sämre uppmärk-

samhet, arbetsminne samt sämre förmåga att bearbeta information än de andra 

två grupperna. Både de som tidigare och de som nyligen nyttjat cannabis hade 

sämre förmåga när det gäller verkställande funktioner jämfört med dem som inte 

nyttjade cannabis (Thames m.fl., 2014:3-4). 

 

Hur utbildningstiden utvecklas är en viktig faktor för hur unga människors över-

gång till vuxen kommer att bli. Resultaten kan komma att påverka både karriär-

möjligheter och andra chanser genom hela vuxenlivet. Studier visar att ju tidiga-

re cannabisdebuten sker desto större är risken för att bli beroende. Det finns där-

för flera forskare som intresserar sig av huruvida det finns en koppling mellan 

ungdomars användning av cannabis och deras prestationer i skolan vilket flera 

resultat påvisar (Lynskey & Hall, 2000:1621–1622). Elever som frekvent an-

vänder cannabis uppvisar lägre betyg, lägre tillfredsställelse i och mer negativa 

attityder till skolan samt sämre prestationer. Det är dock svårt att avgöra vad 

som är orsak och verkan. Börjar ungdomar använda cannabis för att de har svå-

righeter i skolan eller får de svårigheter i skolan för att de använder cannabis? 

Det kan även handla om två processer som sker samtidigt då det ena inte uteslu-

ter det andra. Ytterligare förklaring kan vara att bruk av cannabis är en reaktion 
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på ett problematiskt beteende hos individen och problem i den sociala omgiv-

ningen så som familj och kamrater (ibid., 1622–1625). 

 

3.4 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 

Cannabis är den mest förekommande illegala drogen både i Sverige och i övriga 

världen. Attityder gentemot cannabis har på senare år blivit allt mer liberala. 

Studier är överens om att cannabisanvändning är vanligast i de yngre åldrarna 

och även att män i större utsträckning än kvinnor använder drogen. Flertalet stu-

dier, både svenska och internationella, visar också att studenter är en grupp som 

använder cannabis i större utsträckning än befolkningen i stort. Både unga vuxna 

och studenter är grupper där prestationskrav och stress ökar. 

 

Det framkommer inga entydiga resultat på vilka bakgrundsfaktorer som leder till 

cannabisanvändning. Vissa studier visar att arbetslösa och personer med låg so-

cioekonomisk status är de grupper där drogen är vanligast förekommande medan 

andra studier visar att egna företagare och personer med hög inkomst använder 

den mer. De studier som undersökte huruvida landets drogpolitik påverkade be-

folkningens användande av cannabis visade också olika resultat. 

 

Det epidemiologiska forskningsfältet är det som dominerar på området illegala 

droger men det återfinns också inom det sociologiska forskningsfältet vilket är 

det fält som låg till grund i föreliggande studie. Utifrån den tidigare forskning 

som presenterats ansågs det vara viktigt att undersöka bakomliggande faktorer 

relaterat till upplevd studiesituation och dess eventuella koppling till cannabis 

bland universitetsstudenter. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Émile Durkheim, en fransk sociolog som levde mellan åren 1858 och 1917, ut-

vecklade en sociologi som blev ett vägskäl där den sociologiska utvecklingen 

delades i två riktningar. Föreställningen inom sociologin var att samhället och 

det sociala var någonting mer än summan av alla individer. Uppfattningen var 

också att samhällslivet följer vissa mönster som är möjliga att studera och i viss 

mån även kontrollera. De två riktningar som uppstod var dels strukturalism som 

utvecklades inom det franska språkområdet och fokuserar på medvetandets 

strukturer och dels den nordamerikanska strukturfunktionalismen. Den senare 

fokuserar på strukturer och inbördes beroendeförhållanden i samhällslivet och 

har utvecklats av sociologerna Talcott Parsons och Robert K. Merton (Boglind, 

2007:25). Robert K. Mertons teoribildning inom den senare riktningen utgör den 

teoretiska grunden i föreliggande studie. 

 

4.1 Strainteorin 

Robert K. Merton presenterade strainteorin som förklarar hur avvikande beteen-

den och sociala problem kan uppstå (Featherstone & Deflem, 2003:471). Merton 

fokuserade bland annat på att förklara kriminalitet, alkoholism och drogmiss-

bruk. Han menade att ett socialt problem existerar när det finns ett glapp mellan 

det som är och det som borde vara (Nygren, 2002:134–135). Inom strainteorin 

beskrev Merton att alla samhällen strävar efter att skapa en social struktur och 

han lade betoning på två inslag som är av största vikt för att skapa denna struk-

tur. Dessa två inslag är kulturella mål och institutionella normer. Enligt teorin 

finns det mål och normer i alla samhällen och sociala grupper och de är rotade i 

sedvänjor och traditioner. Kulturella mål är sådant som är värt att sträva efter. 

Dessa mål är mer eller mindre integrerade i samhället vilket är beroende av hur 

högt målet värderas. För att nå dessa mål så finns det olika accepterade tillväga-

gångssätt som definieras, regleras och kontrolleras av institutionella normer. 

Tillvägagångssätten benämnde Merton som institutionella medel. Dessa medel 

kan vara accepterade och hamnar då innanför ramen av de institutionella nor-

merna men trots att mål och normer strävar gemensamt mot en social struktur så 

är det inte alltid de går hand i hand. När det finns en motsättning mellan hur in-

divider bör agera och hur det är möjligt för dem att agera så uppstår det som 

Merton kallade “strain”. Om strain uppstår kan människor utveckla en mycket 

stark stress och därmed ta till icke accepterade medel för att nå målet, de utveck-

lar alltså ett avvikande beteende (Merton, 1968:186–187). Om människor där-

emot följer de institutionella normerna måste de enligt Merton bli kompenserade 

genom socialiserade belöningar (ibid., 188). Huruvida en individ kan uppnå må-

len eller inte beror inte bara på vilka medel denne har tillgång till utan alla män-

niskor har även olika förutsättningar. Exempel på förutsättningar kan vara män-

niskors intelligens och sociala förmåga. Här spelar även familjen en avgörande 
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roll då familjen både omedvetet och medvetet överför sin kulturella standard till 

nästa generation (ibid., 212). 

 

Enligt strainteorin finns det fem olika strategier som individen kan använda sig 

av för att undvika så kallad strain; conformity, ritualism, innovation, retreatism 

samt rebellion. 

  

 Conformity; förutsätter att samhället är stabilt och har en överensstämmelse 

mellan medel och mål. Individen delar samhällets mål och har de förutsätt-

ningar som krävs för att uppnå dessa. Det finns alltså ingen motsättning mel-

lan medel och mål vilket gör att risken för ett avvikande beteende är lågt 

(Featherstone & Deflem, 2003:479).  

 Ritualism innebär att individen skalar av samhällets mål till den punkt där 

personens egen ambition räcker till för att uppnå målet. Dessa personer följer 

regler och normer slaviskt. Risken för ett avvikande beteende är inte heller 

här så stort men personen tar avstånd från samhällets mål (Merton, 

1968:204).  

 Motsatsen är nästa begrepp; innovation. I den här strategin förhåller sig indi-

viden till samhällets mål men har inte personliga förutsättningar att nå dit och 

tar därför till icke accepterande medel. Denna typ av anpassningsstrategi kan 

tänkas vara vanlig i samhällen där det finns stor betoning på framgång. Här 

handlar det om att individen tar risker vilket leder till en större risk för ett av-

vikande beteende (ibid., 195–196).  

 Retreatism används då målet inte går att uppnå utifrån de medel som existe-

rar och individen avvisar både medel och mål. Dessa individer “flyr” då från 

samhällets krav och söker i stället nya mål för att uppnå social tillhörighet 

och framgång, till exempel genom narkotikaanvändning och annan brottslig-

het. Individerna befinner sig i samhället men anses samtidigt inte vara en del 

av det (ibid., 207).  

 Den sistnämnda är rebellion som precis som retreatism innebär att individen 

varken accepterar medel eller mål men i stället för att fly så gör denne mot-

stånd i ett försök att förändra samhällets struktur och normsystem. Det insti-

tutionella systemet utgör ett hinder för att kunna uppnå målen och därför vill 

individen att avståndet mellan ansträngningen och belöningen ska vara korta-

re (ibid., 209–210). 

 

Strainteorin har utgjort den teoretiska grunden i innevarande studie, figur 1, då 

det ansågs vara en relevant teori för att ge förståelse i varför ett avvikande bete-

ende kan uppstå. Den ansågs vara relevant dels på grund av att Merton fokuse-

rade på drogmissbruk som ett avvikande beteende och dels på grund av det 

glapp som finns mellan det som är och det som borde vara. Då det i Sverige 

drivs en politik om ett narkotikafritt samhälle borde ingen enligt normen använ-

da någon typ av narkotika. Då det finns personer i Sverige idag som använder 
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cannabis och andra narkotiska preparat finns således ett socialt problem (Ny-

gren, 2002:135). Strainteorin ansågs även vara lämplig utifrån den valda mål-

gruppen, studenter, vars vardag präglas av uppnåenden av mål. Teorin före-

kommer som stöd i bland annat Polismyndighetens brottsförebyggande samver-

kansarbete (IBL 6) och är en av de största teorierna inom kriminologisk forsk-

ning (Featherstone & Deflem, 2003:471). Med hjälp av strainteorin undersöktes 

det i föreliggande studie om studenterna upplevde strain, alltså en spänning mel-

lan medel och mål, och om detta ledde till användning av cannabis som ett avvi-

kande beteende. Även studenternas upplevda förutsättningar undersöktes för att 

det skulle vara möjligt att dra vidare slutsatser utifrån teorin. För en fördjupning 

om hur teorin användes se avsnitt ”Operationalisering” sidan 25. 

 

Förutsättningar

•Motivation
•Koncentration

•Stresstålighet

Medel

•Examinationer
•Tid på studier

Mål
• Utbildning

Conformity

Ritualism
Innovation
Retreatism
Rebellion

 

Figur 1. Illustration av strainteorin av Merton (1968) applicerad i kontexten för universitets-

studier. 

 

Av figur 1 framgår att förutsättningar relaterat till universitetsstudier definierats 

som motivation, koncentration och stresstålighet i denna studie. Dessa tre valdes 

då det ansågs vara förutsättningar som relateras till studier. Medel definieras 

som förmågan att klara av examinationsuppgifter och att lägga tid på sina studi-

er. Även dessa ansågs vara relaterade till studier. Tillhandahålls förutsättningar 

och medel kan det leda till uppnåendet av det institutionella målet; att skaffa sig 

en universitetsutbildning. Detta följs då i enlighet med anpassningsstrategin con-

formity. Upplever studenterna däremot att förutsättningar och/eller medel inte 

räcker till för att uppnå målet kan strain uppstå. För att undvika strain finns yt-

terligare fyra anpassningsstrategier som studenterna kan ta till för att kunna 

uppnå sitt mål eller eventuellt skaffa andra mål.  

