
`Det är en jätte attitydförändring på femton år´
Normalisering av cannabis bland studenter och utmaningar för studenthälsan

Emelie Välitalo

Sociologi, kandidat 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



`Det är en jätte attitydförändring på femton år´ 

- Normalisering av cannabis bland studenter och utmaningar för studenthälsan

Emelie Välitalo 

C-uppsats Sociologi

15 högskolepoäng

Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

Vårterminen 2017 

Handledare: Mats Jakobsson 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiluf_hsoPUAhXFfiwKHQ5BA60QjRwIBw&url=https://www.systecon.se/academia-research&psig=AFQjCNFogNoeKWnLRaKMXL0XSM9-JCqhxA&ust=1495538887481584


Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka om det förekommer normalisering av cannabis, genom att 

studera hur socialt och kulturellt accepterad drogen är bland studenter. Det undersöks genom 

att skapa en djupare förståelse för hur personal vid studenthälsomottagningar vid universitet 

och högskolor upplever, beskriver och arbetar med cannabisfrågor. Utifrån en kvalitativ metod 

och intervjuer besvaras följande frågeställningar: 

- Uppfattas cannabis som ett normaliserat fenomen bland studenter? 

- Vilka föreställningar om cannabis påverkar studenthälsans arbete kring drogen? 

- Hur uppfattas hinder respektive möjligheter i det förebyggande arbetet kring cannabis? 

Studiens teoretiska referensram utgår från tidigare forskning av begreppet normalisering som 

avser att mäta förändringar i sociala beteenden och kulturella perspektiv avseende droger som 

cannabis. Slutsatsen i studien är att cannabis går mot en utveckling som innebär en 

normalisering av drogen bland studenter och i samhället. Det handlar främst om en 

normalisering ur aspekterna kulturell anpassning och social acceptans. Resultatet visar att det 

finns en medvetenhet hos samtliga intervjupersoner om de liberalare attityderna mot cannabis 

och svårigheter för studenthälsomottagningarna att bemöta dessa. Resultatet visar även att det 

finns reflektioner hos en majoritet av intervjupersonerna att det inte går att arbeta förebyggande 

med cannabis på samma sätt som med alkohol. Dessa föreställningar konstrueras utifrån 

värderingar om rätt och fel samt att alkoholen är norm. En nationell kartläggning som 

undersöker förekomsten av cannabis bland studenter skulle bidra till en ökad förståelse för 

omfattningen och förekomsten av bruket inom universitet och högskolor. För att vidare 

undersöka drogens sociala acceptans och kulturella anpassning, behövs fler kvalitativa studier 

riktade dels till studenter men också andra aktörer inom denna institutionella kontext. 

 

Nyckelord: Cannabis, normalisering, kulturell anpassning, social acceptans, studenthälsan 

  



Abstract 
The purpose of this study is to investigate whether cannabis is in a process of normalization, 

by studying how socially and culturally accepted the drug is among students. This is done by 

creating a deeper understanding of how the staff at student health services at universities 

experience, describes and work with cannabis issues. Based on a qualitative method and 

interviews, the following questions are answered: 

 

- Is cannabis perceived as a normalized phenomenon among students? 

- What cannabis notions affect the student health service work on the drug? 

-  How are obstacles and opportunities perceived in preventive work on cannabis? 

 

The theoretical reference framework of the study is based on previous research on the concept 

of normalization aimed at measuring changes in social behavior and cultural perspectives 

regarding drugs such as cannabis. The conclusion in the study is that cannabis goes against a 

development that involves the normalization of drug among students and in society. This is 

mainly about a normalization from the aspects of cultural adaptation and social acceptance. The 

results show that there is awareness among all interviewees about the more liberal attitudes 

towards cannabis and difficulties in responding to them. The result also shows that there are 

reflections among most interviewees that it is not possible to work with cannabis prevention in 

the same way as alcohol. These perceptions are based on values of right and wrong, and that 

alcohol is the norm. A national survey investigating the presence of cannabis among students 

would contribute to a greater understanding of the extent and frequency of the use in 

universities. To further investigate the social acceptance and cultural adaptation of the drug, 

more qualitative studies are needed for students, but also for other actors in this institutional 

context. 

