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Sammanfattning 
Denna studie genomfördes under våren 2017 inom ramen för examensarbete i Sociologi vid 
Luleå tekniska universitet (Ltu). Studiens syfte har varit att undersöka varför män använder 
cannabis i högre utsträckning än kvinnor. Detta har gjorts med bakgrund av en drogvaneenkät 
som skickades ut till programstudenter vid Luleå Tekniska Universitet åren 2014 och 2016. 
Syftet har även varit att undersöka om och hur genus påverkar användandet av cannabis. Den 
metod som tillämpats har varit kvantitativ metod där analyser av datamaterial från 
drogvaneenkäten har gjorts. Enkäten skickades ut till programstudenter vid Luleå tekniska 
universitet åren 2014 och 2016 och nådde 7135 studenter år 2014 och 9457 studenter år 2016. 
Svarsfrekvensen uppgick till 31,5 procent år 2014 med 2251 respondenter, respektive 19,79 
procent år 2016 med 1872 respondenter. Studiens resultat visar på att majoriteten av studenterna 
vid Luleå tekniska universitet aldrig har använt cannabis men att en övervägande majoritet av 
de studenter som deltagit i undersökningarna har neutrala attityder gentemot cannabis. Manliga 
studenter har i högre grad än kvinnliga studenter använt drogen och har även liberalare attityder 
till och sämre kunskaper om cannabis än kvinnliga studenter. Yngre studenter (19-29 år) har 
även de liberalare attityder till och högre grad av användande av drogen än äldre studenter (30-
40 år eller äldre). Slutsatsen är att det finns skäl att fortsätta göra denna undersökning för att få 
underlag över en längre tid och se om användandet mellan könen närmar sig varandra eller ej. 
Nyckelord: Genus, cannabis, droganvändning, studenter, LTU 

  



	

Abstract 
This study was conducted in the spring of 2017 under the thesis in sociology at Luleå University 
of Technology (LTU). The study's purpose was to examine why men use cannabis more often 
than women. This has been done with the background of a drug habit questionnaire sent out to 
the program students at Luleå University of the years 2014 and 2016. The aim has also been to 
examine whether and how gender affects the use of cannabis. The method used has been 
quantitative method and the analysis of the data material from drug habits surveys has been 
done with that design in mind. The surveys were sent to campus students at Luleå University 
of Technology in 2014 and 2016, reaching 7135 students in 2014 and 9457 students in 2016. 
The response rate was 31.5 percent in 2014 with 2251 respondents, and 19.79 percent in 2016 
with 1872 respondents. The result of the study show that the majority of students at Luleå 
University of Technology have never used cannabis but that a majority of the students who 
participated in the studies have neutral attitudes towards the drug. Male students have a higher 
use frequency when it comes to cannabis use than female students and they also have more 
liberal attitudes towards and poorer knowledge of cannabis than female students. Younger 
students (19-29 years) also have more liberal attitudes towards the drug and a higher use 
frequency of the drug than older students (30-40 years or older). The conclusion is that there is 
a reason to continue doing this survey to obtain evidence for a longer period of time and see if 
male och female students approaches each other when it comes to their frequency in using 
cannabis or not. 
Keywords:  Gender, cannabis, drug use, students, LTU 
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Inledning 
I den allmänna samhällsdebatten kan vi idag skönja livliga diskussioner om vad som är manligt 
och vad som är kvinnligt. Föds vi till vårt kön eller är det en produkt av strukturer i vårt samhälle 
som konstruerar vårt biologiska kön till den sociala formen, genus. Genusforskaren Raewyn 
Connell beskriver att varandet av att vara man eller kvinna inte är något förutbestämt tillstånd 
utan att det i självaverket är ett tillstånd som blir till i en aktiv konstruktion (Connell, 2015: 19). 
En annan livlig debatt i samhället är cannabisdebatten som visar på tydliga för-och 
motargument i såväl användande av drogen som legalisering av drogen på nationell nivå. 
Studenter är en grupp unga vuxna som befinner sig i en kontext präglad av fest och 
frihetskänsla. Denna kombination skapar förutsättningar för att testa på nya saker och göra det 
i närvaron av likasinnade. Hösten 2016 gjordes en jämförande studie mellan två 
drogvaneundersökningar som gjordes vid Luleå tekniska universitet. I studien gjord av 
Halmkrona och Välitalo (2017) framkom det att studenter använder cannabis i högre 
utsträckning än den svenska befolkningen i stort. Studier och undersökningar gjorda inom den 
vetenskapliga forskningen men även av myndigheter visar att män i högre grad än kvinnor har 
liberalare attityder till drogen samt att de står för en högre grad av användande av cannabis i 
jämförelse med kvinnor. Dock finns det luckor att se vad denna överrepresentation beror på. 
Detta ligger till grund för ett sociologiskt problem då hälften av samhällets medborgare av 
någon anledning löper högre risk för att använda cannabis. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka varför män använder cannabis i högre utsträckning än 
kvinnor. Detta kommer att göras med bakgrund av en drogvaneenkät som skickades ut till 
programstudenter vid Luleå Tekniska Universitet åren 2014 och 2016. Syftet är även att 
undersöka om och hur genus påverkar användandet av cannabis. 

Frågeställningar 
• Vilka skillnader finns det i användande av cannabis mellan olika kategorier (kön, 

utbildningsinriktning och ålder) av universitetsstudenter? 
• Hur kan dessa skillnader beskrivas utifrån genus? 
• Vilken betydelse har konstruktionen av genus för studenters förhållningssätt till 

cannabis? 

Avgränsningar och begreppsdefinitioner 
Avgränsningar som gjorts utifrån det syfte som ligger till grund för studien är att fokusera på 
genus i användandet av cannabis. Att utifrån programstudenters attityder, kunskaper och 
användande koppla det till tidigare genusforskning på ämnet. Genus betyder att fokus kommer 
att ligga på det sociala könet eller det som Connell (2015) förklarar, att genus handlar om de 
sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. I Nationalencyklopedin (2017) 
beskrivs genus som ett begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar 
som sammantagna formar människors sociala kön. Cannabis är samlingsnamn för marijuana, 
hasch och hascholja. Begreppen olaglig och illegal kommer också att förekomma i studien och 
syftar till droger som enligt svensk lagstiftning är förbjudna att sälja, nyttja eller odla/framställa. 
Kontexten som studien görs inom är vid Luleå tekniska universitet som under studiens gång 
kommer att benämnas Ltu. Studenter innebär de programstudenter som valdes ut som 
respondenter till drogvaneundersökningen som ligger till grund för denna studie. 
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Disposition 
Studien kontextualiseras med en inledning och bakgrund som tydliggör för läsaren vad 
uppsatsen kommer att handla om. Fortsättningsvis kommer det som är studiens teoretiska 
ramverk med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Metoddelen tydliggör hur 
arbetet har gått till väga samt att studiens validitet och reliabilitet diskuteras i relation till de 
forskningsetiska riktlinjerna. Efter metoden kommer studiens huvuddel, resultat- och 
analysdelen som binder samman studiens empiri med dess teoretiska ramverk. Avslutningsvis 
diskuteras studien i en slutdiskussion och landar i tankar kring fortsatt forskning. 
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Bakgrund om vad cannabis är och dess utbredning och förekomst 
I detta avsnitt görs en beskrivning av cannabis som rusningsmedel, dess utbredning och 
hälsoeffekter. Samt en statistisk och kontextualiserad bakgrund i användande, attityder och 
kunskaper hos män och kvinnor när det kommer till cannabis. 

Vad är cannabis? 
Folkhälsomyndigheten (2015) beskriver att cannabis är samlingsnamnet för marijuana, hasch 
och hascholja och framställs av olika hampaväxter. Det mest aktiva ämnet i cannabis är Delta-
9-tetrahydrocannabinol (THC) och förekommer i olika koncentrationer och beredningar. THC 
tas upp via lungorna och det vanligaste sättet att använda cannabis är genom rökning. Inom 
forskningen har det hittills identifierats två typer av receptorer (CB1 och CB2) som cannabis 
binder till kroppen och främst till hjärnan (CB1). När detta sker påverkas flera olika 
belöningssystem och ett av dessa är att signalsubstansen dopamin frisätts. Denna frisättning av 
dopamin leder till lustupplevelser men är också strakt kopplad till utvecklingen av beroende. 
Under ett cannabisrus förstärks sinnesintryck samtidigt som ruset försämrar individens 
tankeförmåga och impulskontroll (Folkhälsomyndigheten, 2015:4-5). Unga personer är särskilt 
känsliga för påverkan på hjärnan då den ännu inte växt färdigt vilket betyder att ett tidigt 
utvecklat och frekvent användande av cannabis kan leda till en ökad risk för psykotiska 
sjukdomar som schizofreni (Folkhälsomyndigheten, 2015:11). Utsöndringstiden av THC 
förlängs av att kroppen och då främst levern inte kan bryta ner alla cannabinoider som cannabis 
består av, utan att de istället lagras i kroppens fettvävnad och leder till att cannabinoiderna kan 
stanna kvar i kroppen i mer än sex veckor (Folkhälsomyndigheten, 2015:6). 

Utbredning och förekomst av cannabis 
Cannabis är den vanligast förekommande drogen i Sverige enligt olika nationella 
drogvaneundersökningar och enligt CAN (Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, 2014:70-71) har tillgängligheten av cannabis i Sverige ökat i såväl 
förekomst, konsumtion som fallande priser sedan 1990-talet med en ökning även in på 2000-
talet. Folkhälsomyndigheten (2016) uppger att av den svenska befolkningen är det ungefär 2 
procent kvinnor och 3 procent män som använt cannabis under det senaste året och det är främst 
de i åldersspannet 16-29 år som står för användandet av cannabis. I en rapport från CAN (2006) 
visades att ungefär 10 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16-84 någon gång provat 
cannabis. En fjärdedel av männen och drygt en femtedel av kvinnorna hade i ålderskategorin 
18-29 någon gång provat drogen. Det var även 8 respektive 4 procent i den senare 
ålderskategorin som använt cannabis under de senaste tolv månaderna. Av de samtliga 
tillfrågade var det 2 procent män respektive 1 procent kvinnor som använt drogen under de 
senaste tolv månaderna. 
I ett internationellt perspektiv har Sverige en restriktiv lagstiftning kring narkotika som innebär 
att praktiskt taget all hantering av narkotika är olaglig. Det är därmed förbjudet att inneha, sälja 
och köpa narkotika (Narkotikastrafflagen, 1968:64). Det förekommer ett preventivt arbete kring 
alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken genom ANDT-strategin (Alkohol, narkotika, 
doping och tobak) med Folkhälsomyndigheten som huvudansvarig myndighet och denna 
nationella strategi syftar till att uppnå politiska mål om ett samhälle fritt från narkotika. 
Strategin arbetar för att olika samhälleliga aktörer och institutioner ska vidta åtgärder och 
strukturera upp ett preventivt arbete för att förebygga användandet av alkohol, narkotika, 
doping och tobak (Regeringskansliet, 2016). 