 

Att studiens teoretiska utgångspunkt är strainteorin betyder inte att det är den 

enda relevanta teorin i förhållande till problemformuleringen. Andra teorier 
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inom den sociologiska riktningen var även möjliga, till exempel socialkonstruk-

tivismen och/eller stämplingsteorin. Utifrån dessa teorier skulle det varit möjligt 

att diskutera hur olika kulturer och myndigheter kan vara delaktiga i att sociala 

problem uppstår respektive inte uppstår, bland annat genom att stämpla en grupp 

individer med en viss typ av egenskaper som ett socialt problem (Ejrnӕs & Kris-

tiansen, 2002:88–89). Ingen teori är heltäckande och heller inte oföränderlig vil-

ket kräver en medvetenhet vid användandet av en teori (Månsson, 2007:13). I 

föreliggande studie valdes att endast utgå från en teori och genom en djupdyk-

ning i den, så långt teorin tillät, söka förståelse för problemformuleringen. 
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5 Metod 
Studiedesignen var en kvantitativ tvärsnittsstudie där det empiriska materialet 

samlades in via en online-enkät. Avsikten var att skildra förhållanden i den val-

da populationen, studenter vid Linköpings universitet, vid en särskild tidpunkt 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:75). En kvantitativ metod valdes då 

intresset låg i att undersöka hur utbredd användningen av cannabis var och hur 

studenterna upplevde sin studiesituation. För att utbredningen skulle kunna mä-

tas krävdes en undersökning på en större population samt med ett stort antal re-

spondenter (Eliasson, 2013:29). Kvantitativ metod valdes också för att det skulle 

vara möjligt att generalisera resultatet till hela populationen (Kristensson, 

2014:56). Studien genomfördes i samarbete med Studenthälsan vid Linköpings 

universitet. Studenthälsan kontaktades för praktisk hjälp med utskick av enkä-

ten. Studenthälsan var då intresserade av resultatet och ett samarbete inleddes. 

 

Den kvantitativa designen och har sin grund i forskningstraditionen positivism 

som dominerat utvecklingen av vetenskapen. Traditionen bygger på logik och 

att ny kunskap genereras genom empiriska observationer där allmänna spekula-

tioner bör undvikas. Positivismen har dock stött på kritik, inte minst från sam-

hälls- och beteendevetenskap då en ren positivism är svår att upprätthålla på 

grund av kravet på observerbarhet. En förskjutning har därför ägt rum mot en 

mildare variant som benämns post-positivism. Post-positivismen har en större 

helhetssyn där forskare söker efter generella sammanhang och det är denna 

forskningstradition som föreliggande studie tar avstamp ifrån (Sohlberg, 

2013:261–264). 

 

5.1 Urval 

Studiens population var studenter vid Linköpings universitet som våren 2014 var 

registrerade vid ett program. Då en totalundersökning på hela populationen an-

sågs för omfattande så valdes ett urval med inslag av klusterurvalsmetoden vil-

ken tillhandahåller möjligheten att välja redan befintliga grupper. Därefter 

frångicks denna metod då urvalet inte var slumpmässigt. Istället gjordes en to-

talundersökning på en hel termin (Djurfeldt m.fl., 2010:126–127). Med detta 

urval var det möjligt att få respondenter från alla fyra fakulteter och därmed 

fanns det goda skäl att anse att en termin var representativ för hela populationen. 

Alla studenter vid Linköpings universitet som studerar på ett program i termin 

fyra tillfrågades. Studenterna skulle ha studerat en längre tid på universitetet och 

därför valdes termin ett och två bort. Detta då en av frågorna i enkäten var huru-

vida de studenter som någon gång använt cannabis gjorde detta första gången 

under sina universitetsstudier eller innan de började studera. Termin tre och fem 

valdes bort då många utbildningar endast startar på höstterminen och därför 

fanns det vissa program som inte hade några studenter som studerade dessa ter-
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miner under våren 2014. Termin sex valdes bort av anledning att dessa studenter 

var upptagna med att själva skriva sitt självständiga arbete. Senare terminer än 

termin sex var inte aktuella då flera program vid Linköpings universitet endast 

består av sex terminer.  

 

För att få delta i studien krävdes det således att vara student vid Linköpings uni-

versitet, att studera vid ett program i termin fyra och att ha tillgång till en e-

postadress anknuten till universitetet. Av 20 326 studenter vid Linköpings uni-

versitet (Ladokgruppen LiU, 2014) ingick 4 146 studenter i urvalet.  

 

5.2 Enkätutformning 

Det empiriska materialet insamlades via en online-enkät bestående av 22 frågor 

som beräknades ta två till tre minuter att besvara. Enkäten utformades delvis ut-

ifrån ett tidigare validerat frågeformulär från Centralförbundet för alkohol- och 

narkotika upplysning (CAN) där upphovsrättsinnehavaren givit godkännande att 

använda frågor från enkäten (IBL 7). Det validerade frågeformuläret användes 

för inspiration till hur frågor i enkäten utformades. Vissa frågor om studenternas 

erfarenheter av cannabis utformades i samråd med Studenthälsan vid Linköpings 

universitet där intresset låg i att det skulle vara möjligt att jämföra resultatet med 

tidigare studier som gjorts på studenter. Fördelar med att använda redan valide-

rade frågor är bland annat att de redan har prövats utifrån validitet och reliabili-

tet samt att de går att jämföra med tidigare forskning (Bryman, 2011:260–261). 

Slutligen utformades flertalet frågor av författarna själva där inspiration från ti-

digare studier har inhämtats. Utformningen av dessa frågor utgick från ett par 

tumregler som Alan Bryman (2011) lägger vikt vid. Dessa regler är att ha föl-

jande i åtanke: undersökningens syfte och frågeställning, precisera vad studien 

är ute efter att undersöka samt fundera på hur man själv skulle besvara frågorna 

(ibid., 249–250). 

 

Då det inte är möjligt att komplettera insamlingen av empiriskt material i efter-

hand förbereddes och utarbetades enkäten noggrant innan utskick där avsikten 

var att utforma en tydlig struktur och tydliga svarsalternativ (Kristensson, 

2014:80). Då det i studien valdes att ha slutna frågor, alltså fastställda svarsal-

ternativ utan utrymme för egna alternativ, var det extra viktigt att försöka täcka 

de vanligaste tänkbara svaren. Att få med alla tänkbara svar utan att de skulle 

överlappa varandra ansågs vid en del frågor bli svårt vilket då löstes med att ha 

alternativet “annat”. Dock kan det uppstå irritation med att ha alternativet “an-

nat” utan att få möjlighet att själv förtydliga svaret. Fördelarna med slutna frågor 

vägde tyngre då det bland annat ökar jämförbarheten i svaren vilket i den före-

liggande studien ansågs vara viktigt. Dessutom sparade denna typ av frågor tid, 

både för respondenterna och vid sammanställningen varav det sistnämnda var 

nödvändigt på grund av mängden informanter (Bryman, 2011:245–246). För att 
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minska risken att respondenterna skulle missuppfatta frågorna eller ledas till att 

svara på ett visst sätt undveks negationer, ledande och otydliga frågor samt ett 

komplicerat akademiskt språk (Eliasson, 2013:39–40). Även i aspekten kring 

missförstånd framkom en fördel med slutna frågor då svarsalternativen kan ha 

klargjort innebörden av frågorna. Trots att frågorna ansågs vara enkelt formule-

rade kan osäkerhet hos respondenterna ha uppstått, vilka då fick ytterligare en 

chans då svarsalternativen tydliggjorde vad frågan ville ha svar på (Bryman, 

2011:245). 

 

Enkäten delades upp i tre teman; personlig information, upplevelser kring stu-

diesituationen och erfarenheter kring cannabis. Det första temat bestod av tre 

frågor gällande bakgrundsfaktorer; kön, ålder och fakultet. Det andra temat be-

stod av tio påståenden kring respondenternas upplevda studiesituation på Linkö-

pings universitet. I det sista temat fick respondenterna svara på åtta frågor om 

sina erfarenheter kring cannabis. Frågorna rörande cannabis lades sist för att 

minska risken att svaren på dessa skulle påverka svaren på studiesituationen. Det 

ansågs finnas en risk att efter respondenterna begrundat sitt användande av can-

nabis skulle svara annorlunda på frågorna kring studiesituationen. 

 

5.3 Operationalisering 

Under utformning av enkäten togs viktiga begrepp från strainteorin fram och 

dessa gjordes mätbara - operationaliserades. Begrepp som ansågs vara relevanta 

för problemformuleringen var förutsättningar, medel, mål, strain samt Mertons 

fem anpassningsstrategier. I studien syftade mål till att studera och skaffa sig en 

utbildning, figur 1. Enkätfrågorna avsågs även fånga alternativa mål utöver stu-

dier så som att ha ett aktivt studentliv, tid för vänner, familj och partner samt att 

förvärvsarbeta och få meriter. De frågorna hade svarsalternativ i form av en ska-

la från “låg prioritet” till “hög prioritet” och var därför kvalitativa variabler på 

ordinalskalan då värdena både gick att klassificera och rangordna (Djurfeldt 

m.fl., 2010:42) Detsamma gäller frågorna som avsågs att mäta hur studenterna 

upplevde att de klarade examinationsuppgifter och om de lade tid på sina studi-

er, alltså hur de tillgodogjorde sig till de medel som universitetet erbjöd. Be-

greppet förutsättningar mättes genom att tillfråga huruvida respondenterna upp-

levde sig motiverade, stressade och koncentrerade. Strain mättes bland annat 

genom att ha generella frågor kring trivsel som student på Linköpings universi-

tet, om de ansågs sig ha valt rätt utbildning och om de ansåg att andra hade lätta-

re för sina studier än en själv. Strain kunde även mätas utifrån de olika anled-

ningarna som respondenterna angav till att testa cannabis. Ovanstående frågor 

gick också att rangordna och var därför på ordinalskalan (ibid., 42).  

 

Anpassningsstrategierna fångades upp med frågor kring motivet till använd-

ningen av cannabis och i vilka sammanhang detta förekom samt huruvida de 
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upplevde strain. Anpassningsstrategin ritualism avsågs att mäta då en respondent 

uppgav att denne har svårigheter med studierna men använder inte cannabis. Då 

en person upplevde att denne inte hade individuella förutsättningar i form av 

koncentration och motivation men uppgav samtidigt att denne hade lätt för att 

klara sina studier kunde detta antas vara anpassningsstrategin innovation. Speci-

ellt om det visade sig att samma person använde cannabis och då i syfte att 

minska på stress eller psykisk ohälsa och i samband med studier eller examina-

tioner. Retreatism mättes då en respondent som upplevde sig ha svårt för sina 

studier valde att använda cannabis som verklighetsflykt eller äventyrslust och 

eventuellt prioriterade andra områden högre än studier, till exempel vänner och 

studentliv. Då en respondent angav att denne inte använde cannabis regelbundet 

och upplevde sig klara sina studier samt trivdes som student kunde detta anses 

vara conformity. Strategin rebellion ansågs vara svår att operationalisera då in-

dividen vill ändra strukturen och normsystemet. Ett alternativ hade kunnat vara 

att tillfråga om engagemang i någon studentkår eller förening. Det ansågs dock 

inte vara hållbart, dels för att det är så pass få studenter som är medlemmar i fö-

reningar samt att alla studenter inte har möjlighet att delta i sådana då platsanta-

let är begränsat. 

 

Vidare operationaliserades begrepp för att mäta användningen av cannabis. Des-

sa frågor utformades efter validerade frågeformulär samt utifrån inspiration från 

tidigare studier. Frågor rörande hur ofta respondenterna använde cannabis, om 

de använt den senaste månaden och om de testat några andra narkotiska preparat 

användes direkt från tidigare studier för att det skulle vara möjligt att göra en 

jämförelse med andra resultat. Svarsalternativet “varje dag” lades dock till på 

frågan om hur ofta respondenterna använde cannabis då alternativet ansågs vara 

nödvändigt. Även svarsalternativen i frågorna rörande varför respektive varför 

inte respondenterna testat cannabis och i vilka sammanhang de i så fall använde 

cannabis operationaliserades utifrån inspiration från andra studier (Bullock, 

2004:64), (Hecimovic m.fl., 2013:730). De flesta svarsalternativen på frågorna 

rörande cannabis var på nominalnivå då värdena endast gick att klassificera. 