 

 

Keywords: Cannabis, normalization, cultural accommodation, social acceptance, student health 

service 
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Inledning 
Cannabis är den vanligaste förekommande illegala drogen både i Sverige och Europa men sett 

ur ett europeiskt perspektiv är cannabisanvändningen förhållandevis låg i Sverige jämfört med 

flertalet andra länder (EMCDDA1, 2016:38). Hur samhället skall förhålla sig till cannabisfrågan 

skapar debatter, både inom politiken och hos allmänheten. Diskussionerna är både livliga och 

polariserade och inställningen till cannabis samt huruvida drogen bör vara olaglig skiljer sig 

mellan olika västerländska länder. Ett antal stater i USA har legaliserat cannabis och 

legaliseringsdebatten är i skrivandes stund högst aktuell i Kanada. Samtidigt som Sverige 

behåller en nolltolerans mot narkotika. Idag lever vi dock i en globaliserad värld där trender 

och konsumtionsmönster som vi finner i exempelvis USA har en tendens att leta sig över 

Atlanten och anammas av den svenska befolkningen. Frågan är om även Sverige, i likhet med 

flertalet andra länder är i en process av normförskjutning och förändring som innebär att 

cannabis betraktas som en mindre allvarlig drog än annan narkotika. 

 

Nyligen skrev Joar Forssell, Liberala ungdomsförbundet en debattartikel där han 

problematiserar den svenska nolltoleransen mot narkotika. Han menar på att svensk 

narkotikapolitik bör utgå från en skademinimeringsprincip på liknande sätt som med alkohol. 

Vidare efterfrågas en evidensbaserad politik som skiljer på lättare droger som cannabis och 

tyngre droger (Dagens nyheter, 2017). Samtidigt finns det andra aktörer som inte tycker att 

cannabis är en lätt drog. Sveriges folkhälsominister Gabriel Wikström (2016) skriver att svensk 

narkotikapolitik även fortsättningsvis skall värnas för att på ett internationellt plan agera 

motkraft i legaliseringsdebatten kring cannabis. Vidare betonar Wikström att politiken skall 

bygga på kunskap för att kunna möta en föränderlig omvärld. Den politiska agendan om 

nolltolerans återspeglas i den svenska traditionen och kulturella normen att 

narkotikaanvändning är oacceptabelt. En rapport av Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning visar att majoriteten av den svenska befolkningen har en restriktiv syn på 

narkotika men betydligt fler personer under 30 år än äldre personer anser att ”Sverige borde ha 

en mindre restriktiv hållning till narkotika som det är i många andra europeiska länder” (CAN, 

2014a:3). 

 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningsdisciplinen återfinns ett brett fält med forskare som 

på senare tid intresserat sig för normalisering av cannabis. Normalisering är ett 

samlingsbegrepp för en rad faktorer som avser att mäta förändringar i sociala beteenden och 

kulturella perspektiv avseende droger. Det är att betrakta som ett verktyg för att förklara hur 

någonting som tidigare uppfattats som avvikande inkluderas och accepteras i samhället (Parker 

m.fl. 2002). Normaliseringsforskningen kring droger utvecklades under 1990-talet av Howard 

Parker med kollegor som gjorde en långtidsstudie bland brittiska ungdomar. Parker m.fl. (1998) 

ville förklara förskjutningen av normer och attityder som innebär ett mer tillåtande 

förhållningssätt till droger och droganvändning. Parker m.fl. (2002) menade att användningen 

av olagliga droger, i synnerhet cannabis, normaliserats bland brittiska ungdomar. 

Droganvändningen bland ungdomarna i studien visade på ett ökat användande, drogen hade 

                                                           
1 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. 
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även blivit socialt accepterad bland många icke-användare och kulturellt inbäddad i samhället 

genom bland annat neutrala eller positiva skildringar i populärkulturen. En stor del av 

normaliseringsforskningen har sedan gjorts inom ramen för länder som England, Kanada och 

Australien. Studier om normalisering av cannabis är färre i en svensk kontext men två av dessa 

studier har gjorts av Sharon Rodner Sznitman (2007;2008). Normalisering beskrivs som ett 

applicerbart perspektiv i Sverige trots en förhållandevis låg drogkonsumtion bland 

befolkningen (Sznitman, 2007). I den senare studien menar dock Sznitman (2008) att cannabis 

inte är i en process av att normaliseras i Sverige. Detta refereras till den allmänna restriktiva 

hållningen mot olagliga droger, den strikta narkotikapolitiken samt den förhållandevis låga 

användarfrekvensen (ibid:472). Samtidigt framhålls droger som cannabis som en naturlig del 

av den svenska vardagsdiskursen genom globala fenomen som massmedia (ibid:464). 