Det preventiva arbetet för att förebygga och motverka droganvändning vid Ltu ansvarar 
universitetets studentkårer för och sker främst i samband med studiestart. Detta ansvar delar 
studentkårerna med studenthälsan som ser till att nya studenter erbjuds en föreläsning om 
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alkohol och att studenter med ledarfunktion utbildas i alkohol- och drogkunskap. Utbildning 
sker även för kårhusrestaurangens personal i ansvarsfull alkoholhantering och vid besök hos 
studenthälsan ställs frågor kring alkoholkonsumtion och drogvanor. Detta framgår av Ltu:s 
policy att studenthälsan bör ställa dessa frågor kontinuerligt och att uppföljning kring detta 
arbete ska ske löpande (Luleå tekniska universitet, 2015). 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  
I följande avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras utifrån relevans till syftet för denna 
studie. Fokus kommer att ligga på cannabisanvändande och attityder gentemot cannabis 
utifrån teorier kring normalisering, neutralisering och genus. 

Normaliseringsteori i relation till cannabis 
När det kommer till utbredning av droger förekommer begreppet normalisering i hög grad. 
Howard Parker, Lisa Williams och Judith Aldridge (2002) skrev artikeln ”Normalization of 
’sensible’ recreational drug use: further evidence from the north west england logitudinal 
study” vilken är en av flera artiklar som beskriver deras långtidsstudie av 800 brittiska 
ungdomars attityder till droganvändning. Syftet med studien var även att ta redan på om en 
normalisering av droger och då främst cannabis har skett i samhället. Begreppets ursprung kan 
härledas till Danmark under 1950-talet där en inkludering av utsatta, avvikande och 
stigmatiserade grupper skedde genom att erbjuda social anpassning och möjligheten till 
”normala levnadsförhållanden”. Detta skulle sedan leda till vad som ansågs vara ett ”normalt 
liv” (Parker m.fl. 2002: 942). Under 1990-talet utvecklade sedan Parker m.fl. (2002) begreppet 
vidare för att främst kunna förklara förskjutningar av normer och attityder som skapar ett mer 
tillåtande förhållningssätt gentemot doger och droganvändning. Främst ville de förstå det ökade 
droganvändandet som hade ett rekreationellt syfte (Parker m.fl. 2002:943). 
Parker m.fl. (2002) beskriver att droganvändning som aktivitet har gått från att vara någonting 
avvikande till något som är allt mer accepterat i samhället. Begreppet normalisering ger uttryck 
för den förändring som skett i sociala beteenden kring drogen såväl som kulturella perspektiv 
när det kommer till droger och kan ses som ett sätt att mäta graden av normalisering. De tar den 
normalisering som skett av rökare det senaste århundradet som ett exempel på normalisering. 
Rökning accepteras av icke-rökare, före detta rökare samt att användare finns i alla olika 
socioekonomiska grupper bland både män och kvinnor. Parker m.fl. (2002) lyfter dock att en 
förändring har skett där toleransen för rökare har minskat i takt med dess möjligheter att bruka 
cigaretter. Rökare ifrågasätts i allt högre grad och rökning ses som en ”dålig vana” av icke-
rökare och före detta användare (Parker m.fl. 2002:943-944). 
För att en normalisering ska ske krävs det olika faktorer att ta hänsyn till och att dessa faktorer 
leder i sin tur till förskjutningar av normer och attityder. Parker m.fl. (2002) beskriver att 
faktorer som tillsammans indikerar en normalisering är följande: tillgänglighet/tillgång till 
droger, förekomsten att testa drogen, nyligen eller regelbunden användning samt social och 
kulturell anpassning. Tillgång till droger handlar om individer erbjuds att testa eller köpa 
droger. En indikator på att detta ökar är beslag hos polisen som visar på att det finns droger i 
omlopp. Om tillgången till droger ökar innebär det även att förekomsten att testa droger ökar. 
Användandet av droger nyligen eller regelbundet tyder på en utbredning av droger och en 
normalisering (Parker m.fl. 2002:944). 
En indikator på att en normaliseringsprocess pågår är om användandet av droger accepteras av 
icke-användarna och före detta användare. Likt exemplet med rökningen är det attityderna hos 
icke-användarna och före detta användare som skapar möjligheterna att använda droger utan att 
en stigmatisering sker. Den kulturella anpassningen är enligt Parker svårare att bedöma än de 
andra faktorerna samtidigt som han menar att sättet att prata om droger har en betydelse för 
normaliseringen i stort. Intryck från media, mode och musik är särskilt påtagligt bland 
ungdomar som påverkas genom det sätt som droger framhävs, uttrycken som är positiva eller 
neutrala leder till en ökad normalisering och högre grad av acceptans (Parker m.fl. 2002: 944-
949). 
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Neutraliseringsteori i relation till cannabis 
I Anette Skårner och Sven-Axel Månsson (2008) artikel, Young people and drugs: on 
navigation in the drug landscape syftar de till att analysera hur unga människor navigerar 
mellan olika budskap i samhällets droglandskap. De undersökte även vilka kunskapsmässiga 
och praktiska strategier unga använder och utvecklar i förhållande till droger och 
droganvändning. Skårner och Månsson (2008) menar att det finns ”krafter” för och emot 
droganvändning och att det inte finns mycket kunskap i hur unga navigerar sig mellan dessa. 
Beslutet att ta droger eller avstå från droger sker inte bara på grund av andras användande eller 
influenser av andra, det är ett beslut som snarare påverkas av kulturella- och subkulturella 
värderingar, regleringar och ideal angående droganvändning. Dock finns en påverkan i valet att 
ta droger från relationerna i vår omgivning (Skårner & Månsson, 2008:106-107). 
Resultatet från studien visade att ungdomar hade utvecklat fyra individuella 
navigeringsstrategier, kunskap som kompass, krafter från drogen- och individens kraft att 
motstå, kraften av kontexten och relationer samt rättsliga ramar och personlig moral. Kunskap 
som kompass är en strategi som innebär att genom kunskap kunna positionera sig för eller emot 
droger och att kunna hantera det kunskapsflöde som omger en. Den kunskap som samlas in och 
anses vara trovärdig är ofta knuten till individens tidigare inställning till droger (Skårner & 
Månsson, 2008:109). Krafter från drogen- och individens kraft att motstå handlar om en 
dragkamp mellan lockelsen av drogen och rädslan att förlora kontrollen och missbruk. Detta 
gör att individen behöver överväga vad som är rätt och fel och för och emot att använda drogen. 
En del av drogens syfte är just risktagandet genom användning men även möjligheten att sluta 
att använda om det skulle bli farligt för individen. Riskerna kan vara att fastna i missbruk samt 
hälsorelaterade åkommor psykiskt såväl som fysiskt. En ytterligare risk är att människor ska se 
ner på en och att användandet ska leda till olagliga konsekvenser. För att minimera dessa risker 
sker användandet av riskminskningsstrategier som innebär att du omger dig med människor 
som är i samma sinnesstämning och har liknande attityder till droger, samtidigt som du 
använder droger som anses vara säkra (Skårner & Månsson, 2008:110-111). 
Kraften av situationer och relationer innebär att kontexten är avgörande för drogens omfattning. 
En situation som inger känslan av en tillåtande attityd av droger är en förutsättning för att 
individen ska ta droger. Detta gör även att individen kan försvara sitt handlande för sig själv 
men även inför andra. Dessa situationer är förknippade med fest och fritid och där det finns en 
början och ett slut på användandet. Det innebär att själva användandet inte behöver förknippas 
med individen och att det inte är en dominerande del i individens liv. Genom att ha detta 
förhållningssätt till användandet förskjuts ett eventuellt stigma och droganvändandet 
neutraliseras. En tillåtande social kontext är viktig i ungdomars användande av illegala droger 
(Skårner & Månsson, 2008:111-113). 

Slutligen beskrivs rättsliga ramar och personlig moral som är den fjärde och sista 
neutraliseringsstrategin som unga använder sig av för att rättfärdiga droganvändning. De 
beskriver att ungdomar i Sverige är medvetna om att de begår ett brott vid ett användande av 
droger och att detta har en viss avskräckande effekt. Lagen ger uttryck för samhällets normer 
medan ens omgivnings kulturella och sociala sammanhang indikerar för hur dessa normer ska 
uppfattas. Här finns en skillnad mellan att bryta mot lagen och att bryta mot den personliga 
moralen (Skårner & Månsson, 2008:113). Avslutningsvis diskuterar Skårner och Månsson 
(2008) att ungdomen är en tid att söka och experimentera med olika former av livsstilar och 
sociala identiteter för att slutligen och förhoppningsvis finna sin plats i livet. Droger kan 
förekomma i ungdomars liv och associeras med deras livsstilar utan att de för den sakens skull 
använder själva (Skårner och Månsson, 2008:114). 
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Artikeln ”The normalisation of cannabis use among young people: Symbolic boundary work 
in focus groups” (2011) skriven av Margaretha Järvinen och Jakob Demant visade att det sker 
en attitydförändring hos ungdomar mellan åldersperioden 14-15 och 18-19 år. Cannabis gick 
från att vara en avvikande och riskfylld drog till att bli allt mer ”säker” och likställas med 
alkohol. Denna ökade grad av acceptans och tolerans av användande av cannabis steg i takt 
med att ungdomarna blev äldre och handlade då främst om deras inställning till drogen. Det 
rörde sig alltså inte om en ökning i själva användandet av cannabis (Järvinen & Demant, 
2011:180). I artikeln Illicit substance use among university students from seven European 
countries: A comparison of personal and perceived peer used and attitueds towards illicit 
substance use skriven av Helmer m.fl. (2014) beskrivs studenter från sju europeiska länders 
(Belgien, Danmark, Tyskland, Slovakien, Spanien, Turkiet och Storbritannien) personliga 
upplevelser av illegala droger men även hur de upplever vänners användande av och attityder 
till illegala substanser. Den studie som artikeln bygger på visade att det från alla deltagare, 
oberoende av nationell tillhörighet fanns ett samband mellan sitt eget användande och ens 
vänners användande. Helmer m.fl. (2014) såg även att de manliga studenter som någon gång 
använt illegala droger hade en större benägenhet att uppvisa en tillåtande attityd gentemot 
illegala substanser. 