Frågan rörande hur ofta respondenterna använde cannabis var på ordinalnivå då 

det förutom att klassificera värdena även gick att rangordna dem (Djurfeldt 

m.fl., 2010:42). 

 

Som tidigare nämnt så var studien en tvärsnittstudie som inte används för att 

studera orsakssamband. Strainteorin har tendenser av att förklara orsakssamband 

men då kausalitet är ett avancerat koncept så krävs en annan studiedesign för att 

kunna beskriva den tidsmässiga ordningen. För att kunna uttala sig om kausalitet 

krävs att ett händelseförlopp studerats över tid för att kunna avgöra vilken hän-

delse som kom först (Djurfeldt m.fl., 2010:75). 
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5.4 Pilotundersökning 

När operationaliseringen och utformningen av enkäten ansågs vara färdig 

genomfördes en pilotundersökning på sex socionomstudenter i termin sex vid 

Linköpings universitet. Dessa respondenter ingick inte i studiens urval. Pilotun-

dersökningen genomfördes för att, innan utskick, få en indikation på hur lång tid 

det tog att besvara enkäten, om några frågor behövde omformuleras eller för att 

få andra synpunkter. Eventuella brister kunde då revideras innan studien genom-

fördes (Eliasson, 2013:42–43). Revideringar som gjordes på enkäten efter pilot-

undersökningen var bland annat att låta åldersfrågan vara en öppen fråga istället 

för att ha färdiga ålderskategorier. Detta för att kunna mäta den exakta medel- 

och medianåldern på respondenterna. Ytterligare ändring var att byta ut ordet 

“övrigt” till “annat” i de frågor detta var ett alternativ då respondenterna ansåg 

det mer lämpligt.  

 

Respondenterna i pilotundersökningen upptäckte också att det var möjligt att 

välja flera svarsalternativ på frågor där tanken var att endast kunna välja det 

främsta alternativet. Pilotundersökningens deltagare var representativa med de 

respondenter som ingick i studiens urval (Bryman, 2011:259). Det empiriska 

materialet insamlat i pilotundersökningen inkluderades inte i studien (Kristens-

son, 2014:97). 

 

5.5 Datainsamling 

Efter redigering utifrån pilotundersökningen påbörjades utskicket av enkäten. 

Ett informationsbrev med tillhörande länk skickades till respondenternas e-post. 

Studenthälsan vid Linköpings universitet tillhandahöll e-postadresserna och lade 

in enkäten i ett enkätverktyg. Genom att följa länken kunde enkäten besvaras. 

Med detta verktyg fick varje respondent en unik länk så att det endast var möj-

ligt att svara på enkäten en gång vilket ökade studiens tillförlitlighet. Respon-

denterna som svarade var helt anonyma då länken inte gick att koppla till någon 

e-postadress. Med enkätverktyget var det också möjligt att öppna upp för en 

påminnelsefunktion till de som inte svarat, vilket också gjordes efter sex dagar. 

Genom att skicka en påminnelse var förhoppningen att svarsfrekvensen kunde 

höjas (Eliasson, 2013:29). Studenthälsan stod som avsändare för e-

postmeddelandet som respondenterna mottog och författarna skrev det informa-

tionsbrev som följde i meddelandet. Data registrerades automatiskt i ett Micro-

soft Office Excel-dokument. Enkäten gick att besvara i tolv dagar.   

 

5.6 Bortfall 

Enkäten skickades till 4 146 studenter varav 1 481 studenter svarade vilket gav 

en svarsfrekvens på 35,7 % och ett externt bortfall på 64,3 %. Bortfallet medför 

en osäkerhet och minskar resultatets generaliserbarhet då det inte går att veta hur 
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de studenter som inte svarade skulle påverkat resultatet (Djurfeldt m.fl., 

2010:48). Det förekom även ett mindre internt bortfall som var svårt att förstå då 

majoriteten av frågorna var obligatoriska och det inte var möjligt att skicka in 

enkäten utan att svara på dessa frågor. Det interna bortfallet kan antingen bero 

på något fel som uppstått vid insamlingen av data då respondenterna svarade på 

enkäten eller på något fel som uppstod då materialet överfördes till statistikpro-

grammet. Det interna bortfallet rörde sig endast om mellan fem och tio respon-

denter och anses inte ha kunnat påverka resultatet (Kristensson, 2014:100). Att 

data överfördes automatiskt till statistikprogrammet ansågs vara en styrka i stu-

dien då en manuell överföring troligtvis hade kunnat medföra fler inmatningsfel. 

De interna bortfallet angavs som ”missing” och kodades 999. 

 

5.7 Dataanalys 

Kodningen av inkommen data registrerades automatiskt i Excel där svaren på 

varje enskild fråga benämndes med en siffra. Ytterligare en variabel lades till i 

efterhand där varje respondent fick ett identifieringsnummer, vilket gjordes för 

att kunna bevara den ursprungliga ordningsföljden bland respondenterna. Data-

informationen överfördes sedan till statistikprogrammet BM SPSS Statistics 22 

för analys. Då överföringen skedde automatiskt, och därmed var utanför studiens 

kontroll, inleddes analysen med en manuell kontroll av insamlad data för att 

upptäcka eventuella inmatningsfel och extrema avvikelser. Under denna kontroll 

upptäcktes att några respondenter valt att skriva sin ålder i bokstäver vilket fick 

ändras manuellt till siffror. En respondent hade också svarat att denne var 88 år 

vilket misstänktes vara personens födelseår då det var ett extremvärde. Detta 

kunde dock inte verifieras och därför valdes värdet att anges som “missing”. 

Därefter gjordes univariata analyser för att studera variationen hos de enskilda 

variablerna och kunna utläsa information om variablernas fördelning, central-

tendens och spridning (Field, 2009:21–25). Antalet förekommande värden an-

gavs i föreliggande studie med (n=). I jämförelsen mellan de som testat cannabis 

och de som inte testat beräknades medianvärdet då det är det centralmått som är 

bäst lämpat för icke-parametriska variabler. Icke parametriska variabler är ofta 

kvalitativa variabler som ersatts med en siffra. Variablerna har tillskrivits ett 

värde för att det ska vara möjligt att göra statistiska beräkningar. Medianen 

kompletterades sedan med spridningsmåttet kvartilavstånd 1-3 (q1-q3) som an-

vänds på ordinalskalenivå. Med hjälp av kvartilavståndet gick det att utläsa 

spridningen på observationerna kring medianen. Svaren delades in i fyra lika 

stora delar för att det skulle framkomma vilka svarsalternativ som majoriteten 

angett (Kristensson, 2014:104–105). För att lättare kunna göra jämförelser slogs 

svarsalternativ ihop i vissa frågor. I frågan om respondenterna någon gång testat 

cannabis fanns det fyra svarsalternativ varav tre behandlade om respondenten 

testat cannabis. Variabeln kodades om så att de tre svarsalternativen blev ett 

“ja”. Med denna omkodning blev det lättare att utläsa fördelningen i hur många 



   

29 

 

som har testat cannabis och hur många som inte har gjort det. Centraltendensen 

mättes i åldersfrågan då detta var en öppen fråga som gav flera olika svar. Då 

det fanns en absolut nollpunkt och avståndet mellan de olika värdena gick att 

mäta var det en kvotskala och därmed kunde medelvärde, median och typvärde 

mätas och jämföras för att se hur de överensstämde med varandra. Slutligen 

mättes även spridningen med hjälp av standardavvikelsen (SD). Måttet används 

för att kunna mäta den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet (Djurfeldt 

m.fl., 2010:39–40). I föreliggande studie användes standardavvikelsen för att se 

vad den genomsnittliga avvikelsen från medelåldern var. 

 

Under den beskrivande statistiken väcktes ett antal frågor kring eventuella sam-

band vilket förde analysen vidare till en bivariat analys (ibid., 40). Innan den 

bivariata analysen påbörjades gjordes först en omkodning av enkätens tio påstå-

enden samt av prioriteringsfrågan då dessa variabler hade en fyrgradig skala. De 

kodades om till två värden för att kunna analysera svaren utifrån en positiv och 

en negativ sida. Att denna omkodning skulle vara möjlig att genomföra var an-

ledningen till att en fyrgradig skala valdes framför en femgradig. Den bivariata 

analysen som användes var korstabulering vilket används då de variabler som 

undersöks är kvalitativa. Majoriteten av variablerna i denna studie var kvalitati-

va, alltså icke-parametriska (ibid., 42). Frekvensfördelningen för två variabler 

kombinerades i en korstabell för att få fram antalet observationer i dessa och re-

dovisas i procent (ibid., 142). Vid jämförelser mellan två grupper gjordes signi-

fikanstester med ett icke parametriskt test, Mann-Whitney U test, som används 

för variabler på ordinalskalenivå (Altman, 1999:194). Dessa variabler var då 

ickeparametriska och Mann- Whitney U test lämpar sig då avsikten är att jämfö-

ra två grupper med varandra vilket gjordes i denna studie. I föreliggande studie 

ansågs sambandet vara statistiskt signifikant då signifikansnivån, p-värdet, var 5 

%. Ett p-värde under 0,05 innebar att det var 5 % risk eller mindre att sambandet 

berodde på slumpen. Med andra ord visar p-värdet sannolikheten för att en sta-

tistisk skillnad mellan grupperna föreligger (Field, 2009:53–56). 

 

För att kunna mäta strain valdes att göra en indexering av de frågor som rörde 

hur respondenterna upplevde sin studiesituation. Det finns flera olika metoder av 

indexering och i denna analys användes ett summaindex där värdena från flera 

variabler summeras och gav ett värde. Denna typ av indexering är den enklaste 

metoden som ansågs vara tillräcklig i denna analys då metoden kunde användas 

i de sambandsanalyser som var nödvändiga (Djurfeldt m.fl., 2010:449). De frå-

gor som ingick i indexeringen var nio av de frågor som behandlade hur respon-

denterna upplevde sin studiesituation och hade operationaliserats för att mäta 

strain. De nio frågorna hade alla svarskategorier från ett till fyra som också gav 

poäng från ett till fyra. Först kodades svarskategorierna om så att de blev kodade 

åt samma håll, de inverterades. Detta innebar att då alla frågor inte var likadant 

ställda fick vissa svar kodas om så att de fick samma betydelse som de övriga. 
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En respondent som var helt nöjd med sin studiesituation skulle alltså få fyra po-

äng på samtliga frågor, 36 poäng totalt (ibid., 451–452). Slutligen summerades 

alla variabler som ingick i index och sambandsanalyser gjordes i en korstabell 

med andra variabler (ibid., 454). Respondenterna kunde efter indexeringen få 

poäng mellan 9 och 36. Strain ansågs föreligga vid 18 poäng eller mindre då det 

motsvarade 1-2 poäng per fråga. Samma indexering gjordes för att mäta de upp-

levda förutsättningarna där poängen var minimum 3 och maximum 12. 

      

För att undersöka vilka som hade testat cannabis innan eller under universitetsti-

den och även kunna jämföra dessa med varandra kodades svarsalternativen ihop 

till två grupper. De som testat cannabis på grundskolan, gymnasium eller tiden 

mellan gymnasium och universitet slogs samman till en grupp som kodades “in-

nan universitetet”. De som testat under universitetstiden blev en egen grupp. 