 

Problemformulering 
Enligt nationella drogvaneundersökningar är bruket av cannabis vanligast förekommande inom 

åldersgruppen 16–29 år (CAN, 2014b) och idag studerar närmare hälften av landets unga vuxna 

på högskola eller universitet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Detta innebär att en stor del av 

åldersgruppen där cannabis är vanligt förekommande kan antas återfinnas inom högre lärosäten 

och utbildningar. I en nyligen genomförd kvantitativ studie vid Luleå tekniska universitet 

(LTU) undersöktes studenters kunskaper, användande och attityder till cannabis. I studien 

uppgav 32 procent av programstudenterna att de någon gång använt cannabis. Majoriteten av 

studenterna hade aldrig provat drogen men resultatet visade att en övervägande del av samtliga 

kvinnor, både användare och icke-användare samt män som ej använt cannabis, hade en neutral 

inställning till drogen (Halmkrona & Välitalo, 2017). Normalisering av ett fenomen, i det här 

fallet cannabis, kan betraktas som en process vilket långsamt letar sig in på samhällets olika 

nivåer. Inom politiken, lagstiftningen, samhälleliga institutioner och människors attityder. 

Fenomenet är aktuellt och särskilt relevant att studera inom kontexten högskolor och 

universitet. Att arbeta förebyggande med en drog som cannabis sker idag utifrån andra 

förutsättningar jämfört med för kanske tjugo år sedan. Mot bakgrund av detta och tidigare studie 

som genomfördes vid LTU är det intressant att i denna studie utifrån en kvalitativ ansats 

inkludera fler universitet och via deras studenthälsoarbete fördjupa kunskaperna kring 

normalisering. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka om det förekommer normalisering av cannabis, genom att 

studera hur socialt och kulturellt accepterad drogen är bland studenter. Det undersöks genom 

att skapa en djupare förståelse för hur personal vid studenthälsomottagningar vid universitet 

och högskolor upplever, beskriver och arbetar med cannabisfrågor. 

 

Frågeställningar 
- Uppfattas cannabis som ett normaliserat fenomen bland studenter? 

- Vilka föreställningar om cannabis påverkar studenthälsans arbete kring drogen? 

- Hur uppfattas hinder respektive möjligheter i det förebyggande arbetet kring cannabis? 
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Avgränsningar 
Normalisering som fenomen är ett brett undersökningsområde och har därför avgränsats till att 

studeras utifrån drogens sociala acceptans och kulturella anpassning. För det andra är studien 

inriktad på cannabis och därmed utesluts andra typer av narkotika2. Slutligen är studien 

avgränsad till att undersöka fenomenet genom kvalitativa interjuver med personal vid 

studenthälsomottagningar. 

 

Disposition 
Uppsatsen kontextualiseras i ett inledande avsnitt följt av ett bakgrundsavsnitt för att 

introducera läsaren i uppsatsens ämne. Därefter följer ett avsnitt som ramar in tidigare forskning 

samt studiens teoretiska utgångspunkt. I avsnittet därefter redogörs för metodologiska 

överväganden, följt av studiens huvudavsnitt med resultat och analys. Uppsatsen avslutas med 

en diskussion och slutsatser samt förslag på fortsatt forskning. För att tydliggöra dispositionen 

för läsaren inleds varje huvudavsnitt med en ingress om innehållet i avsnittet. 

  

                                                           
2 Definitionen på narkotika är ämnen som är narkotikaklassade enligt den svenska narkotikastrafflagen. En drog 

är något som är sinnesförändrande eller som kan leda till ett beroende (Drugsmart.com, 2015). Det innebär att 

tobak och alkohol klassas som lagliga droger medan cannabis är narkotikaklassat. I denna studie benämns 

cannabis som både narkotika och drog. Tobak och alkohol benämns som lagliga droger. 
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Cannabis och svensk narkotikapolitik 

I detta avsnitt följer en beskrivning av cannabis, drogens hälsoeffekter samt användning och 

tillgång. Därefter beskrivs svensk narkotikapolitik och regeringens ANDT-strategi. 