I en annan artikel, Patterns of alcohol consumption, smoking and illicit drug use in British 
university students: interfaculty comparisons beskriver Elspeth Webb, Heather Ashton, Peter 
Kelly och Farhad Kamali (1997) att det finns skillnader i användande bland 
universitetsstudenter och vilken universitetsfakultet studenterna tillhör. Studien som artikeln 
bygger på visade på att en hög alkoholkonsumtion samt att användandet av illegala droger var 
vanligt förkommande bland universitetsstudenter och i synnerhet cannabis. Det var 63 procent 
av alla studenter som någon gång hade provat illegala droger och över två tredjedelar svarade 
att de provade illegala droger första gången innan de började på universitetet. Den drog som 
var vanligast förekommande var cannabis och förekomsten av cannabis var högst bland 
studenter som studerade på konstlinje- och samhällsvetenskapliga program. 

Genusteori i relation till cannabis 
I artikeln ”Doing gender”- ”doing drugs”: conceptualizing the gendering of drugs cultures 
(2002) beskriver Fiona Measham att användande av olagliga droger bland män och kvinnor har 
ökat snabbt under 1990-talet. Kvinnors användande har ökat i högre takt än män vilket har lett 
till att avståndet mellan män och kvinnors användande har minskat när det kommer till att prova 
olagliga droger någon gång under sin livstid. Artikeln ger en översikt om uppfattningen av 
genus och användandet av olagliga droger och hur det kan ses utifrån en socio-kulturell kontext 
och empirin är hämtad från tre separata studier på ungdomars droganvändande i England 
(Measham, 2002:336). Den första studien pågick under en femårsperiod och fokuserade på 
engelska tonåringars relation till olagliga droger. Studien visade att unga kvinnor i något högre 
grad än unga män varit i situationer som lett till att de erbjudits droger. Det kan bero på att 
kvinnor i yngre åldrar anses mognare än män, har äldre vänner, pojkvän eller syskon. I mitten 
av tonåren har männen kommit ikapp kvinnorna och befinner sig då i situationer som erbjuder 
och möjliggör droganvändning lika hög utsträckning som kvinnor. 
I den andra studien som beskrivs av Measham (2002) gjord av Measham, Aldridge och Parker 
deltog över 2000 dansklubbsbesökare i nordvästra England. Nio utav tio män och kvinnor hade 
någon gång använt olagliga droger och män var statistiskt mer benägna att använda droger än 
kvinnor. Sett till könsskillnaden var det under sex av tio kvinnor jämfört med över sju av tio 
män som använt olagliga droger. Slutligen i den tredje studien som omfattade cirka 250 unga 
pubbesökare var i liknande åldersspann som dansklubbsbesökarna och visade att 65 procent 
svarade att de provat en olaglig drog någon gång under sin livstid. Männen uppgick till 72 
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procent medan kvinnorna uppgick till 56 procent. Sammantaget visar de tre studierna att det 
finns skillnader i användande och tillgång till olagliga droger när det kommer till män och 
kvinnor och män är överrepresenterad i samtliga studier när det kommer till användandet av 
olagliga droger (Measham, 2002:339-341). 
Sett till en socio-kulturell kontext spelar den enligt Measham (2002) in i skapandet av 
droganvändande utifrån sitt genus. Influenserna från ens socio-kulturella kontext ställs som en 
kritik mot normaliseringen i Storbritannien under 1990-talet. Forskningen kring kvinnors 
användande kretsade främst kring sexarbetare, missbrukande mödrar och andra livssituationer 
som sammankopplade sexuell problematik och droganvändande. Här har en förändring skett 
senaste årtiondet och kvinnors droganvändande ses inte bara utifrån en problematikkontext utan 
lyfts över till det allmänna och vardagliga användandet av olaga droger där användandet sker 
av lust. Detta har möjliggjorts då kvinnor har ökat inom såväl utbildningssektorn som på 
arbetsmarknaden vilket har lett till högre grad av välbefinnande och en känsla av kontroll över 
sitt eget liv (Measham, 2002:345). Trots kvinnors allt högre grad av deltagande utanför hemmet 
är de fortfarande präglade av de samhälleliga strukturerna som råder. När det kommer till deras 
deltagande i distribuering och lagning av droger befinner de sig oftast i de lägre nivåerna av 
hierarkin än män och har en ”hög risk- låg utdelning” när det kommer till deras deltagande i 
drogkulturen. Det innebär att i distribueringskedjan befinner sig kvinnor vanligtvis där det finns 
höga risker att åka fast eller upptäckas men att detta sällan visas i återbäringen, de tjänar inte 
pengar i relation till den risk de tar. 
Measham (2002) tar upp sex olika exempel på hur genus skapas utifrån droganvändande som 
kom upp under studiernas gång, rumslighet, sällskaplighet, självbild, drogförväntningar, 
konsekvenser av droger och tillfällighet. Rumsligt handlar om att det finns en föreställning om 
hur en man kan uppträda och föra sig i ett offentligt rum och hur en kvinna gör det. I en pub är 
det mer accepterat om män är högljudda och dricker sig berusade. Kvinnor accepteras så länge 
som de inte väsnas för mycket och finns där för männens behov. Kvinnor i dag besöker pubar 
mer frekvent än deras mödrar men det är inte utan att män anser att de inkräktar på deras 
territorium (Measham, 2002:352-353). Sällskaplighet beskrivs som att rekreationellt 
droganvändande blir synonymt med ett socialt liv präglat av att vara ”ung, fri och singel”. 
Nattklubbar skapar en arena för dessa kvinnor att använda droger och då känna sig som en brud 
som vet vad hon vill och med gott självförtroende (Measham, 2002:355). Självbild och 
omkonstruktionen av ens kropp sker genom att använda droger som leder till västerländska 
ideal med en smal kvinna och en vältränad man. Drogförväntningarna innebär att män och 
kvinnor vill uppnå olika grader och former av berusning. Dock spelar även socio-ekonomisk 
klass, ålder och fas i livet in i hur inställningen till gränser och önskan på hur ens 
droganvändande ska se ut och vad det i sin tur ska generera. Kvinnor ville i högre grad behålla 
kontrollen medan män såg det mer som en möjlighet att släppa loss och gå upp i ruset fullt ut. 
Kvinnor nämnde även riskerna med att tappa kontrollen då det skulle kunna leda till skador 
såväl som att bli utskämd och på så sätt leda till ett socialt stigma (Measham, 2002:356-357). 
Konsekvenser av droger och dess effekter skiljer sig även här mellan män och kvinnor. När 
män har en baksmälla eller annat symptom på grund av droganvändande ses det som att de 
åstadkommit maskulinitet medan kvinnor känner en högre grad av skuld och skam. Den sjätte 
och sista exemplet på att genus skapas utifrån droganvändande är om användandet är tillfälligt 
och när användandet sker. 

Silje Louise Dahl och Sveinung Sandberg (2015) beskriver i artikeln Female cannabis users 
and new masculinities: The gendering of cannabis use hur cannabis och drogkulturen ser ut i 
en skandinavisk kontext som präglas av jämlikhet mellan kön och en samhällelig 
antidrogkultur. Studien som artikeln bygger på utfördes i Norge genom två studier bestående 
av kvalitativa intervjuer med såväl män som kvinnor i åldersspannet 23- 40 år. I både studierna 
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var det svårare att värva kvinnliga respondenter än manliga och denna svårighet ledde till 
ytterligare frågor om kvinnors deltagande och positionering när det kommer till 
cannabisanvändande (Dahl & Sandberg, 2015:700). De kvinnliga respondenterna svarade att 
de introducerades till cannabis av män och att de rökte tillsammans med sina pojkvänner eller 
i en större grupp av vänner där majoriteten var män. De beskrev även att männen hade en mer 
aktiv roll då det var de som tog initiativet till användandet såväl som distribueringen av drogen 
samt vid själva utförandet. De själva hade en mer perifer roll i sammanhang som gällde 
cannabis. Vidare diskuterar Dahl och Sandberg (2015:703) att män har en längre 
ungdomsperiod än kvinnor och att moderskap och cannabisanvändning var problematiskt att 
kombinera. Dock beskrivs de kvinnor som var ivriga cannabisanvändare som manliga, oväntade 
och coola. Kvinnorna ansågs alltså annorlunda genom sitt cannabisanvändande medan männen 
stod för bilden av den normala användaren (2015:707). 
Utifrån den skandinaviska kontexten resonerar Dahl och Sandberg (2015) att användandet sker 
utifrån en föreställning av vad som är manlighet utifrån de normer och värderingar som råder i 
samhället. Den maskulina framkomsten av cannabisanvändning i Skandinavien kan därmed 
tolkas som en restriktiv protest mot den hegemoniska maskulinitetens konkurrenskraft, men 
också som en protest mot den förväntade maskuliniteten i riktning mot jämställdhet och icke-
våld. Som bakgrund till detta beskriver Rebecca J. Haines, Joy L.Johnson, Connie I. Carter och 
Kamal Arora i artikeln ”I couln’t say, I’m not a girl”- Adolescents talk about gender and 
marijuana use (2009) att cannabis anses vara mer av androgyn karaktär än tyngre droger och 
alkohol då användandet av cannabis leder till en känsla av lugn och fridfullhet. Dessa effekter 
leder då till en lägre grad av manlighet då effekterna som cannabis ger inte direkt associeras 
med att vara en stereotyp man. Vidare diskuterar Haines m.fl. (2009) att skapandet av manlighet 
utifrån cannabis är mer subtil och komplex än skapandet av manlighet när det kommer till 
tyngre olagliga droger. 