 

För att kunna jämföra Linköpings universitet med hela Östergötland kategorise-

rades åldersvariabeln i samma ålderskategorier som kartläggningen i Östergöt-

land använt. Dessa kategorier var 19-24 år, 25-39 år och 40 år eller mer. Kart-

läggningen i Östergötland hade även en ålderskategori 16-18 år men denna val-

des bort då inga respondenter i denna studie ingick i den ålderskategorin. 

 

5.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten, alltså studiens giltighet, rör huruvida de frågor som ställts i enkäten 

mäter det som avsågs att mäta (Bryman, 2011:274). En hög validitet kräver att 

den begreppsmässiga och den teoretiska förståelsen har lyckats överföras till 

mätbara frågor vilket i sin tur kräver en väl genomförd operationalisering. I före-

liggande studie var inte de operationella definitionerna identiska med de teore-

tiska definitionerna men däremot låg dessa nära varandra och de ansågs vara 

konkret mätbara. Det som i denna studie kan öka validiteten är även den genom-

förda pilotundersökningen. I en pilotundersökning kan uppenbara validitetspro-

blem, systematiska fel, rättas till vilket så var fallet (Djurfeldt m.fl., 2010:104–

105). Vissa av respondenterna upptäckte att det var möjligt att välja flera svars-

alternativ på de frågor som efterfrågade den främsta anledningen till att studen-

ten valt att prova respektive inte prova cannabis. Dessa respondenter valde då att 

välja fler alternativ medan andra respondenter valt att endast välja just det 

främsta. Hade inte detta justerats hade giltigheten i de frågorna kunnat ifrågasät-

tas då en del kunnat välja att fokusera på ett, vilket var avsikten, medan andra 

kunnat välja fler eller till och med samtliga alternativ.  

 

En hög validitet kräver också en hög reliabilitet vilket avser tillförlitligheten i 

frågorna. Om studien går att upprepa och ge liknande eller samma resultat så är 

reliabiliteten hög (Eliasson, 2013:14–16). Bristande reliabilitet kan bero på otyd-

liga frågor eller svarsalternativ. I en kvalitativ studie kan även forskarrollen och 
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intervjusituationen påverka tillförlitligheten medan den kvantitativa studien för-

litar sig på frågeformuläret, därmed är reliabiliteten ofta högre. Därför har stort 

fokus i studien legat på planeringsfasen (Djurfeldt, m.fl., 2010:104–105). Studi-

ens intention var att använda ett lättillgängligt språk vid formuleringen av frågor 

och instruktioner i enkäten samt att använda förståliga förklaringar och defini-

tioner av till exempel cannabis, studentliv och utbildningens innehåll. Reliabili-

teten i studier kan även öka genom att ställa olika frågor som mäter samma vari-

abel. Frågeformuläret i denna studie innehöll två påståenden angående studen-

ternas upplevelser kring hur de klarar av sina examinationsuppgifter. Det ena 

påståendet formulerades “Jag upplever att det är lätt att klara examinationsupp-

gifterna” medan den andra löd: “Jag upplever att jag ofta får kompletteringsupp-

gifter/omtentor”. Avsikten var att få respondenterna att tänka efter och därmed 

svara sanningsenligt vilket i sin tur kan öka giltigheten (Eliasson, 2013:14–15). 

 

Något som kan öka trovärdigheten i en studie är en hög generaliserbarhet, det 

vill säga att resultaten ska kunna generaliseras även till de personer som inte del-

tog i undersökningen. För att studiens resultat skulle kunna säga något om hela 

populationen så krävdes ett representativt urval (Bryman, 2011:168–169). Köns-

fördelningen, 52 % kvinnor och 48 % män, och medianåldern, 24 år, var iden-

tisk mellan populationen och urvalsgruppen vilket ökar studiens generaliserbar-

het. I innevarande studie har studenter vid alla fyra fakulteter med tillhörande 

utbildningar inkluderats, just för att resultatet inte skulle vara unikt för den till-

frågade gruppen. Även gruppen med respondenter var representativ gentemot 

populationen där det fanns en likande könsfördelning och medianålder. Det var 

något fler kvinnor som besvarade enkäten och medianåldern var ett år yngre, 23 

år (Ladokgruppen LiU, 2014).  

 

I föreliggande studie hade inte författarna som avsikt att kunna generalisera re-

sultatet utöver studenter på Linköpings universitet. Då faktorer som tillgänglig-

heten av droger i olika städer och kulturer på olika universitet kan påverka an-

vändandet av droger så var det inte aktuellt att tillämpa resultatet på andra 

svenska universitet (Bryman, 2011:199). 

 

5.9 Forskningsetiska överväganden 

Innan studien genomfördes gjordes forskningsetiska överväganden för att för-

säkra att studien genomfördes i enlighet med individskyddskravet för svensk 

forskning. Individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav som är informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ve-

tenskapsrådet, 2002:6). Informationskravet innebär att samtliga respondenter 

som ingick i studien fick information om studiens syfte, tillvägagångssätt och att 

det var frivilligt att delta (Bryman, 2011:131). Detta tillgodosågs genom att ett 

informationsbrev med denna information skickades till samtliga respondenter i 
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samband med att de blev tillfrågade att svara på online-enkäten. Informations-

brevet innehöll information om att respondenterna själva avgör om de vill delta i 

studien eller inte, detta är samtyckeskravet. Respondenter som valde att svara på 

enkäten samtyckte därmed till att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär 

att personuppgifter ska hanteras så obehöriga inte kan ta del av dem. Enkäten 

besvarades anonymt och gick inte att spåra till respondenternas e-postadress. 

Inga andra personuppgifter har hanterats i studien. Slutligen får de insamlade 

uppgifterna i studien endast användas i forskningssyfte vilket kallas nyttjande-

kravet (ibid., 132). Utöver dessa fyra etiska krav har studien även följt socio-

nomprogrammet vid Linköpings universitets etiska krav vid självständiga arbe-

ten. Kraven innebar i korthet att respondenterna inte var under 18 år då personer 

som studerar termin fyra på svenska universitet är över 18 år. Frågorna i enkäten 

utformades utan att framhäva värderingar och på ett sätt för att minska risken att 

respondenterna skulle känna sig kränkta. Vidare har inte informationen till re-

spondenterna gått genom en verksamhet till vilken respondenterna var i beroen-

deställning samt att resultatet presenterats på ett sådant sätt så att respondenterna 

inte kränks eller misskrediteras. Studiens upplägg har även etikprövats och god-

känts av kursansvariga vid socionomprogrammet vid Linköpings universitet. 
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6 Resultatredovisning och analys 

6.1 Respondenterna 

Av respondenterna var 42,4 % män (n=628) och 57,6 % var kvinnor (n=853). 

Medelåldern var 24 år (SD=5,3), medianåldern var 23 år och störst antal respon-

denter var 21 år. Åldersgruppen 19-24 år var en stor majoritet med 71,6 % av 

respondenterna. En andel på 38,4 % (n=567) av respondenterna studerade vid 

den tekniska fakulteten, 33 % (n=487) vid den filosofiska fakulteten, 15,4 % 

(n=228) vid den medicinska fakulteten och 13,1 % (n=194) vid utbildningsve-

tenskap. 

 

6.2 Cannabisanvändningen på LiU 

Av respondenterna hade 63,2 % (n=933) inte testat cannabis och 36,8 % (n=543) 

hade testat någon typ av cannabispreparat. Figur 2 visar en procentuell fördel-

ning över hur många som inte testat cannabis, hur många som testat marijuana 

eller hasch, syntetiska cannabinoider eller marijuana/hasch och syntetiska can-

nabinoider. 

 

 
Figur 2. Procentuell fördelning över hur många respondenter som inte testat cannabis, hur 

många respondenter som testat marijuana och/eller hasch, syntetiska cannabinoider samt 

både marijuana, hasch och syntetiska cannabinoider. 

 

Det var signifikant fler män (50,6 %) än kvinnor (28 %) som hade testat canna-

bis p<0,0001. Vidare hade 49,5 % av de som testat cannabis gjort det under de 
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senaste 12 månaderna vilket motsvarar 18,2 % av samtliga respondenter. Tabell 

1 visar i procent hur många inom ålderskategorierna 19-24 år, 25-39 år och 40 år 

eller mer som någon gång testat cannabis. 

 
Tabell 1. Andel studenter, 36,8 %, på Linköpings universitet i termin fyra i åldrarna 19-65 år 

som någon gång använt hasch, marijuana och/eller syntetiska cannabinoider. 

Ålder 2014 

19-24 år (n=1060) 33,4 % 

25-39 år (n=347) 47,0 % 

40 år - (n=41) 19,5 % 

Totalt antal som  

använt cannabis 

(n=543) 

36,8 % 

 

Figur 3 visar procentuell fördelningen av cannabisanvändningen inom de olika 

fakulteterna. Av figuren framgår att flest respondenter på den filosofiska fakul-

teten testat cannabis följt av den tekniska fakulteten. Näst minst antal responden-

ter hade testat cannabis på den medicinska fakulteten och minst antal på utbild-

ningsvetenskap. Vidare visar figur 4 procentuell fördelningen över när respon-

denterna testade cannabis första gången.   

 

 
Figur 3. Antal respondenter redovisat i procent som testat/använt cannabis på de fyra fakulte-

terna på Linköpings universitet. 
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Figur 4. Procentuell fördelningen över om respondenterna testade cannabis första gången i 

grundskolan, på gymnasiet, tiden mellan gymnasiet och universitetet eller under universitets-

tiden. 

 

 

Resultatet i studien visade att mer än hälften använde cannabis i samband med 

fest. Det vanligaste sammanhanget där respondenterna hade använt cannabis var 

dock tillsammans med andra (n=384) och i samband med fest (n=279) var det 

näst vanligaste. De valde även alternativen “När jag var/är själv” (n=77) och 

“Annat” (n=40). De minst förekommande sammanhangen var i samband med 

studier (n=18) och inför examinationer (n=8). Flera svarsalternativ kunde väljas. 

 

Den vanligaste anledningen till att respondenterna valde att testa cannabis första 

gången var av nyfikenhet . Den näst vanligaste anledningen var äventyrslust och 

den tredje för att vänner hade testat, figur 5. Den vanligaste anledningen till att 

respondenterna valde att inte testa cannabis var att de inte var intresserade (58,4 

%). Många hade inte heller testat för att det var farligt för hälsan (17,7 %) och 

för att det var olagligt (9,5 %). Anledningarna till att respondenterna valt att tes-

ta respektive inte testa skilde sig inte mycket mellan könen men män testade 

cannabis första gången på grund utav nyfikenhet i större utsträckning än kvin-

nor. Fler kvinnor valde att inte testa cannabis för att det var farligt för hälsan. 
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Figur 5. Procentuell fördelning över anledningar till att respondenterna testade cannabis 

första gången. Endast de respondenter som testat cannabis är medräknade i figuren (n=543). 

 

 

Av de som hade testat cannabis hade de flesta, 60,6 %, gjort det en eller ett par 

gånger. En andel på 27,2 % använde drogen en eller ett par gånger per år, 7,1 % 

varje månad, 4,3 % varje vecka och 0,8 % använde cannabis varje dag. 

 

Av resultatet framgick också att 192 respondenter hade testat någon eller några 

andra droger än cannabis. Den mest använda drogen förutom cannabis var ecsta-

sy och därefter amfetamin. Många hade också valt alternativet “annat”. Av de 

som uppgav att de använt någon annan illegal drog hade 99 % också testat can-

nabis. 