 

Vad är cannabis? 
Cannabis utvinns från hampaväxten cannabis sativa och är ett samlingsnamn för marijuana, 

hasch och hascholja. Det mest aktiva och rusgivande ämnet i cannabis är Delta-9-

tetrahydrocannabinol (THC) som förekommer i olika koncentrationer och beredningar 

(Nyberg, 2015:169–170). En rapport från EMCDDA (2016:21) visar en konsekvent ökning av 

styrkan THC i cannabis mellan åren 2006 – 2014. Dessa historiskt höga halter av THC kan vara 

en anledning till oro, det torde öka riskerna för att användare drabbas av akuta problem såväl 

som hälsoproblem på sikt, på ett sätt som idag är svårt att överblicka eller dra slutsatser om. 

 

Vidare beskriver Nyberg (2015:169–170) att THC tas upp via lungorna och att levern har en 

förmåga att bryta ner de allra flesta cannabinoider medan en del lagras i kroppens fettvävnader. 

Drogen har en lång utsöndringstid vilket innebär att cannabinoiderna kan stanna kvar i kroppen 

i mer än sex veckor. Ett vanligt sätt att inta drogen är genom rökning och i Europa är det vanligt 

att cannabis blandas och röks tillsammans med tobak (EMCDAA, 2016:38). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2015:5) påverkas hjärnans belöningssystem av cannabisanvändning, 

dopamin frisätts vilket kopplas till lustupplevelser men även utvecklandet av ett beroende. Ett 

cannabisrus varar i ungefär fyra timmar (Nyberg, 2015:172) och kortvariga effekter av bruket 

är bland annat försämrad tankeförmåga, bristande uppmärksamhet och impulskontroll 

(Folkhälsomyndigheten, 2015:5). Användaren kan under ruset känna sig både upprymd och 

avslappnad (Nyberg, 2015:170) men forskning har även påvisat att höga doser cannabis kan 

orsaka negativa rus som övergår i ett beteende som präglas av svängande affekter (ibid:176). 

Avslutningsvis menar Folkhälsomyndigheten (2015:7) att unga personer är särskilt känsliga för 

påverkan på hjärnan, detta medför att personer med ett tidigt och frekvent bruk av cannabis 

löper en ökad risk för psykotiska sjukdomar som schizofreni. Ungdomar, personer med 

psykiska problem eller individer med anlag för psykiska sjukdomar är särskilt sårbara. 

 

Användning och tillgång till cannabis 
Enligt EMCDDA (2016:38) är cannabis den olagliga drog som är mest trolig att testa på och 

omkring 16,6 miljoner européer mellan 15–34 år har använt cannabis under det senaste året. 

Cannabis är även den drog som inom Europa beslagtas av rättsväsendet i störst utsträckning, 

vilket avspeglar en relativt hög förekomst av cannabisanvändning (ibid:16). I Sverige ökade 

tillgängligheten till narkotika under 1990-talet för att sedan delvis avstanna under 2000-talet, 

samtidigt som priserna på narkotika är låga och stora mängder beslagtas (CAN, 2014b). Av 

personer i åldrarna 16 – 29 år är det omkring 20 procent som någon gång använt cannabis och 

andelen unga narkotikaanvändare är relativt oförändrade över tid samtidigt som andelen som 

använt narkotika 20 eller fler gånger tenderar att öka (ibid). Av detta förstås att det inte skett 

någon drastisk ökning av personer som brukar narkotika men att användandet är mer frekvent 

bland dem som redan använder. Den politiska nolltoleransen mot narkotika avspeglas i de 
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offentliga attityderna. Dock visar undersökningar att det förekommer distinktioner mellan 

cannabis och annan typ av narkotika. En undersökning gjord av CAN (2014a:10) visar att 

majoriteten av befolkningen har en negativ inställning till narkotika. Det är dock betydligt färre 

som är negativt inställda till cannabis, jämfört med amfetamin. Detta tyder på att det finns en 

tendens att betrakta cannabis som en lättare drog genom att särskilja det från annan narkotika. 