Teoretiska utgångspunkter om genus och socialkonstruktivism 
Studiens teoretiska utgångspunkter utgår ifrån genusteori och konstruktionen av vårt sociala 
kön. Dessa teorier beskrivs mer utförligt här nedan för att sedan koppla samman med tidigare 
redovisade artiklar som behandlar samma ämne och som tillsammans skapar studiens teoretiska 
ramverk. 

Genus 
Genusforskaren Raewyn Connell (2015) beskriver att begreppet genus oftast ses utifrån att det 
finns skillnader mellan man och kvinna. Att det är denna dikotomi som dominerar debatterna 
trots att det i själva verket ska fokusera på relationer. Connell (2015) förklarar att genus handlar 
om de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar. De varaktiga och breda 
mönster som dessa sociala relationer bildar benämns som strukturer av den sociala teorin och 
innebär att genus ska ses som en social struktur. Det handlar alltså inte om biologiska skillnader 
utan om ett mönster i våra sociala arrangemang så som våra dagliga aktiviteter eller praktiker 
som styr arrangemangen och som i sin tur präglar de sociala strukturerna (Connell, 2015:25-
26). 

För att lösa ”skillnadens” paradoxer ges denna definition av genus, Genus är den struktur av 
sociala relationer som fokuserar på den reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker 
som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i sociala processer (Connell, 2015:26). 
Detta innebär alltså att genus handlar om hur samhället förhåller sig till människokroppen och 
dess konsekvenser de skapar i vårt privatliv såväl som för mänsklighetens framtid. Exempel på 
detta enligt Connell (2005:109) är åtrå, samlag, barnafödande, barnavård, kroppsliga 
genusskillnader och genuslikheter. Genus som social struktur är mångdimensionell och 
genusmönster skiljer sig mellan olika kulturella kontexter. Dessa genusmönster skapas genom 
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genusarrangemang som sker socialt och inte biologiskt, de sker genom strukturernas förmåga 
att skapa det individuella handlandet. Detta leder till en känsla av att det är oföränderligt trots 
att genusordningen ständigt förändras. Genom mänskliga praktiker förskjuts genusordningen 
då nya situationer och strukturer utvecklar kristendenser som gör förskjutningen möjlig 
(Connell, 2015:27). 

Connell (2005) har delat in maskuliniteten i fyra olika typer av maskulinitet, hegemoni, 
underordnande, delaktighet och marginalisering. Connell menar att det är dessa fyra riktlinjer 
som tillsammans gör det möjligt att ta itu med de praktiker och relationer som skapar 
maskulinitetens huvudmönster och som ligger till grund för den rådande västerländska 
genusordningen (Connell, 2005:114). Begreppet hegemoni myntades av politikern och 
filosofen Antonio Gramscis vid hans analys av klassrelationer. Hegemoni innebär att en grupp 
kan såväl hävda som upprätthålla en ledande position i samhället genom att bibehålla en 
kulturell dynamik. Det är enligt Connell (2005) den hegemoniska maskuliniteten som 
reproducerar patriarkatets legitimitet och utifrån det männens dominanta position och 
kvinnornas underordnade i samhället. Hegemoni skapas när det finns ett samband mellan 
rådande kulturella ideal och institutionell makt såväl kollektivt som individuellt. De högsta 
nivåerna av näringslivet, militären och staten visar tillsammans på en kollektiv bild av vad som 
är maskulinitet och att den bilden inte är särskilt hotad av varken kvinnor eller män som avviker 
från denna bild (Connell, 2005:115). 

Med underordnade män menar Connell (2005) att det är de män som är motsatsen till de 
dominerande männen i samhället. Connell (2005) beskriver att det är de heterosexuella männen 
som är de dominanta medan de homosexuella männen är underordnade i vår tids europeisk-
amerikanska samhälle. De får utstå förolämpningar så som, mes, fegis, nolla, ynkrygg etc. Det 
alla förolämpningar har gemensamt är att de symboliskt likställs med feminina värden. 
Delaktighet handlar om att få män lever upp till den normerade definitionen av vad 
maskuliniteten står för men att de kan klänga sig fast vid maktbalansen som finns gentemot 
kvinnornas underordnade ställning (Connell, 2005:116-117). Slutligen beskrivs 
marginalisering som det ramverk som omsluter samhällets genusordning. För att 
marginalisering ska finnas krävs det en hegemonisk dominerande grupp som Connell (2005) 
benämner som auktorisering (Connell, 2005:118-119). Alla dessa former av maskulinitet är 
föränderliga i samhället och måste ses utifrån dess rådande kontext. 

Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen beskriver vår verklighet som konstruerad av sociala interaktioner och 
menar att ingenting i vår verklighet är naturligt. En av de egenskaper som 
socialkonstruktivismen medför är att den har en kritisk inställning till det som anses självklart 
eller normalt i vårt samhälle. Søren Wennberg (2001) beskriver det som att 
socialkonstruktivismen inte tar någonting förgivet utan att det handlar om att avslöja det 
bakomliggande istället för att bländas av det som sker och syns inför oss. Det beskrivs även att 
det finns olika betydelser och att termen socialkonstruktivism används på olika sätt.  En 
tolkning är att handlingar som vi utför inte är naturliga utan att de i själva verket är socialt 
konstruerade. Ett exempel på detta är att vi uttrycker sorg genom att gråta, detta kan ses som en 
naturlig reaktion som utgår ifrån kroppens behov. Dock kan det av en socialkonstruktivist ses 
som en ytlig betydelse av sorgen. Att det finns många andra sätt som vi uttrycker sorg på och 
som skapas utifrån vilken kulturell kontext sorgen sker inom. I vissa kulturer sluter man sig 
inåt, i andra skriker man rakt ut och detta sker utan tårar (Wennberg, 2001:10-11). Kroppsspråk, 
normer för ätande och sexualitet är även de exempel på sånt som uppstått utifrån sociala 
konstruktioner (Wennberg, 2001:63). 
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Wennberg (2001) tar upp socialkonstruktivismens syn på natur och kultur och beskriver att ett 
sådant exempel är skillnaden på könen. Socialkonstruktivisterna bestrider föreställningen att 
skillnaderna mellan könen skulle vara biologiskt förankrade utan att det ”naturliga” i 
självaverket är socialt konstruerat och en illusion. Detta skapas enligt Wennberg (2001) genom 
flera sociala mekanismer som är mer konkreta och grundläggande än vad könsskillnaden 
egentligen är och kan röra sig om exempelvis omsorgen av barn och hur den ser ut (Wennberg, 
2001:137).  

De teoretiska utgångspunkter som denna studie kommer att behandla i såväl resultat- och 
analysdelen som diskussionen är hur individers cannabisanvändande präglas av samhällets 
strukturer som finns när det kommer till skapandet av genus och socialt konstruerade 
förväntningar och attityder på den enskilda individen och dess handlande. Om vi ser individen 
som en socialt konstruerad person som ska förhålla sig till sin plats i samhället kommer 
strukturer att uppenbara sig. Om tillfällena uppenbarar sig utifrån ens sociala kön kommer män 
uppmuntras att ta kommando medan kvinnan förväntas ha ett kontrollerat förhållningssätt till 
det som erbjuds. 
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Metod 
Följande avsnitt kommer att behandla den metod som använts i genomförandet av denna studie. 
Avsnittet innehåller metodval, tillvägagångssätt och urval. Det beskrivs även hur materialet 
har analyserats utifrån begreppen validitet, reliabilitet och etik. 

Val av metod 
Syftet med denna studie var att undersöka varför män använder cannabis i högre utsträckning 
än kvinnor. Då studiens resultat bygger på redan insamlad data från en drogvaneundersökning 
i form av en webb-enkät från åren 2014 och 2016, var valet av en kvantitativ metod given. 

Urval, svarsfrekvens och bortfall 
När urval gjordes av respondenter till drogvaneundersökningen beslutades det att endast skicka 
enkäten till programstudenter vid Luleå tekniska universitet. Utifrån gruppen studenter vid Ltu 
gjordes alltså ett delurval som i sin tur ledde till ett totalurval av samtliga programstudenter vid 
Ltu (Esaiasson, 2012:172). Detta med bakgrund att programstudenterna hade en större insyn än 
exempelvis distansstudenterna om förekomsten av droger vid universitet. De är i universitetets 
lokaler och deltar i campusaktiviteter, festligheter och tar i största allmänhet del av det 
studentlivet har att erbjuda. De tillfrågade studenterna uppgick till 7135 studenter år 2014 och 
9457 studenter år 2016. Av dessa besvarade 2251 respondenter år 2014 vilket innebar en 
svarsfrekvens på 31,5 procent. År 2016 besvarade 1872 respondenter vilket uppgick till 19,79 
procent i svarsfrekvens. 
Bortfallet som uppgår till 68,5 procent 2014 och 80,21 procent 2016 kan tyckas vara stort men 
utifrån de studenter som besvarat enkäterna kan de ses som ett representativt urval och att de 
kan representera alla programstudenter. De studenter som besvarat enkäterna är jämförbara med 
hela gruppen av programstudenter när det kommer till kön, utbildningsprogram och ålder. 
Bortfallsanalysen visar på att de svar och de slutsatser som kan dras om programstudenter vid 
Ltu utifrån dessa enkäter är relativt representativa. När valbarometrar görs som är representativa 
för en valmanskår på cirka åtta miljoner individer har urvalet oftast gjorts av omkring 3-4000 
individer. Anledningar till bortfall kan vara utformningen av enkätens frågor eller att e-posten 
inte tittades till. Det kan även ha berott på ointresse eller någon annan orsak, påminnelser eller 
ytterligare beskrivning om studiens syfte hade eventuellt kunnat öka svarsfrekvensen. 