 

Sammanfattningsvis hade de flesta som någon gång testat cannabis gjort det en 

eller ett par gånger, på grund av nyfikenhet och då tillsammans med andra och i 

samband med fest. Majoriteten testade första gången när de gick på gymnasiet 

eller tiden mellan gymnasiet och universitetet.  

 

6.3 Studenternas upplevelser av sin studiesituation 

Figur 6 visar hur studenterna upplevde sin studiesituation redovisat med medi-

anvärde. 
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1 2 3 4

Jag trivs som student på Linköpings universitet

Jag upplever att jag är/har varit aktiv i studentlivet

Jag upplever att jag är motiverad till mina studier

Jag upplever att jag ofta är stressad

Jag upplever att jag har lätt för att koncentrera 
mig

Jag upplever att jag har valt rätt utbildning

Jag upplever att mina kurskamrater har lättare att 
klara av sina studier än vad jag har

Jag upplever att jag ofta får 
kompletteringsuppgifter/omtentor

Jag upplever att utbildningens innehåll bidrar till 
uppnåendet av utbildningens mål

Jag upplever att jag har lätt för att klara 
examinationsuppgifterna

Medianvärde

Stämmer inte alls Stämmer helt

 
Figur 6: Studenternas självskattade upplevelse av sin studiesituation. 

 

Majoriteten av respondenterna upplevde att de var nöjda med sin studiesituation. 

Mest instämmande var de på frågorna om de valt rätt utbildning och hur de trivs 

som student på Linköpings universitet. Av resultatet framgick att ju yngre re-

spondenterna var ju mer trivdes de som student på universitetet. De upplevde sig 

vara relativt stressade. Det upptäcktes skillnader i upplevd stress beroende på 

vid vilken fakultet de bedrev sina studier där studenter på den medicinska fakul-

teten var signifikant mer stressade än de som studerade på den filosofiska fakul-

teten p<0,0001 och på den tekniska fakulteten p<0,0001. Även de som studerade 

på utbildningsvetenskap var signifikant mer stressade än de på filosofiska fakul-

teten p=0,004 och tekniska fakulteten p<0,0001. Kvinnor var signifikant mer 

stressade än män p<0,0001. Nedan visar figur 7 hur respondenterna upplevde sig 

ha möjlighet att prioritera de olika områdena under tiden som student. 
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1 2 3 4

Extrajobb/Meriter

Partner/familj

Vänner

Studentliv

Studier

Hur upplever du att du har möjlighet att prioritera
följande områden under din tid som student?

Medianvärde

Låg prioritet Hög prioritet

 
Figur 7. Hur respondenterna upplevde att de hade möjlighet att prioritera olika livsområden. 

 

Resultatet visade att det fanns en hög prioritet på alla livsområden förutom ex-

trajobb. Det skilde sig i hur de prioriterade olika livsområden under studietiden 

beroende på deras ålder. Ju äldre de var ju mer tid lade de på extrajobb och det 

var de äldsta som också lade minst tid på studier. Ett aktivt studentliv gick också 

att koppla till ålder. Av de som var 19-24 år upplevde sig 51,6 % vara aktiva, av 

de som var 25-39 år var siffran 33,8 % och av de som var 40 år eller mer var 

siffran 14,6 %. Ungefär hälften av samtliga respondenter upplevde sig vara akti-

va i studentlivet (46,3 %) medan (53,7 %) inte upplevde sig vara aktiva. 

 

6.4 Cannabis och strain 

Av de som inte testat cannabis var medianvärdet (Md) och kvartilavståndet (q1-

q3) på indexeringen 27(24-30) poäng av hur de upplever sin studiesituation 

(strain) av minimum 9 poäng och maximalt 36 poäng. Medianvärdet för de som 

testat cannabis var 28(24-30). Utifrån strainteorin skulle låga poäng på indexe-

ringen, 18 poäng eller lägre, kunnat indikera på upplevd strain mellan förutsätt-

ningar, medel och mål. De som testat och de som inte testat cannabis uppvisade 

ett genomsnitt på tre av fyra poäng per fråga. Ett litet antal (n=46) hade 18 po-

äng eller lägre vilket indikerade på förekomst av strain enligt indexeringen. Det 

fanns inga signifikanta skillnader mellan de som testat och de som inte testat 

cannabis avseende strain, tabell 2. Ingen signifikant skillnad fanns heller mellan 

de som testat cannabis första gången innan universitetet och de som testat första 

gången under universitetstiden. En signifikant skillnad fanns däremot mellan 
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kvinnor och män där männen skattade positivare inställning till sin studiesitua-

tion, tabell 3. 

 

De variabler som valts ut för att mäta personliga förutsättningar enligt strainteo-

rin var stresstålighet, motivation och koncentration. En indexering på förutsätt-

ningarna visade att de som inte testat cannabis hade ett medianvärde på 8(7-9). 

De som testat cannabis hade även de ett medianvärde 8(7-9) och ingen signifi-

kant skillnad fanns mellan grupperna, tabell 2. Maximalt antal poäng på indexe-

ringen var 12 och minimum 3 

 

Ingen signifikant skillnad fanns heller mellan de som testat cannabis första 

gången innan universitetet och de som testat första gången under universitetsti-

den. En signifikant skillnad förekom däremot mellan kvinnor och män p<0,0001 

där männen upplevde sig mer positiva till sina egna förutsättningar, tabell 4. 

 
Tabell 2. Skillnader mellan de som testat och inte testat cannabis i upplevda förutsättningar 

och strain mätt med självskattade frågor beräknat med Mann-Whitney U test och redovisat i 

median och kvartilavstånd . 

Variabel
#
 Testat cannabis Md (q1-

q3) 

n=543 

Ej testat cannabis Md (q1-

q3) 

n=933 

p- vär-

de 

Förutsättningar 8(7-9) 8(7-9) 0,14 

Strain 28(24-30) 27(24-30) 0,41 

#
Förutsättningar mätt med tre frågor om stress, motivation och koncentration med en poäng-

fördelning mellan 3 och 12. Strain mätt med nio frågor om upplevelser av studiesituationen 

med en poängfördelning mellan 9 och 36. Samtliga frågor med svarsalternativ 1-4 där 1= 

Stämmer inte alls, 2= Stämmer ganska dåligt, 3= Stämmer ganska bra och 4= Stämmer helt. 

 

Tabell 3. Skillnader mellan kvinnor och män i upplevda förutsättningar och strain mätt med 

självskattade frågor beräknat med Mann-Whitney U test och redovisat i median och kvartil-

avstånd. 

Variabel
#
 Kvinnor Md (q1-q3) 

n=833 

Män Md (q1-q3) 

n=609 

p- värde 

Förutsättningar 8(6-9) 8(7-10) <0,0001 

Strain 27(24-30) 28(24,5-31) 0,001 

#
 Förutsättningar mätt med tre frågor om stress, motivation och koncentration med en poäng-

fördelning mellan 3 och 12. Strain mätt med nio frågor om upplevelser av studiesituationen 

med en poängfördelning mellan 9 och 36. Samtliga frågor med svarsalternativ 1-4 där 1= 

Stämmer inte alls, 2= Stämmer ganska dåligt, 3= Stämmer ganska bra och 4= Stämmer helt. 
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Tabell 4. Skillnader mellan de som testat cannabis första gången före universitetet och de 

som testat cannabis första gången under universitetstiden i upplevda förutsättningar och stra-

in mätt med självskattade frågor beräknat med Mann-Whitney U test och redovisat i median 

och kvartilavstånd. 

Variabel
#
 Testat första gången 

före universitetet Md 

(q1-q3) n=431 

Testat första gången under 

universitetstiden Md (q1-q3) 

n=101 

p- 

värde 

Förutsättningar 8 (7-9) 8 (6-9) 0,45 

Strain 28(24-30) 27(24-30) 0,13 

#
 Förutsättningar mätt med tre frågor om stress, motivation och koncentration med en poäng-

fördelning mellan 3 och 12. Strain mätt med nio frågor om upplevelser av studiesituationen 

med en poängfördelning mellan 9 och 36. Samtliga frågor med svarsalternativ 1-4 där 1= 

Stämmer inte alls, 2= Stämmer ganska dåligt, 3= Stämmer ganska bra och 4= Stämmer helt. 

 

Tabell 5 visar en jämförelse i upplevd studiesituation och prioritering av olika 

livsområden mellan de som testat och de som inte testat cannabis. Resultatet vi-

sade att det fanns en signifikant skillnad i huruvida studenterna upplevde att de 

hade lätt att klara examinationsuppgifterna, om de ofta upplevde sig stressade, 

om de upplevde sig själva vara aktiva i studentlivet samt hur de upplevde sig 

kunna prioritera studentliv, vänner, partner/familj och extrajobb/skaffa sig meri-

ter. Med andra ord fanns det signifikanta skillnader i alla livsområden förutom 

hur de upplevde sig ha möjlighet att prioritera sina studier. Tabellen visar vilken 

grupp respondenter som angav det högsta värdet. 

 
Tabell 5. Jämförelse av studiesituationen mellan de som testat och inte testat cannabis genom 

analys med Mann-Whitney U test. 

Variabel 1-4 poäng
#,¤

 

Md (percentil) 

Testat cannabis 

Md (q1-q3) 

n=543 

Ej testat cannabis 

Md (q1-q3) 

n=933 

p-värde 

Lätt att klara examinations-

uppgifter
#
 

3 (2-3)
§
 3 (2-3) 0,001 

Utbildningens innehåll bidrar 

till mål
#
 

3 (3-4) 3 (3-4) 0,21 

Får ofta kompletteringsuppgif-

ter
#
 

1 (1-2) 1 (1-2) 0,49 

Kurskamrater har lättare än 

jag
#
 

2 (1-2) 2 (1-2) 0,43 
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Har valt rätt utbildning
#
 4 (3-4) 3 (3-4) 0,055 

Upplevd koncentrationsförmå-

ga
#
 

3 (2-3) 3 (2-3) 0,74 

Upplevelse av stress
#
 2 (2-3) 3 (2-3)

§
 <0,0001 

Upplevd motivation
#
 3 (2-3) 3 (2-3) 0,14 

Aktiv i studentlivet
#
 3 (1-4)

§
 2 (1-4) <0,0001 

Trivsel som student på LiU
#
 4 (3-4) 4 (3-4) 0,82 

Prioritering av studier
¤
 3 (3-4) 3 (3-4) 0,30 

Prioritering av studentliv
¤
 3 (2-4)

§
 2 (1-3) <0,0001 

Prioritering av vänner
¤
 3 (2-4)

§
 3 (2-3) <0,0001 

Prioritering av partner/familj
¤
 3 (2-3) 3 (2-3)

§
 0,006 

Prioritering av extra-

jobb/meriter
¤
 

2 (1-3)
§
 2 (1-2) <0,0001 

# 
I det självskattade frågeformuläret var möjliga svarsalternativ 1-4 där 1= Stämmer inte alls, 

2= Stämmer ganska dåligt, 3= Stämmer ganska bra och 4= Stämmer helt 
¤
I det självskattade frågeformuläret var möjliga svarsalternativ 1-4 där 1= Låg prioritet, 2= 

Ganska låg prioritet, 3= Ganska hög prioritet, 4= Hög prioritet 
§
Den grupp som angav det högsta värdet. 

 

Av de som testade cannabis första gången under universitetstiden hade 71 % 

testat en eller ett par gånger och 29 % använde cannabis från någon eller några 

gånger i veckan till någon eller några gånger per år. Ingen i denna grupp använ-

de cannabis dagligen. Av de som testade cannabis första gången innan de börja-

de studera på universitetet så var det 58,2 % som testat en eller ett par gånger 

och 41,8 % använde det från någon eller några gånger per år till varje dag. De 

anledningar till att personer testar cannabis som kan kopplas till strain och de 

olika anpassningsstrategierna har i denna studie valts som verklighetsflykt, 

stress, psykisk ohälsa och som rogivande. Av de respondenter som testat canna-

bis innan de började på universitetet hade 6,7 % valt någon av ovanstående al-

ternativ. Av de som testat under universitetstiden var siffran 2 %. Resultatet 

kunde därför inte kopplas till att studenterna använde cannabis som anpass-

ningsstrategi i någon större utsträckning. Tvärtom så var det de respondenter 

som testat första gången på universitetet som valde andra anledningar så som 

nyfikenhet, äventyrslust och berusning. Dessa respondenter använde också can-

nabis mer sällan. 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

I vetenskapliga arbeten finns det metodologiska svagheter, bias. Mindre slump-

mässiga fel behöver inte få någon större betydelse men det bör diskuteras huru-

vida dessa fel är systematiska och kan ha påverkat resultatet. Systematiska fel 

försämrar validiteten i studien (Kristensson, 2014:57). 

 

Studiedesignen var som tidigare nämnt en tvärsnittstudie där avsikten var att 

skildra förhållanden i populationen vid en viss tidpunkt. Denna studiedesign är 

inte lämplig när avsikten är att mäta kausala samband men då detta inte låg i 

studiens intresse ansågs en tvärsnittsdesign vara lämplig (ibid., 68–69). Då en 

totalundersökning av hela populationen ansågs för omfattande gjordes ett urval 

där en totalundersökning på alla som var registrerade på ett program i termin 4 

vilket ansågs vara ett tillräckligt stort urval för att kunna representera hela popu-

lationen. Dock fanns det faktorer som skulle kunnat påverka representativiteten i 

studien. Det skulle dels kunna förhålla sig så att det var en överrepresentation av 

studenter som använder eller inte använder cannabis i termin fyra våren 2014. 

Det skulle också detta år kunnat var fler studenter som var missnöjda med sin 

studiesituation jämfört med tidigare år (Bryman, 2011:182). Det kan också för-

hålla sig så att det var personer med en viss typ av egenskaper som valde att be-

svara enkäten. 

 

Respondenterna hade en liknande könsfördelning och medianålder som popula-

tionen men det förekom något mer kvinnor i studien och medianåldern var ett år 

yngre. Då kvinnor använder cannabis i mindre utsträckning än män skulle över-

representationen av kvinnor kunnat sänka frekvensen på andel som testat canna-

bis. Samtidigt är det dock vanligare med cannabis bland yngre vilket skulle kun-

nat höja frekvensen. 

 

Det finns några huvudsakliga fördelar med en online-enkät, jämfört med en en-

kät utskickad via post, som avgjort hur datamaterialet samlades in i studien. On-

line-enkäter har låga kostnader då det inte förekommer några kostnader för ex-

empelvis kuvert, porto och kopiering. Responsen på enkäterna sker också avse-

värt snabbare och då studien hade en snäv tidsram var detta något att föredra. 

Det var inte heller nödvändigt att för hand registrera det insamlade datamateria-

let i statistikprogrammet. Detta utfördes automatiskt när respondenterna besva-

rade enkäten vilket var en styrka då risken för inmatningsfel minskade. Med en 

online-enkät förekommer också vanligtvis få obesvarade frågor (Bryman, 

2011:609) vilket var fallet i föreliggande studie. De nackdelar som finns med 

online-enkät är dels att urvalet begränsas till de som har en e-postadress. Vidare 

brukar det vara ett större bortfall vid online-enkäter. Det går heller inte att veta 
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om det verkligen är personen med tillhörande e-postadress som svarar på enkä-

ten (ibid., 609–610). Fördelarna med en online-enkät ansågs vara övervägande 

och därför valdes det som en lämplig datainsamlingsmetod. Alla studenter vid 

Linköpings universitet får en e-postadress vid antagning på universitetet och det 

gick då att nå ut till alla. Det var också möjligt att utnyttja Studenthälsans resur-

ser i enkätverktyget. Det resulterade i att Studenthälsan stod som avsändare på 

den e-post som studenterna mottog och det kan ha påverkat svarsfrekvensen och 

lett till ett antingen större eller mindre bortfall (ibid., 192). De tillfrågade studen-

terna kan ha upplevt studien mer seriös och därför valt att delta respektive att 

inte göra det. Att författarna i studien stod för informationsbrevet kan ha påver-

kat svarsfrekvensen positivt då studenter verkar ha en tendens av att vilja hjälpa 

andra studenter.  

 

Svarsfrekvensen kan påverkas i studier som berör olagliga eller stigmatiserade 

ämnen. Huvudämnet, cannabis, i föreliggande studie är i Sverige både olagligt 

och stigmatiserat vilket belystes i bakgrundskapitlet. Det kan därför ha funnits 

motstånd i att besvara frågor rörande respondenternas användning av drogen 

vilket skulle kunna ha påverkat svarsfrekvensen negativt. Risk fanns också att 

vissa respondenter inte ville svara sanningsenligt. Det som enkäten efterfrågade 

var faktiskt huruvida respondenterna begått en brottslig och stigmatiserad hand-

ling. Förutom att erkänna detta i enkäten var respondenterna också tvungna att 

erkänna det för sig själva. Trots att de garanterades total anonymitet kan det ha 

tagit emot att besvara enkäten. Det går även att spekulera kring i vilka samman-

hang respondenterna befann sig när de mottog e-posten. Studenterna ville kan-

ske svara då de var ensamma och avstod därmed från att svara om de befanns 

sig kring andra. Det fanns även en möjlighet att respondenterna som använde 

cannabis ville få sitt bruk accepterat och därmed svarat mer positivt på de frågor 

som rörde deras studiesituation. 

 

Vidare har användningen av cannabis vid Linköpings universitet blivit ett aktu-

ellt ämne efter en studie som gjordes 2013. Detta har resulterat i ökad uppmärk-

samhet i media och hos Linköpings polismyndighet (IBL 8). Risken fanns att 

respondenter valde att inte svara sanningsenligt eller inte svara alls då ytterligare 

uppmärksamhet kunde varit oönskat. Denna uppmärksamhet skulle dock även 

kunnat öka nyfikenheten för det kommande resultatet vilket kan ha fått fler stu-

denter att svara. Det sistnämnda verkade troligt då svarsfrekvensen i denna stu-

die var något högre än förra årets studie. För att försöka höja svarsfrekvensen 

och minska risken att respondenterna skulle känna sig kränkta fanns vid utform-

ningen av frågorna i enkäten en medvetenhet angående att studien berörde ett 

känsligt ämne. Vid utformningen av informationsbrevet lades tyngd på de 

aspekter som skulle få respondenterna att känna sig trygga vid besvarning, till 

exempel anonymiteten. Något som påverkade svarsfrekvensen positivt var ut-
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skicket av en påminnelse. Efter att en påminnelse skickats ut ökade svarsfre-

kvensen med 9,7 % vilket var över förväntan. 

 

I och med att det inte var möjligt att uttala sig om de som inte besvarade enkäten 

minskade möjligheten för generalisering. En styrka i föreliggande studie var 

dock att både urvalsgruppen och respondenterna var representativa gentemot 

populationen i stort. Det ökar därför möjligheterna att kunna generalisera resul-

tatet även på de studenter vid Linköpings universitet som inte deltog i undersök-

ningen (Bryman, 2011:168–169).  

 

I enkäten, precis som i studien, så benämndes cannabis som ett samlingsnamn 

för marijuana, hasch, hascholja samt syntetiskt framställda cannabinoider. Det 

skiljer sig mellan olika studier huruvida syntetiska cannabinoider inkluderas i 

benämningen cannabis. De syntetiska cannabinoiderna framställs i huvudsak för 

att likna cannabis och har ett syfte att ge samma rus vilket var anledningen till 

att de i studien går under samma benämning. För att ändå kunna redovisa hur 

många som testat det ena respektive båda alternativen så gjordes en uppdelning i 

fråga 15 där respondenterna fick ange vad de hade testat.  

 

Efter utskick av enkäten inkom ett antal e-post där respondenter lämnade syn-

punkter på både enkäten och studien i helhet. Det framkom bland annat reflek-

tioner kring svarsalternativet ”bensodiazepiner” i fråga 22 då detta är ett läke-

medel som även används i medicinskt syfte. Då frågan formulerades; “Har du 

testat/använt någon annan illegal drog än cannabis?” så ansågs detta förtydliga 

att det var menat i icke-medicinskt syfte. Här skulle ytterligare förtydliganden 

varit nödvändigt för att skilja på medicinskt respektive icke-medicinskt bruk. 

Ytterligare en reflektion som diskuterats efter analysen var att enkäten enbart 

var tillgänglig på svenska och gick därför inte att besvara utan att behärska det 

svenska språket. Detta resulterade troligtvis i att antalet utbytesstudenter som 

besvarade enkäten minskade vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Vidare 

diskussion fördes kring att det i enkäten inte var möjligt att ange en egen be-

skrivning på svarsalternativet “annat”. Valet med helt slutna frågor var aktivt 

och väl diskuterat innan utskicket av enkäten. Det ansågs bli alltför tidskrävande 

om alla respondenter, vilket skulle ha kunnat uppgå till 4 146 stycken, angav 

egna alternativ. 

 

Enligt tidigare forskning så har användningen av alkohol en koppling till an-

vändningen av cannabis (Guxens, Nebot & Ariza, 2006:235–236). Det kunde 

därför ha varit intressant att i enkäten haft någon fråga om detta för att se om 

kopplingen även fanns bland studenterna på Linköpings universitet. Studier har 

också visat att en anställning och en arbetsplats kan vara en skyddsfaktor vilket 

då inte syftade till universitetsstudenter (Bränström & Andréasson, 2008:495–

496). Detta går dock att ifrågasätta utifrån resultatet i föreliggande studie. Då 
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resultatet i studien visade att majoriteten av respondenterna testade cannabis för-

sta gången innan de började på universitetet skulle det också varit intressant att 

undersöka huruvida universitetet även kan ses som en skyddsfaktor i fråga om 

missbruk. Detta genom att fråga exempelvis om de minskat på sin cannabisan-

vändning efter att de började på universitetet.   

 

Indexeringen gjordes för att det skulle vara möjligt att få ett värde på strain. Då 

enkäten inte var validerad skulle vissa frågor kunnat vara mer värda än andra 

och därmed går det inte att säkerställa att två poäng är dubbelt så mycket som ett 

även om det i analysen beräknats på detta sätt. Det skulle därför vara nödvändigt 

att testa värdet för indexeringen mot andra grupper för att det skulle bli valide-

rat. Indexeringen ansågs dock vara tillräckligt i ett första steg. 

 

I studien mättes och analyserades respondenternas förutsättningar utifrån deras 

egna upplevelser om stress, koncentration och motivation. Det går att diskutera 

huruvida det går att säga någonting om personernas förutsättningar utifrån en-

dast tre frågor och det fanns det en medvetenhet om. Utifrån denna studie ansågs 

frågorna dock vara tillräckliga.   