Tillvägagångssätt och analysmetod 
Enkäten bestod av ett antal frågor som berörde allt ifrån familjebild till respondenternas syn på 
olika aspekter av droganvändande och då i främsta fall cannabis. Då enkäten och insamlingen 
redan var gjord var jag tvungen att noga gå igenom de olika frågorna för att se vad som skulle 
kunna vara av intresse för min studie. En avgränsning behövde göras när det kom till vilka 
frågor från enkäten som skulle användas. I linje med studiens syfte valdes de frågor som 
fokuserade på studenters attityder, kunskaper och användande gällande cannabis. Frågor som 
rörde ålder valdes också ut för att se hur dessa attityder, kunskaper och användande såg ut när 
ålder kommer in som variabel. 

För att kunna analysera datamaterialet har det statistiska programmet SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) använts. Materialet har analyserats genom att göra olika korstabeller 
och på så sätt kommit fram till skillnader och likheter mellan olika kategorier av studenter. 
Detta har sedan varit underlag för de tabeller och diagram som analyserats och beskrivits i 
resultatdelen. Ett exempel på hur denna analys har gjorts utifrån SPSS är tabell 4 (se 
resultatavsnittet) som utformats utifrån ett index över kunskaper och attityder där studenter som 
svarat att de provat, använder ibland och använder regelbundet, slagits samman till en kategori. 
Frågorna som mäter kunskaper baseras på informationsmaterial som olika myndigheter gett ut, 
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t.ex. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen såväl som den svenska narkotikalagstiftningen. 
Gällandes kunskaper har de som angett korrekta svar på 1-5 frågor slagits samman till kategorin 
begränsade kunskaper. Studenter som angett korrekta svar på 6-9 frågor har slagits samman till 
kategorin mycket goda kunskaper. Slutligen återfinns de som angett korrekta svar på 10-12 
frågor i kategorin mycket goda kunskaper. Attitydindexet består av frågorna, att använda 
cannabis en gång/veckan är lika OK som att dricka sig berusad en gång/veckan, att använda 
cannabis en gång/ veckan är inte mer skadligt än att dricka sig berusad en gång/ veckan, om 
man använder cannabis så är man i mina ögon en knarkare, jag tycker/tror att det är obehagligt 
att umgås med personer som är påverkade av cannabis. Dessa utgör tillsammans index med 
värden mellan 1-24 (1-6 per fråga) där höga värden mellan 19-24 är liberala attityder, låga 
värden 4-9 är restriktiva attityder och 10-18 är neutrala attityder. Avslutningsvis har jag med 
hjälp av Excel illustrerat detta i form av tabeller och diagram för att det ska vara lättare för 
läsaren att ta till sig resultatet. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet och om en upprepning av studien skulle 
leda till samma resultat. Genom detta undersöks om resultatet har påverkats av slumpmässiga 
eller tillfälliga premisser (Bryman, 2011:49). Denna studie bygger på enkäter bestående av 
frågor som testats såväl 2012, 2014 och 2016 som på gymnasiestudenter. Detta skapar en högre 
grad av reliabilitet då enkäten visar på att vara begriplig och att enkätens upprepande 
användande gör att mätningarna som görs går att lita på. Att frågorna i enkäten är begripliga 
och i enlighet med det syfte som mätningen ska uppfylla skapar studiens validitet (Bryman, 
2011:50). Syftet med föregående studier var att mäta programstudenters attityder, kunskaper 
och användande till cannabis. Det var det även denna gång men med ett större fokus på 
skillnaderna mellan man och kvinna snarare än mellan utbildningsinriktning eller en 
jämförande analys av resultaten från undersökningsåren 2014 och 2016. 

Etiska överväganden 
Inom svensk forskning finns det etiska principer att förhålla sig till, dessa är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De olika 
kraven står för att forskaren ska informera om undersökningens syfte för de som är berörda, 
deltagarna ska själva bestämma över sin medverkan, de uppgifter som samlas in behandlas med 
största möjliga konfidentialitet samt att dessa uppgifter endast används i det specifika 
forskningssyftet (Bryman, 2011:131-132). Enkäterna som skickades ut till 
programstudenternas skolmejl innehöll ett informationsbrev som beskrev att undersökningen 
var frivillig såväl som anonym. Brevet förklarade även att det fanns möjlighet att höra av sig 
om det fanns tankar eller funderingar kring enkäten.  Då det rörde sig om känsliga frågor var 
detta av stor vikt samt att det går i enlighet med vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer. Alla 
enskilda uppgifter som insamlats ansågs som sekretessbelagda och det rådde en tystnadsplikt 
och då främst för de studenter som hört av sig med frågor och synpunkter på enkäten. En 
avidentifiering har även gjorts då det inte ska vara möjligt att härleda enkätsvaren till en enskild 
individ. 
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Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultatet av de två webb-enkäter, år 2014 och 2016 som 
skickades ut till programstudenter vid Luleå tekniska universitet. Resultatet redovisas löpande 
i texten med diagram och tabeller som syftar till att illustrera resultatet samt analysera 
resultatet utifrån det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie. 

Undersökningsgruppen 
De enkäter som skickades ut till programstudenter vid Luleå tekniska universitet åren 2014 och 
2016 nådde 7135 studenter år 2014 och 9457 studenter år 2016 (Luleå tekniska universitet, 
2016). Svarsfrekvensen uppgick till 31,5 procent år 2014 med 2251 respondenter, respektive 
19,79 procent år 2016 med 1872 respondenter. Enkäten var utformad på så sätt att det var 
möjligt att hoppa över frågor vilket gör att det inte är 2251 respektive 1872 respondenter som 
besvarat alla frågor. Universitetet har en stor variation av utbildningar inom såväl 
samhällsorienterade utbildningar som tekniskt orienterade utbildningar. 

Tabell 1 Svarsfrekvens över antalet svarande på enkät 2014 och 2016. 

  
Svarsfrekvens andel 

(%) 

Andel som går 
teknisk utbildning 

(%) 
Andel som går 

samhällsutbildning (%) 

Kvinnor 2014 51,5 25 66 

Män 2014 48,5 75 34 

Total 2014 100 100 100 

Kvinnor 2016 52,4 35,3 72,5 

Män 2016 47,6 64,7 27,5 

Total 2016 100 100 100 

Det är en större andel kvinnor än män som besvarat båda enkäterna och deltagarnas 
utbildningsinriktningar skiljer sig åt i förhållande till kön. En större andel män går en teknisk 
utbildning och en större andel kvinnor går samhällsorienterade utbildningar av de som besvarat 
enkäterna. Majoriteten av studenter som besvarat enkäten vid båda tillfällena är i ett åldersspann 
mellan 20-28 år, 84 procent 2014 respektive 80 procent 2016. De studenter som var 29 år eller 
äldre stod för 16 procent 2014 och 20 procent 2016. De två undersökningstillfällena 
överensstämmer även när det kommer till studenternas ursprungslän där störst andel 
respondenter var hemmahörande i Norrbottens län, (33 procent 2014 respektive 32 procent 
2016). Västerbotten, Stockholms län och Västra Götaland motsvarande omkring 30 procent av 
respondenternas hemmahörande i båda undersökningarna. 

Kunskaper och attityder om cannabis bland studenter 
I detta avsnitt presenteras programstudenter vid Ltu:s kunskaper och attityder till cannabis. 
Vidare kommer det även att redogöras för programstudenters användande av cannabis i 
förhållande till kön, ålder, utbildning och vänners användande. 
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Kunskaper 

Nedan i tabell 2 presenteras studenters kunskaper om cannabis utifrån de enkätsvar som 
drogvaneundersökningen, vårterminen 2014 samt vårterminen 2016 resulterade i. Tabellen 
nedan visar andel korrekta svar i procent. Korrekt svar innebär att respondenternas svar 
överensstämde med den svenska narkotikalagstiftningen och/eller definitioner som grundar sig 
på myndigheters informationsmaterial. 
Tabell 2 Kunskaper om cannabis i förhållande till kön. Andel korrekta svar i procent. 

  
Man 
2014 
(%) 

Kvinna 
2014 
(%) 

Totalt 
2014 
(%) 

Man 
2016 
(%) 

Kvinna 
2016 
(%) 

Totalt 
2016 
(%) 

Det är brottsligt att använda cannabis 85 83 84 82 80 81 
Det är brottsligt att bjuda på cannabis 81 73 80 80 76 78 
Det är brottsligt att sälja cannabis 97 97 97 96 96 96 
Att odla cannabis är tillåtet om det är för 
eget bruk 82 80 81 83 79 81 

Cannabis innehåller ett mindre antal 
cancerframkallande ämnen än tobak 10 16 13 11 12 12 

Om man använder cannabis och upptäcks 
kan man bli av med sitt körkortstillstånd 45 40 42 49 43 46 

Att regelbundet (en gång per månad eller 
oftare) använda cannabis gör att man blir 
”trög i skallen” och får svårare att ta in 
intryck t.ex. att läsa och förstå den här 
texten 

35 54 45 33 52 43 

De skadliga ämnena i cannabis försvinner 
snabbare ur kroppen än alkohol 54 56 55 52 52 52 

Regelbundet (1 gång per månad eller 
oftare) användande av cannabis kan leda till 
allvarliga psykiska sjukdomar 

33 52 43 30 50 41 

Regelbundet (1 gång per månad eller 
oftare) användande av cannabis kan öka 
risken för att man börjar med andra droger 

49 77 63 46 72 60 

Genom att använda cannabis bidrar man till 
att stödja den organiserade brottsligheten 66 73 70 68 71 70 

Unga och gamla tar lika stor skada av 
cannabisbruk 49 30 40 43 31 36 

När det kommer till kunskaper om cannabis har kvinnor i större utsträckning uppgett fler 
korrekta svar än män och där dessa kunskaper är förhållandevis lika när en jämförelse görs 
mellan 2014 och 2016 års enkätsvar. Kvinnor svarar i högre grad att cannabis kan öka risken 
för psykiska sjukdomar samt att användandet av andra droger ökar vid cannabisanvändande i 
större utsträckning än män. Dock visar både män och kvinnor på en begränsad kunskap när det 
kommer till hälsoeffekter av användandet av cannabis. Anette Skårner och Sven-Axel Månsson 
(2008) beskriver det som att kunskapen kring droger används som kompass för att navigera sig 
i droglandskapet och att det krävs kunskap för att kunna ta ställning för eller emot droger. När 
det kommer till lagstiftning kring användande, säljande och bjudande av cannabis är 
kunskaperna goda hos såväl män som kvinnor. Skårner och Månsson (2008) lyfter fram rättsliga 
ramar och personlig moral som en av fyra individuella navigeringsstrategier och menar att detta 
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är tongivande när det kommer till ungas droganvändande. Ovanstående tabell visar att 
studenterna vid Ltu likt ungdomarna i Skårner och Månssons (2008) studie är medvetna om att 
de begår ett brott när de använder droger och att användandet av droger innebär ett risktagande. 