 

7.1.1 Alternativ teori 

Då det i efterhand upptäcktes att flertalet av studiens signifikanta samband rörde 

könsvariabeln går det att diskutera huruvida ett genusperspektiv hade kunnat 

användas i studien. Till exempel ”Liberal feminism” som är ett synsätt med fo-

kus på hur könsskillnader överförs via kulturella antaganden vilket i sin tur på-

verkar de sociala relationerna. Män och kvinnor har således olika möjligheter i 

livet enligt synsättet (Payne, 2008:360). Utifrån detta skulle det varit möjligt att 

diskutera de framkomna skillnaderna mellan män och kvinnor, både i upplevd 

studiesituation och kring användningen av cannabis. Tidigare forskning har 

nämligen påvisat könsskillnader kring användningen av droger, exempelvis i 

faktorer som uppväxt, sysselsättningsgrad, stigmatisering och psykiska störning-

ar där kvinnliga missbrukare uppvisar fler problematiska bakgrundsvariabler än 

män (Goldberg, 2005:74). Det har också argumenterats för att ett missbruk är 

lättare att koppla till den manliga identiteten än den kvinnliga. Den manliga 

identiteten kopplas bland annat till aggression och risktaganden. Även motiv till 

narkotikakonsumtionen skiljer sig delvis åt där kvinnor ofta uppger att de använt 

narkotika i syfte att bli accepterade, att självmedicinera eller uppnå psykologisk 

lättnad. Män å sin sida uppger att de använder narkotika i syfte att höja sin kom-

petens eller sexualitet (ibid., 75). För att möjliggöra för vidare diskussion hade 

det varit nödvändigt att inkludera fler bakgrundsfrågor i enkäten. Kanske hade 

resultatet visat att en stor andel av de kvinnor som testat cannabis upplevde sig 

ha en problematisk bakgrund medan det inte skulle visa sig vara några större 

skillnader i bakgrunden hos de män som testat och de som inte testat. Det går 
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också att spekulera kring huruvida män i större utsträckning tar steget att testa 

cannabis då det inte är lika stigmatiserat. Alternativt att kvinnor inte svarar san-

ningsenligt av denna anledning. 

 

Vidare hade det varit möjligt att diskutera resultatet utifrån postmodern femi-

nism som betonar begreppet identitet. Utifrån detta synsätt påverkar samhällets 

former och sociala relationer hur människor upplever sig själva (Payne, 

2008:374–375). Då resultatet i denna studie visade att kvinnor upplevde sig ha 

sämre förutsättningar och medel än män hade det gått att diskutera huruvida det-

ta har någonting med könsroller i samhället att göra. Det skulle då även kunnat 

förklara varför kvinnor i större utsträckning än män upplevde sig vara stressade.  

 

Vid en användning av genusteorier hade en medvetenhet kring vissa individuella 

skillnader varit av stor vikt. Att endast diskutera resultatet utifrån genus hade 

ansetts vara otillräckligt (Goldberg, 2005:77).    

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Hur utbredd var användningen av cannabis bland studenterna vid Lin-

köpings universitet? 

Av resultatet framkom bland annat att drygt en tredjedel av respondenterna nå-

gon gång testat cannabis. Det var signifikant fler män än kvinnor som testat can-

nabis och hälften av de som testat hade gjort det de senaste 12 månaderna. En 

andel på 33,4 % av de i åldrarna 19-24, 47,0 % i åldrarna 25-39 och 19,5 % i 

åldrarna 40 och uppåt angav att de någon gång testat cannabis. Flest antal re-

spondenter testade cannabis första gången på gymnasiet följt av tiden mellan 

gymnasiet och universitetet. 

 

Som tidigare studier har visat så bekräftade resultatet i innevarande studie att 

män i större utsträckning är kvinnor använder cannabis. Resultatet bekräftade 

också att det är personer i de yngre åldrarna som i störst utsträckning använder 

drogen (Degenhardt, m.fl., 2008:1062–1066).  

 

Resultatet från studien som gjordes på Linköpings universitet 2013 visade på en 

liknande procentuell fördelning mellan de olika fakulteterna och mellan män och 

kvinnor när det gäller användningen av cannabis (Meijer, 2013:17). Vidare hade 

49,5 % av de som testat cannabis gjort det under de senaste 12 månaderna vilket 

var högre än resultatet från en tidigare studie utfört på studenter. Denna siffra 

var år 2004 på 35 % (Bullock, 2004:5). Skillnaden i resultatet skulle kunna bero 

på en ökning av cannabis överlag hos befolkningen då det skiljer tio år mellan 

studierna. Att cannabisanvändningen har ökat de senaste åren visar en narkoti-

kakartläggning i Östergötland, tabell 6, som upphovsrättsinnehavaren givit god-

kännande att använda. En annan anledning skulle kunna vara att Bullocks studie 
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utfördes på andra universitet/högskolor än Linköpings och då andra faktorer än 

universitetsmiljön kan påverka cannabisanvändningen, exempelvis närmiljön 

kring universitetet, hyresnivån och alkoholkonsumtionen i staden, så kan olika 

resultat förväntas (Bryman, 2011:199). Resultatet var även högt i jämförelse 

med Europa i stort där 11,7 % i åldrarna 15-34 använt cannabis det senaste året 

(EMCDDA, 2013:30).   

 

Jämförs cannabisanvändningen på Linköpings universitet 2014 med kartlägg-

ningen i Östergötlands län år 2009 framgår det att konsumtionen var mer ut-

bredd på universitetet än i länet i stort. Detta gällde för samtliga ålderskategori-

er. Det går att diskutera hur mycket respondenterna påverkats av det faktum att 

det var en studie som genomfördes av andra studenter. I narkotikakartläggning-

en i Östergötland var det olika myndigheter som genomförde observationer 

(LIO, 2009:2-4). Det finns därför en möjlighet att respondenterna svarade mer 

sanningsenligt när det var personer i samma situation som de själva som gjorde 

undersökningen. 

 

Tabell 6. Andel östgötar i åldrarna 16-84 år som någon gång använt hasch eller 

marijuana, källa: Narkotikakartläggning Östergötland 2009:4 
 

2006 2008 2009 

16-18 år 3 % 3 % 5 % 

19-24 år 8 % 19 % 18 % 

25-39 år 13 % 15 % 18 % 

40 år - 4 % 4 % 8 % 

Totalt 7 % 8 % 11 % 

 

Att cannabisanvändningen över lag är högre på universitetet än i hela länet kan 

det finnas många orsaker till. Dels går det att diskutera kring huruvida resultaten 

är tillförlitliga då frågorna rör användning av ett preparat som är olagligt i Sve-

rige (LIO, 2009:3). Att olika undersökningar ger olika resultat är nämligen före-

kommande inom området illegala droger (EMCDDA, 2013:30). En anledning 

skulle kunna vara att studenter som grupp konsumerar stora mängder alkohol 

samtidigt som en intensiv alkoholkonsumtion ökar risken för användandet av 

cannabis (Röger, 2005:18). Resultatet i innevarande studie visade att mer än 

hälften av respondenterna använde cannabis i samband med fest vilket stärker 

det resonemanget. Dock har det i studien framkommit att de flesta testade can-

nabis första gången innan de började universitetet vilket talar emot detta. Bland 

de som testade cannabis första gången innan de började på universitetet var det 

ingen som använde drogen varje dag. Ett regelbundet användande var vanligare 
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bland de studenter som testade cannabis första gången innan de började på uni-

versitetet. Studier har visat att ju tidigare en person testar cannabis desto större 

är risken för frekvent användning av cannabis samt att ett beroende uppstår vil-

ket kan vara en förklaring på ovanstående resultat (Lynskey & Hall, 2000:1621–

1622).  

Att de allra flesta testade cannabis första gången på gymnasiet är ett viktigt re-

sultat då detta indikerar på att förebyggande insatser behöver komma tidigt, för-

slagsvis innan ungdomar påbörjar sina gymnasiestudier. Samtidigt hade en fem-

tedel valt att testa cannabis för första gången på universitetet vilket inte får 

glömmas bort. Linköpings universitet har här ett ansvar att minska användning-

en på den egna institutionen samt att erbjuda stöd för de personer som regelbun-

det använder drogen. Framkomna siffror är inte helt unika för Linköpings uni-

versitet utan ökningen av cannabis har skett i hela landet (FHI, 2012a:2) vilket 

placerar ansvaret även på en nationell nivå. Det är också viktigt att uppmärk-

samma det faktum att män använder cannabis i betydligt större utsträckning än 

kvinnor.   

 

7.2.2 Hur upplevde studenterna vid Linköpings universitet sin studiesitua-

tion? 

Respondenterna hade över lag en positiv inställning till sin studiesituation. Ma-

joriteten ansåg sig ha valt rätt utbildning och de trivdes som studenter på Linkö-

pings universitet. Respondenterna upplevde sig däremot vara relativt stressade 

vilket skilde sig åt mellan de olika fakulteterna och kvinnor var signifikant mer 

stressade än män. Resultatet visade också att det fanns en hög prioritet på alla 

livsområden utom extrajobb/skaffa meriter.   

 

Att respondenterna upplevde sig stressade överensstämmer med resultat från 

tidigare studier som visat på att studenter upplever stor press både på studierna, 

vänner samt inför framtiden. Att kvinnor är mer stressade än män har också 

framkommit i tidigare studier vilket är ett resultat värt att uppmärksamma (Ta-

volacci m.fl., 2013:1-5). Trots relativt höga stressnivåer hos studenterna så är 

trivseln på Linköpings universitet hög vilket kan ses som en skyddsfaktor. 

 

7.2.3 Fanns det något samband mellan cannabisanvändningen och den upp-

levda studiesituationen? 

Enligt indexeringen var det endast en andel på 46 respondenter som upplevde 

strain och det var därför inte möjligt att se någon koppling mellan upplevelser av 

eventuell strain och användningen av cannabis. Det fanns heller inga skillnader 

mellan de som testat cannabis och de som inte testat i fråga om upplevd strain. 

Detsamma gäller respondenternas upplevelser av sina förutsättningar. Däremot 
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visade resultatet ett signifikant samband där kvinnor uppvisade lägre siffror både 

på indexeringen om strain och också på indexeringen om upplevda förutsätt-

ningar. Resultatet visar alltså att upplevelsen av strain och förutsättningar har en 

koppling till kön snarare än till användandet av cannabis. 

 

Då inget tydligt samband gick att finna mellan upplevd studiesituation och an-

vändningen av cannabis, med undantag av enskilda faktorer, skulle de flesta re-

spondenterna enligt strainteorin anses följa anpassningstrategin conformity där 

det råder balans mellan förutsättningar, medel och mål (Merton, 1968:195). Det-

ta då majoriteten av respondenterna inte hade testat cannabis (63,2 %) eller nå-

gon annan illegal drog och var även nöjda med sin studiesituation på Linköpings 

universitet. Det går även utifrån strainteorin att ifrågasätta huruvida de som hade 

testat cannabis använt det som en anpassningsstrategi och om det kan anses vara 

ett avvikande beteende. Detta då de flesta (60,6 %) av de som testat cannabis 

endast testat en eller ett par gånger och då tillsammans med andra. Den vanligas-

te anledningen till att testa cannabis var dessutom av nyfikenhet. Då studenter i 

stället angav att de testade cannabis regelbundet, när de var själva eller av an-

ledningar som stress, verklighetsflykt och psykisk ohälsa går det däremot att 

anta att strain kunnat föreligga. Förekomsten av dessa svar var dock få vilket 

ledde till att de endast var möjligt att spekulera kring användandet av resterande 

anpassningstrategier. 