Attityder 
Studenterna fick besvara ett antal påståenden som handlade om värderingar och attityder till 
cannabis. Dessa påståenden hade sex alternativ som gick från instämmer helt till inte alls. Tabell 
3 nedan visar de svarsalternativ som var instämmer delvis och instämmer helt och visar på den 
andel som håller med i påståendena i procent. 
Tabell 3 Attityder till cannabis i förhållande till kön. 

  
Man 
2014 
(%) 

Kvinna 
2014 
(%) 

Totalt 
2014 
(%) 

Man 
2016 
(%) 

Kvinna 
2016 
(%) 

Totalt 
2016 
(%) 

Att använda cannabis en gång/vecka är lika 
OK som att dricka sig berusad en 
gång/vecka 

46 13 29 47 14 30 

Att använda cannabis en gång/vecka är inte 
mer skadligt än att dricka sig berusad en 
gång/vecka 

62 30 46 63 31 46 

Personer som regelbundet använder 
cannabis har svårare att fungera socialt med 
andra personer 

33 60 46 33 60 46 

Om man använder cannabis så är man i 
mina ögon en knarkare 47 74 61 45 74 60 

Jag tycker/tror att det är obehagligt att 
umgås ed personer som är påverkade av 
cannabis 

31 70 51 33 69 51 

Den allmänna uppfattningen bland mina 
kompisar är att cannabis är farligare än 
alkohol 

42 70 56 36 68 52 

Regelbundet (1 gång/månad eller oftare) 
användande av cannabis påverkar ens 
framtidsmöjligheter (arbete, familj, socialt) 
mer negativt än regelbundet användande av 
alkohol 

45 65 55 45 64 54 

Jag upplever att cannabis är ett stort 
samhällsproblem 24 58 40 26 52 38 

Jag upplever att alkohol är ett stort 
samhällsproblem 76 86 81 74 84 79 

Det är lättare att bli kvitt ett beroende av 
cannabis än ett beroende av alkohol 56 25 40 57 28 42 

Resultatet visar på att kvinnor i högre grad än män är restriktiva gentemot drogen och anser att 
den är ett större samhällsproblem än t.ex. alkohol. Tillskillnad från männen anser en högre grad 
av kvinnorna att användande av cannabis gör en till knarkare som har det svårare att anpassa 
sig i såväl sociala sammanhang som på arbetet och i en familjebildning. När påståendena ”att 
användande av cannabis gör en till knarkare” och ”det är lika OK att använda cannabis som att 
dricka sig berusad på alkohol en gång i veckan” ställs emot varandra syns tydliga skillnader 
mellan män och kvinnor. Som resultat på det första påståendet anser nästan hälften av männen 
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(47 procent 2014 och 45 procent 2016) att användning av cannabis gör dig till knarkare medan 
kvinnorna uppgår till (74 procent 2014 och 2016) att en på tre anser att du är knarkare vid 
användande av cannabis. Det andra påståendet visar att hälften av männen (46 procent 2014 
och 47 procent 2016) anser att det är lika OK att använda cannabis som att dricka sig berusad 
på alkohol, medan kvinnorna uppgick till endast 13 procent 2014 och 14 procent 2016 vid 
samma påstående. Resultatet av attityder och värderingar från undersökningen visar på ett 
neutralt förhållningssätt till cannabis hos såväl män som kvinnor. 

Howard Parker, Lisa Williams och Judith Aldridge (2002) beskriver att en normalisering har 
skett i droganvändandet då den har gått från att vara någonting avvikande till något som är allt 
mer accepterat i samhället. Även om kvinnor i högre grad än män ser drogande som avvikande 
är det en stor andel som är neutrala inför att ha droger i sin närhet. Att kvinnor ser det som mer 
skuld och skamfyllt kan kopplas till det Fiona Measham (2002) beskriver om att konsekvenser 
och effekter av droger som exempelvis baksmälla anses maskulint medan det för kvinnor skapar 
en känsla av olust. Skårner och Månsson (2008) beskriver att förhållningssättet gentemot droger 
har förskjutits från att bli ett eventuellt stigma till att droganvändandet har neutraliserats. Vidare 
menar de att det är utifrån kulturella- och subkulturella värderingar, regleringar och ideal som 
skapar beslutet att vara för eller emot droganvändande. 

När kunskaper och attityder sammanställs visar det på att majoriteten av studenterna har goda 
kunskaper om cannabis, (62 procent 2014 och 59 procent 2016). Attityder som råder bland 
studenter är övervägande av ”ingen uppfattning” (55 procent 2014 och 59 procent 2016) och 
när dessa ställs i förhållande till kön och eget användande framträder skillnader. Nedan har en 
tabell utformats utifrån ett index över kunskaper och attityder där studenter som svarat att de 
har provat, använder ibland och använder regelbundet, slagits samman till en kategori. När det 
kommer till kunskaper har de som angett korrekta svar på 1-5 frågor slagits samman till 
kategorin begränsade kunskaper. Studenter som angett korrekta svar på 6-9 frågor har slagits 
samman till kategorin goda kunskaper. Slutligen återfinns de som angett korrekta svar på 10-
12 frågor i kategorin mycket goda kunskaper. Samma sak har sedan gjort för attityder och om 
respondenterna har uppvisat restriktiva, ingen uppfattning eller liberala attityder. 
Tabell 4 Kunskaper och attityder i förhållande till kön och eget användande av cannabis. 

 2014 
Ej använt 
cannabis 

2014 
Använt 

cannabis 

2016 
Ej använt 
cannabis 

2016 
Använt 

cannabis 
Män 

% 
Kvinnor 

% 
Män 

% 
Kvinnor 

% 
Män 

% 
Kvinnor 

% 
Män 

% 
Kvinnor 

% 
Kunskaper     
Begränsade 
kunskaper 

34 24 27 18 34 25 23 23 

Goda 
kunskaper 

56 61 66 70 56 57 67 60 

Mycket goda 
kunskaper 

10 15 7 13 10 18 10 17 

Attityder     
Restriktiva 18 40 2 17 14 36 3 15 
Ingen 
uppfattning 

69 57 33 52 71 60 36 53 

Liberala 13 3 64 31 15 4 61 32 

Kvinnor har i högre utsträckning än män mycket goda kunskaper medan det är en liten skillnad 
mellan de kvinnor som använt och de som ej har använt cannabis. Mellan åren 2014 och 2016 
har andelen med mycket goda kunskaper ökat i alla kategorier förutom bland män som aldrig 
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provat cannabis. Det är även den kategori som visar på sämst kunskaper i båda enkäterna, 
enkätsvaren visar även på att en större andel kvinnor som aldrig använt drogen har begränsade 
kunskaper i jämförelse med de kvinnor som använt såväl 2014 som 2016. Av de kvinnor som 
använt cannabis uppvisar 70 procent 2014 att de hade goda kunskaper, 2016 hade denna siffra 
sjunkit till 60 procent. Samtidigt har kvinnor som både använt och som inte använt drogen ökat 
i kategorin mycket goda kunskaper med 4 procent respektive 3 procentenheter mellan åren 2014 
och 2016. Resultatet visar även här att Skårner och Månssons (2008) resonemang att kunskapen 
kring drogen är relevant för att kunna positionera sig i frågan. Ovanstående tabell tydliggör att 
de som använt cannabis har godare kunskaper än icke-användarna. Om kunskaperna finns hos 
den som använder cannabis ges användaren möjligheten att hantera en eventuell diskussion 
eller ett kunskapsflöde för att det ska passa ens eget användande och där ens inställning till 
drogen blir trovärdig. 
När det kommer till studenters attityder till cannabis visar resultatet i tabellen ovan att de 
studenter som använt drogen har oberoende av kön i större utsträckning liberalare attityder än 
de studenter som inte använt drogen. Även när det handlar om attityder till cannabis är de största 
skillnaderna mellan män och kvinnor. Stora skillnader syns även inbördes inom kategorierna ej 
använt cannabis och använt cannabis där män som använt cannabis i högre utsträckning har 
liberala attityder gentemot drogen, dock visar det sig att denna kategori har minskat med 3 
procentenheter mellan åren 2014 och 2016. Kvinnor som ej använt cannabis har en mer 
restriktiv attityd än män och bland de som ej använt har andelen restriktiva sjunkit med 4 
procentenheter 2016. Resultatet visar att en majoritet av respondenterna som ej använt, såväl 
män som kvinnor besvarat ingen uppfattning i frågor rörande cannabis. Det innebär att 
studenterna varken är för eller emot drogen och är den tydligaste formen av normalisering enligt 
Parker m.fl. (2002). När en ökad tolerans bland icke-användare och före detta användare sker i 
samhället innebär det enligt Parker m.fl. (2002) att, i det här fallet cannabis blir en vardaglig 
och självklar del i ens liv. Attityderna hos icke-användarna och före detta användare är alltså 
den indikator att följa när det handlar om en normaliseringsprocess eller ej och att ett neutralt 
förhållningssätt blir normen. 

Cannabisanvändande bland studenter 
Majoriteten av alla programstudenter vid Ltu uppger att de aldrig använt cannabis. 34 procent 
2014 och 32 procent 2016 uppgav att de någon gång använt cannabis, av dessa hade 24 procent 
2014 och 25 procent 2016 testat drogen vid något tillfälle. De som använder ibland eller 
regelbundet uppgick till 7 procent respektive 3 procent 2014 och 5 procent respektive 2 procent 
2016. När kön förs in som variabel tydliggörs skillnader i cannabisanvändandet även om 
majoriteten oavsett kön aldrig har prövat cannabis. Parker m.fl. (2002) beskriver att 
normaliseringen av någonting sker först när icke-användarna har en neutral inställning till 
drogen och användandet av drogen. På detta sätt sker en förskjutning av normer och attityder 
och en indikator på att en normalisering sker är, tillgänglighet, förekomst att testa, nylig och 
regelbunden användning samt kulturell anpassning.  Från såväl 2014 som 2016 års enkätsvar 
visar det på att män använder cannabis i högre grad än kvinnor. 

Measham (2002) beskriver att kvinnors användande har ökat i högre takt än män från 1990-
talet fram tills idag och att avståndet mellan mäns och kvinnors användande har minskat. Dock 
kan vi se att även om män och kvinnor har närmat sig varandra så är mäns användande betydligt 
högre än kvinnors användande av cannabis. Silje Louise Dahl och Sveinung Sandberg (2015) 
beskriver att kvinnor som använder anses annorlunda medan männen ansågs stå för bilden av 
den normala användaren. Haines m.fl. (2009) diskuterar att cannabis effekter så som en känsla 
av lugn och fridfullhet gör att drogen anses androgyn i sin karaktär i jämförelse med tyngre 
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droger. Effekterna som cannabis ger associeras inte till den stereotypa mannen och leder till en 
lägre grad av manlighet. 

 

Diagram 1 Andel som aldrig provat, provat, använder ibland, använder regelbundet cannabis i 
förhållande till kön och utbildning. 

När variabeln utbildningsinriktning kommer in visar det att män oberoende av 
utbildningsinriktning använt i högre grad än kvinnor och att de män som går en 
samhällsutbildning använder cannabis i högre grad än män som går på teknisk utbildning. De 
som har prövat/ använder cannabis uppgår år 2016 till 40 procent på teknisk utbildning 
respektive 48 procent bland män som går en samhällsutbildning. Även bland kvinnor är 
studenter på samhällsutbildning användare i högre grad än kvinnor på teknisk utbildning. På 
samhällsutbildning uppger 24 procent av kvinnorna att de provat och/eller använder cannabis 
ibland/regelbundet medan kvinnor på teknisk utbildning uppgår till 18 procent utifrån 
enkätsvaren från 2016 års undersökning. Båda årens enkätsvar visar på liknande resultat och 
den enda avvikelsen som framkommer är kvinnor på teknisk utbildning som skiljer sex 
procentenheter mellan åren 2014 och 2016. Resultatet ovan visar på liknande trender som Webb 
m.fl. (1997) fick fram i sin studie. De beskriver det som att studenter på samhällsvetenskaplig 
fakultet är mer benägna att använda cannabis än studenter på andra fakulteter. 
Senaste 12 månaderna 

Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till cannabisanvändande 
under de senaste tolv månaderna, dock mindre skillnader mellan utbildningarna. År 2014 
uppgav 22 procent av studenterna att de använt cannabis de senaste tolv månaderna, 33 procent 
av männen på samhällsutbildning och 35 procent av männen på teknisk utbildning svarade att 
de använt cannabis 1-11 eller fler gånger. De kvinnliga studenterna uppgick till 7 procent på 
samhällsutbildning och 11 procent på teknisk utbildning. 2016 års enkätsvar visade på att totalt 
17 procent av studenterna använt cannabis de senaste tolv månaderna och att män på teknisk 
utbildning uppgav högst grad av användande med 28 procent. Män på samhällsutbildning 
uppgav att 26 procent använt cannabis de senaste tolv månaderna medan 10 procent av 
kvinnorna på båda utbildningarna uppgav användande de senaste tolv månaderna. 
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Diagram 2 Användning av cannabis senaste 12 månaderna i förhållande till kön och utbildning. 

Majoriteten av de studenter som uppgett användande senaste tolv månaderna har svarat att de 
använt cannabis 1-5 gånger. Resultatet i ovanstående diagram visar dock på att majoriteten av 
studenterna inte använt cannabis men att de som använt har en relativt hög användarfrekvens 
under det senaste året. Measham (2002) beskriver att det skett en förändring de senaste 
årtiondena och att kvinnors användande inte längre ses endast utifrån en problematikkontext. 
Det kvinnliga användandet har blivit allt mer vardaglig och sker främst utifrån lust snarare än 
misär. Measham (2002) menar att detta har skett i takt med att kvinnor har ökat inom 
utbildningssektorn och arbetsmarknaden vilket i sin tur har ökat deras möjligheter till en högre 
grad av välbefinnande och en känsla av kontroll över sitt eget liv. Hon förklarar att även om 
användandet av olagliga droger har ökat för kvinnor följer det fortfarande samhällets strukturer 
där det fortfarande råder en maktskillnad mellan män och kvinnor. Vi kan se i resultat att 
kvinnor deltar i användandet av cannabis men i relation till mäns användande är det fortfarande 
en stor skillnad. En aspekt på detta kan vara ens drogförväntan, Measham (2002) förklarar att 
dessa förväntningar berodde på ålder, klass och fas i livet. Kön kom även in som en bidragande 
faktor till vilken förväntan som fanns på drogen och berusningstillfället. Kvinnor ville i högre 
grad än män behålla kontrollen medan männen såg sin möjlighet att släppa loss och ha lite skoj. 
Denna kontroll kopplar sedan kvinnorna till de eventuella konsekvenser som kan uppstå vid 
förlorad kontroll och rädslan för att stigmatiseras. 

Cannabisanvändande och social kontext 
En stor andel av de studenter som använder cannabis ibland eller regelbundet har vänner som 
använder. Den sociala kontexten och inramningen visar sig vara av stor vikt när det kommer 
till ens eget användande av drogen. Tabell 5 illustrerar eget användande i förhållande till 
vänners användande och visar på liknande resultat för båda undersökningstillfällena. 
Hela 97 procent av de studenter som använder ibland uppgav 2014 att de har vänner som 
använder cannabis ibland eller regelbundet. Siffran uppgår till 93 procent bland de studenter 
som använder regelbundet. År 2016 var det 89 procent respektive 90 procent av studenterna 
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som använde cannabis ibland eller regelbundet som svarade att de har vänner som använder 
cannabis ibland eller regelbundet. Det som är anmärkningsvärt är att en fjärdedel, 24 procent 
2014 och 26 procent 2016, av de studenter som aldrig provat cannabis uppger att de har vänner 
som använder cannabis ibland eller regelbundet. Den andel vänner som använder cannabis 
minskar eller ökar utifrån ens eget användande eller icke-användande. Med det sagt är det dock 
en hög grad av studenter som inte provat men som ändå omger sig med vänner som använder i 
någon grad. 
Tabell 5 Eget användande av cannabis i förhållande till vänners användande i antal och procent. 

2014 Student Vänner 
använder ej 

Är osäker 
men jag tror 

att någon 
vän 

använder 

Ja, vänner 
har provat 

men 
använder ej 

Vänner använder 
ibland/regelbundet 

Nej, har aldrig 
provat 

1471 
66 % 

651 
44 % 

191 
13 % 

275 
19 % 

354 
24 % 

Nej, men har 
provat 

533 
24 % 

63 
12 % 

34 
6 % 

76 
14 % 

360 
68 % 

Ja, ibland 156 
7 % 

0 
0 % 

1 
1 % 

3 
2 % 

152 
97 % 

Ja, använder 
regelbundet 

61 
3 % 

2 
3 % 

0 
0 % 

2 
3 % 

57 
93 % 

2016 Student Vänner 
använder ej 

Är osäker 
men jag tror 

att någon 
vän 

använder 

Ja, vänner 
har provat 

men 
använder ej 

Vänner använder 
ibland/regelbundet 

Nej, har aldrig 
provat 

1262 
69 % 

532 
42 % 

159 
13 % 

247 
20 % 

324 
26 % 

Nej, men har 
provat 

455 
25 % 

49 
11 % 

37 
8 % 

62 
14 % 

307 
67 % 

Ja, ibland 96 
5 % 

1 
1 % 

5 
5 % 

5 
5 % 

85 
89 % 

Ja, använder 
regelbundet 

29 
2 % 

2 
7 % 

1 
3 % 

0 
0 % 

26 
90 % 

Parker m.fl. (2002) beskriver att drogens tillgänglighet i relation till social och kulturell 
anpassning är viktiga faktorer i en normaliseringsprocess av droger. Resultatet ovan visar på att 
vänners åsikter och värderingar kring cannabis ökar acceptansen och drogen framställs i trygga 
rum som en positiv erfarenhet som görs i en trygg miljö. Skårner och Månsson (2008) resonerar 
kring olika riskminskningsstrategier och menar att genom att omge sig med människor som är 
i samma sinnesstämning som en själv och som har liknande attityder till själva användandet 
skapas en illusion av att drogen är säker. Vidare resonerar Skårner och Månsson (2008) att 
denna tillåtande kontexten är viktig för att ungdomar ska använda olagliga droger. Helmer m.fl. 
(2014) studie visar på ett samband mellan eget användande och vänners användande av 
cannabis, oberoende av nationell tillhörighet och att män som någon gång använt visade på 
liberalare attityder gentemot illegala substanser. 

Cannabisanvändande utifrån ålder 
Såväl 2014 som 2016 års enkätsvar visar att när ålder först in som variabel visar det på att 
studenter i åldersspannet 19-29 år har använt cannabis i högre grad än studenter som är 30 år 
eller äldre, oberoende av kön. Även om majoriteten av studenterna uppger att de aldrig har 
testat och inte heller har en önskan att testa cannabis är det var fjärde student (25 procent 2014 
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och 24 procent 2016) som aldrig har testat som kan tänka sig att göra det. Det är även en 
fjärdedel (26 procent 2014 och 25 procent 2016) som har svarat att de någon gång har provat 
drogen och en övervägande majoritet (96 procent 2014 och 92 procent 2016) av de som 
använder ibland eller regelbundet har svarar nej på frågan om de vill sluta med sitt användande. 
Av de studenter som provat cannabis de senaste 12 månaderna svarar majoriteten att de gjort 
det 1-5 gånger och högst användningsgrad är bland studenter som är mellan 19-29 år (22 
procent 2014 och 34 procent 2016). 
Tabell 6 Eget användande av cannabis i förhållande till ålder i antal och procent. 