 

Då de som inte testat cannabis upplevde sig mer stressade och att de hade svåra-

re att klara av sina studier än de som testat cannabis tyder detta på att ritualism 

föreligger. Studenterna upplever sig då ha svårt att uppnå sina mål och är stres-

sade men tar inte till icke accepterade medel i form av cannabis, ett avvikande 

beteende uppstår därför inte. Utifrån anpassningsstrategin retreatism skulle de 

som upplever att de inte har förutsättningar eller medel att klara av målet om 

utbildning istället prioritera andra mål högre. Dessa mål skulle kunna vara något 

av de olika livsområdena. Det skulle även kunna vara så att de personer som 

upplever att de inte kan uppnå målet använder cannabis som verklighetsflykt för 

att undgå strain. Cannabis skulle då även kunna vara en del i ett alternativt mål. 

De respondenter som någon gång testat cannabis prioriterade studentlivet, vän-

ner och extrajobb i högre utsträckning än de som inte testat cannabis. Det fanns 

dock ingen signifikant skillnad i hur de som testat och de som inte testat canna-

bis prioriterade sina studier.  

 

Det fanns således tendenser till att de som testat cannabis prioriterade andra 

livsmål. Cannabisanvändningen var vanligast i samband med fest och tillsam-

mans med andra och skulle därför kunna vara var en del av livsmålen. Återigen 

fanns ingen koppling till strain då de som inte testat cannabis var signifikant mer 

stressade och upplevde sig ha svårare för studierna än de som testat cannabis. 
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Den tredje anpassningsstrategin innovation skulle därför kunna tänkas föreligga 

där respondenterna tar till icke accepterade medel för att uppnå målen. Enligt 

strainteorin skulle de studenter som testat cannabis använda drogen för att uppnå 

målet vilket skulle vara en förklaring varför de som testat cannabis är mindre 

stressade och upplever sig ha lättare att klara sina studier. Innovation kan tänkas 

vara vanligt i samhällen med stor betoning på framgång (Merton, 1968:195–

196). Sverige och övriga Europa lägger stor vikt vid att stora delar av befolk-

ningen ska ha en eftergymnasial utbildning och det blir ökade krav på unga vil-

ket styrker resonemanget ur ett samhällsperspektiv (HSV, 2012:90–94).  

 

7.3 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning om användning av cannabis är av största vikt då användning-

en enligt studier ökar. Vid genomgång av tidigare forskning återfinns den mesta 

forskningen inom ett medicinskt perspektiv där cannabisanvändningen ofta stu-

derats i relation till psykiska sjukdomar och vad som händer i kroppen och hjär-

nan vid intag av drogen. Mer forskning kring cannabisanvändning ur ett socio-

logiskt perspektiv skulle därför vara nödvändigt för att få kunskaper om bak-

grunden till att personer använder cannabis. 

 

Efter att två kvantitativa studier genomförts på studenterna vid Linköpings uni-

versitet det senaste året skulle en kvalitativ studie vara av värde för att kunna 

förstå och beskriva användningen av cannabis bland studenterna ur ett djupare 

perspektiv. Då resultatet i innevarande studie inte visade på någon större kopp-

ling till strain behövs vidare forskning för att förstå varför studenter använder 

cannabis. Genom denna kunskap blir det möjligt att vidta åtgärder för att kunna 

minska användningen. 

 

Forskning på området skulle även kunna genera kunskap om huruvida ett uni-

versitet kan vara en skyddsfaktor. Då resultatet i denna studie visade att det var 

fler som testade cannabis första gången innan de började universitetet skulle vi-

dare studier behöva undersöka om personer slutar använda cannabis eller andra 

droger då de börjar på universitetet och skaffar sig en utbildning. 

 

Vidare forskning skulle även vara viktig för att mätningen och indexeringen av 

strain ska bli validerad.  Då skulle upplevelsen av strain kunna användas som 

mätinstrument på hur människor upplever olika situationer i livet när det gäller 

förhållandet mellan förutsättningar, medel och mål samt de eventuella anpass-

ningstrategierna. För att göra detta är det nödvändigt med fler studier på grupper 

av individer i olika sammanhang. 
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7.4 Ett universitet med eller utan cannabis? 

Andelen studenter som testat cannabis på Linköpings universitet är förhållande-

vis hög men att regelbundet använda cannabis var inte vanligt. Resultatet i före-

liggande studie tyder inte på att användningen har något samband med hur stu-

denterna upplever sin studiesituation som helhet, även om samband förekom 

mellan enskilda faktorer. Det föreligger således andra orsaker till att studenterna 

valt att testa eller använda cannabis som genom fortsatt forskning behöver stu-

deras vidare. 
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9 Bilagor 

9.1 Enkät: Cannabis och upplevd studiesituation på LiU 
Nedan följer tre frågor om personlig information. Dessa följs av tio påståenden och en fråga 

om dina upplevelser kring din studiesituation, välj då det alternativ på en skala 1-4 som 

stämmer bäst in på dig. Slutligen finns åtta frågor angående dina erfarenheter av cannabis. 

*Obligatorisk 

 

Personlig information 
1. Kön?* 

Man  

Kvinna  

 

2. Ålder? * 

Svara i siffror. 

 
  

3. Vid vilken fakultet bedriver du huvudsakligen dina studier?* 

Filosofisk fakultet  

Teknisk fakultet  

Medicinsk fakultet  

Utbildningsvetenskap  

 

Upplevelser kring din studiesituation 
Nedan följer tio påståenden samt en fråga om dina upplevelser kring din studiesituation. Välj 

det alternativ på en skala 1-4 som stämmer bäst in på dig. 

 

4. Jag upplever att det är lätt att klara examinationsuppgifterna.* 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 

5. Jag upplever att utbildningens innehåll bidrar till uppnåendet av utbildningens mål.*  
Med innehåll menas exempelvis föreläsningar, arbetsformer, examinationsformer och kurslitteratur m.m. 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 



   

 

 

6. Jag upplever att jag ofta får kompletteringsuppgifter/omtentor.* 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 

7. Jag upplever att mina kurskamrater har lättare att klara av sina studier än vad jag har.* 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 

8. Jag upplever att jag har valt rätt utbildning.* 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 

9. Jag upplever att jag har lätt för att koncentrera mig.* 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 

10. Jag upplever att jag ofta är stressad.* 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 

11. Jag upplever att jag är motiverad till mina studier.* 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 

12. Jag upplever att jag är/har varit aktiv i studentlivet.* 
Studentliv innefattar kravaller, fester och andra sociala aktiviteter som är kopplade till universitetet. 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 

13. Jag trivs som student på Linköpings universitet.* 

 
1 2 3 4 

 

Stämmer inte alls     Stämmer helt 

 

14. Hur upplever du att du har möjlighet att prioritera följande områden under din tid som 

student?  

  

a) Studier* 

 
1 2 3 4 

 



   

 

 

Låg prioritet     Hög prioritet 

 

b) Studentliv* 

 
1 2 3 4 

 

Låg prioritet     Hög prioritet 

  

c) Vänner* 

 
1 2 3 4 

 

Låg prioritet     Hög prioritet 

 

d) Partner/familj* 

 
1 2 3 4 

 

Låg prioritet     Hög prioritet 

 

e) Extrajobb/skaffa meriter* 

 
1 2 3 4 

 

Låg prioritet     Hög prioritet 

 

Dina erfarenheter kring cannabis 
Nedan följer åtta frågor kring dina erfarenheter av cannabis. Det går endast att välja ett alter-

nativ om inte annat anges, välj då det alternativ som stämmer bäst in på dig. 

 

15. Har du någon gång testat/använt cannabis?*  
Cannabis är hasch och marijuana som utvinns ur växten Cannabis Sativa. Här inkluderas även syntetiska can-

nabinoider, exempelvis Spice. 

Nej (fortsätt till fråga 21)  

Ja, hasch och/eller marijuana  

Ja, syntetiska cannabinoider  

Ja, hasch/marijuana och syntetiska cannabinoider  

 

16. Har du testat/använt cannabis under de senaste 12 månaderna? 

Ja  

Nej  

 

17. Hur ofta använder du cannabis? 



   

 

 

Jag har testat en eller ett par gånger  

Någon eller några gånger per år  

Någon eller några gånger i månaden  

Någon eller några gånger i veckan  

Varje dag  

 

18. När testade du cannabis första gången? 

Grundskolan  

Gymnasiet  

Tid mellan gymnasiet och universitetet (arbete, sabbatsår etc.)  

Universitetet  

 

19. Vad var den främsta anledningen till att du valde att testa/använda cannabis första gång-

en? 

Nyfikenhet  

Verklighetsflykt  

Stress  

Hört positivt om det  

Grupptryck  

Fysisk ohälsa  

Psykisk ohälsa  

Var berusad  

Äventyrslust  

Rogivande  

Vänner testade  



   

 

 

Annat 

  

20. I vilka sammanhang använde/använder du cannabis?  
Här kan du välja flera alternativ. 

I samband med fest  

I samband med studier  

I samband med examinationer  

När jag var/är tillsammans med andra  

När jag var/är själv  

Annat  

 

21. Om du inte har testat cannabis; vad är den främsta anledningen till att du inte har testat? 
Denna fråga är inte aktuell för dig som har testat cannabis. 

Farligt för hälsan  

Olagligt  

Beroendeframkallande  

Oro för andras åsikter  

Ekonomiska skäl  

Oro för negativ påverkan på studier/arbete  

Inte haft tillgång/inte blivit erbjuden  

Inte intresserad  

Annat  

 

22. Har du testat/använt någon annan illegal drog än cannabis?* 
Här kan du välja flera alternativ. 

Nej, jag har bara testat cannabis  

Nej, jag har inte testat någon illegal drog  

Amfetamin  



   

 

 

Bensodiazepiner (narkotikaklassade läkemedel, t ex rohypnol, sobril)  

Ecstasy  

Kokain  

LSD  

Heroin  

Subutex  

MDPV ("kannibaldrogen")  

RC (nätdroger)  

GHB  

Ja, men jag är osäker på vilken  

Annat 



   

 

 

9.2 Informationsbrev 

 

 

Examensarbete om studenters studiesituation och cannabiserfarenheter – samar-

bete med Studenthälsan 

 

Du får detta meddelande som student vid LiU. Utskicket är godkänt i enlighet med Dnr LiU-

2013-00931 

 

Hej 

Vi är två socionomstudenter på Linköpings universitet som nu skriver vårt examensarbete. I 

samarbete med Studenthälsan genomför vi en studie för att undersöka hur utbredd använd-

ningen av cannabis är bland studenter vid Linköpings universitet och hur studenterna upplever 

sin studiesituation. Alla studenter som läser termin 4 har blivit utvalda att delta. 

Vi skulle uppskatta om du vill ta dig tid att svara på följande frågeformulär. Du får svara på 

högst 21 frågor och det tar mellan 2-3 minuter att besvara. Ditt deltagande är helt frivilligt och 

helt anonymt. 

 

 

Klicka på länken nedan för att besvara enkäten 

 

https://survey.liu.se/Survey/1181/sv?un=xkFER4Y5&pw=nttoFnCe 

  

Har du några frågor angående enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta oss på: 

Linea Lundgren 

linlu007@student.liu.se 

Rebecca Uhlin 

rebuh406@student.liu.se 

 

Tack på förhand! 

Rebecca Uhlin och Linea Lundgren 

https://survey.liu.se/Survey/1181/sv?un=xkFER4Y5&pw=nttoFnCe
mailto:linlu007@student.liu.se
mailto:rebuh406@student.liu.se