  
2014 
19-29 

år 

2014 
30-40+ 

år 

2014 
Total 
ålder 

2016 
19-29 

år 

2016 
30-40+ 

år 

2016 
Total 
ålder 

Studenter inom de olika åldersspannen 1921 
86% 

316 
14% 

2237 
100% 

1547 
83% 

307 
17% 

1854 
100% 

Studenter vid teknisk utbildning 1111 
50% 

88 
4% 

1199 
54% 

920 
50% 

82 
4% 

1002 
54% 

Studenter vid samhällsutbildning 803 
36% 

228 
10% 

1031 
46% 

630 
34% 

229 
12% 

859 
46% 

Studenter som aldrig provat cannabis 1257 
56% 

229 
10% 

1486 
66% 

1047 
56% 

227 
12% 

1274 
68% 

Studenter som provat cannabis 457 
20% 

126 
6% 

583 
26% 

389 
21% 

75 
4% 

464 
25% 

Studenter som använder cannabis 
ibland/regelbundet 

212 
9% 

8 
1% 

220 
10% 

117 
6% 

16 
1% 

133 
7% 

Studenter som provat eller använder 
cannabis senaste 12 månaderna 

470 
22% 

26 
1% 

496 
23% 

596 
34% 

16 
1% 

612 
35% 

Studenter som aldrig provat cannabis men 
som kan tänka sig att prova 

420 
23% 

31 
2% 

451 
25% 

340 
22% 

40 
2% 

380 
24% 

Studenter som använder och som inte vill 
sluta 

238 
96% 

11 
4% 

249 
100% 

150 
92% 

13 
8% 

163 
100% 

Resultatet ovan visar på att ålder är en viktig faktor när det kommer till användandet av 
cannabis. Det är övervägande studenter i de unga åren (19-29 år) som använder eller har använt 
medan de äldre studenterna (30-40 år eller äldre) visar på en lägre användarfrekvens. Meashams 
(2002) studie visade på att kvinnor i yngre åldrar hade blivit erbjudna droger i högre grad än 
män i samma ålder. Det berodde på att kvinnorna ansågs mognare än männen och att de hade 
äldre vänner eller pojkvänner som introducerade de till droger. Studien (2002) visade att män 
kom ikapp kvinnorna i mitten av tonåren och hade efter det en lika hög grad av erbjudanden 
och möjligheter att använda droger. Dahl och Sandberg (2015) beskriver även att män har en 
längre ungdomsperiod än kvinnor. Samt att kvinnor och äldre studenter troligtvis har barn som 
kräver försörjning vilket gör cannabisanvändandet problematiskt att kombinera då de står för 
det största ansvaret i att denna försörjning sker och upprätthålls. 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka varför män använder cannabis i högre utsträckning 
än kvinnor. Undersökningen gjordes med hjälp av en drogvaneenkät som skickades ut till 
programstudenter vid Luleå Tekniska Universitet åren 2014 och 2016. Syftet var även att 
undersöka om och hur genus påverkar användandet av cannabis. 

Den tidigare forskning som finns på området samt denna studies resultat visar på att en 
normalisering skett i samhället när det kommer till närvaron och acceptansen av cannabis. 
Cannabis har blivit en del av vardagen och en hög grad av de studenter som besvarat enkäten, 
såväl 2014 som 2016 visar på att neutrala attityder om och till cannabis råder vid Luleå tekniska 
universitet. Även om majoriteten svarar att de aldrig har testat eller vill testa droger är det trots 
det en hög andel som både känner någon som testat eller som själv har provat cannabis vid 
något tillfälle i sitt liv. Studiens resultat visar även på att manliga och kvinnliga studenter vid 
en samhällsutbildning har uppgett i högst utsträckning att de provat eller använt cannabis. 
Cannabisanvändning under de senaste 12 månaderna visar dock att manliga såväl som kvinnliga 
studenter vid en teknisk utbildning har högst användarfrekvens. Detta innebär att studenter vid 
teknisk utbildning introduceras och prövar på cannabis först när de börjar på universitetet och 
att det främst handlar om manliga studenter. 

När anledningen till varför män använder cannabis i högre utsträckning än kvinnor ska 
undersökas krävs det att vi också vänder på frågan. Vad är anledningen till att kvinnor använder 
cannabis i lägre utsträckning än män? När olika kategorier av universitetsstudenter ställs mot 
varandra i relation till cannabis uppkommer olika skillnader kategorierna emellan. Dessa 
kategorier innebär att studenterna har undersökts utifrån deras kön, utbildningsinriktning och 
ålder och på så sätt fått fram ett resultat som visar på deras kunskaper, attityder och användande 
när det kommer till cannabis. När hänsyn tas till kön visar det på att män använder cannabis i 
högre utsträckning än kvinnor och att män även har liberalare attityder såväl som sämre 
kunskaper när det gäller drogen än kvinnor. Utifrån genusteori kan detta beskrivas som en del 
av en social struktur. Connell (2015) förklarar att det är våra dagliga aktiviteter eller praktiker 
som styr hur våra sociala mönster ska se ut och att våra genus skapas utifrån det. Män har en 
dominerande ställning i vårt samhälle samtidigt som kvinnorna är underordnade männen. När 
en normalisering sker i samhället är det dessa sociala strukturer och mönster som gör att män i 
högre utsträckning än kvinnor tar för sig av det som erbjuds. Det är även männens sätt att leva 
och vara som blir norm och vardagligt medan kvinnorna ständigt behöver kämpa extra och i 
underläge för att få sin del av (kakan) det som erbjuds. Användande av illegala droger bland 
män anses manligt och förknippas med olika former av maskulinitet. Kvinnors användande 
utgår främst ifrån en problematikskontext och stigmatiserandet är direkt förknippat med 
kvinnligt användande av illegala droger. Lusten och ruset passar inte in i bilden av vad en 
kvinna är och om det sker är det manliga egenskaper som lyfts fram hos den enskilda kvinnan 
och inte gruppen kvinnor i stort. 
Resultatet visar även på att studenter i åldersspannet 19-29 år använder cannabis i betydligt 
högre grad än de äldre studenter som är 30 år eller äldre. Utifrån underlaget för enkäterna är 
majoriteten av studenterna inom det åldersspann som har högst grad av användande, dock kan 
det tolkas som en del av ungdomstiden och den period i livet som präglas av fest och en 
utforskande livsstil.  När det kommer till konstruktionen av genus och socialkonstruktivismen 
handlar det om att normerna kring cannabis ständigt reproduceras och att det då främst är 
männens användande som det handlar om. En anledning till varför användandet mellan könen 
skiljer sig åt kan bero på de förväntningar som finns på att vara en man och att vara en kvinna. 
Kvinnan förväntas vara omhändertagande och försiktig i sitt sätt att vara medan män har rätt att 
vara omogna och testande i högre utsträckning men även över en längre tid än kvinnor. Dessa 
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konstruktioner menar Wennberg (2001) i själva verket är socialt konstruerade och inte 
någonting som är ”naturligt” för det biologiska könet. 

Slutsats och fortsatt forskning 
Valet av att använda en kvantitativ metod har gjort att en övergripande kartläggning kunnat 
göras där samtliga programstudenter vid Ltu har fått möjligheten att delta. Detta har gjort det 
möjligt att studera generella mönster och se skillnader mellan olika studentkategorier utöver 
kön, vilket inte hade varit möjligt genom ett färre antal deltagare. Dock har det inneburit att 
svaren har varit ytliga och saknat utrymme för diskussion eller längre utläggningar av 
respondenterna. Vid en kvalitativ metod hade detta vara möjlig genom att göra en fördjupande 
intervjustudie.  

Den slutsats som kan dras utifrån denna studies resultat är att kön som variabel har en betydande 
roll när det kommer till individers cannabisanvändande och de attityder som finns till drogen 
och hur de attityderna förvärvas är utifrån ens sammanhang och umgänge. Ytterligare studier 
behövs på ämnet och att då främst fortsätta med den drogvaneundersökning som hittills skickats 
ut vid två tillfällen till Ltu:s programstudenter. Den kan över tid visa på eventuella förändringar 
eller stabilitet i studenters attityder, kunskaper och användande av och till cannabis. Det som 
framkommit under studiens gång och utifrån de vetenskapliga artiklar som lästs är att etnisk 
bakgrund lyfts fram som en viktig faktor när det kommer till individers användande av 
cannabis. Det skulle vara intressant att forska vidare på detta och se hur etnisk bakgrund 
påverkar cannabisanvändandet inom en universitetskontext. 
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5. Annan narkotika och droger    [Continue]
5.8  Amfetamin Nej, har inga

vänner som
använder
drogen

Är osäker, men
jag tror att
någon vän som
använder
drogen

Ja, kompisar
har provat men
använder inte

Ja, har någon
vän som
använder
drogen ibland
(någon gång per
år)

Ja, har någon
vän som
använder
drogen
regelbundet
(minst en gång
per månad)

5.9  Spice Nej, har inga
vänner som
använder
drogen

Är osäker, men
jag tror att
någon vän som
använder
drogen

Ja, kompisar
har provat men
använder inte

Ja, har någon
vän som
använder
drogen ibland
(någon gång per
år)

Ja, har någon
vän som
använder
drogen
regelbundet
(minst en gång
per månad)

5.10  Heroin Nej, har inga
vänner som
använder
drogen

Är osäker, men
jag tror att
någon vän som
använder
drogen

Ja, kompisar
har provat men
använder inte

Ja, har någon
vän som
använder
drogen ibland
(någon gång per
år)

Ja, har någon
väns om
använder
drogen
regelbundet
(minst en gång
per månad)

5.11  Kokain Nej, har inga
vänner som
använder
drogen

Är osäker, men
jag tror att
någon vän som
använder
drogen

Ja, kompisar
har provat men
använder inte

Ja, har någon
vän som
använder
drogen ibland
(någon gång per
år)

Ja, har någon
vän som
använder
drogen
regelbundet
(minst en gång
per månad)
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