 

Svensk narkotikapolitik 
I Sverige är det förbjudet att använda, inneha, sälja och köpa narkotikaklassade preparat 

(Narkotikalagstiftningen, 1968:64), därmed är den svenska narkotikalagstiftningen restriktiv i 

ett internationellt perspektiv då praktiskt taget all hantering av narkotika är olaglig. Ted 

Goldberg (2005:219,221) menar att en viktig del i den narkotikapolitiska strategin är att påverka 

opinionen genom att sprida information om faran med narkotika. Den svenska 

narkotikapolitiken har sedan 1970-talet styrts utifrån visionen om ett samhälle fritt från 

narkotika. På en nationell nivå samordnas preventionsarbetet kring narkotika genom 

regeringens samlade ANDT3-strategi, med Folkhälsomyndigheten som huvudansvarig 

myndighet. Strategin syftar till att uppnå den politiska visionen om ett samhälle fritt från 

narkotika. Genom olika samhälleliga aktörer och institutioner skall strukturerade åtgärder 

vidtas för att förebygga användandet av ANDT-preparat (Regeringskansliet, 2016).  Mellan 

åren 2011 till och med år 2015 hade regeringen i uppdrag att stödja det förebyggande ANDT-

arbetet vid studenthälsomottagningar vid universitet och högskolor. Insatsen syftade bland 

annat till att bidra med kunskapsutveckling hos personalen vid mottagningarna vad gäller 

alkohol, narkotika, doping och tobak (Folkhälsomyndigheten, 2016b). En processutvärdering 

följde av regeringsuppdraget som visade att personalen vid studenthälsomottagningar förbättrat 

sin kunskapsnivå generellt vad gäller narkotikarådgivning (ibid:7). 

  

                                                           
3 Förkortning för Alkohol-, narkotika-, doping- och tobak (Regeringskansliet, 2016). 
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Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenteras en forskningsöversikt samt studiens teoretiska referensram. 

Inledningsvis beskrivs aktuell forskning som är av relevans för att placera denna studie i sitt 

sammanhang. Därefter följer en diskussion av den genomgångna forskningen och på vilket sätt 

denna studie bidrar till forskningsfältet. Avslutningsvis sammanfattas hur de teoretiska 

begreppen förstås i denna studie och i analysen av det empiriska materialet. 

 

Normalisering 
Normalisering är ett begrepp som letar sig tillbaka till 1950-talet och handlade ursprungligen 

om hur stigmatiserade eller avvikande grupper erbjöds social anpassning för att inkluderas i 

samhället och ”normala levnadsförhållanden”. Det vill säga inom ramen för vad som ansågs 

som ett ”normalt liv” utifrån samhällets normer (Parker m.fl. 2002:942). Det var sedan under 

1990-talet som Howard Parker med kollegor tillämpade begreppet i forskning om förändrade 

mönster i droganvändning och attityder till droger.  Parker var särskilt intresserad av ungdomars 

cannabisanvändning i rekreationssyfte. Parker skrev följande:” The occasional use of certain 

substances in certain settings and in a controlled way” (Parker 2005:206). Användningen av 

en drog som cannabis i rekreationssyfte kopplade Parker till något som ungdomarna betraktade 

som en naturlig del av livsstil, konsumtion och fritid. Detta sätt att bruka drogen sågs som ett 

icke-problematiskt bruk där konsumtionen av drogen inte skulle påverka livet eller framtiden i 

övrigt. 

 

Howard Parker, Judith Aldridge och Fiona Measham lyfte fram den mest omfattande 

normaliseringstesen i artikeln Illegal Leisure – The normalization of adolescent recreational 

drug use (1998). Under fem år publicerade sedan dessa forskare flertalet artiklar med resultat 

utifrån en långtidsstudie med brittiska ungdomar. I studien ville Parker med kollegor förstå och 

förklara varför de brittiska ungdomarna visste mycket om droger och varför en olaglig aktivitet 

som narkotikaanvändning hade blivit en vanligt förekommande företeelse bland dessa 

ungdomar oavsett socioekonomisk bakgrund (Parker m.fl. 2002:942). Baserat på resultatet av 

långtidsstudien är det enligt Parker m.fl. (2002) fem faktorer som tillsammans indikerar en 

normalisering: (1) Ökad tillgänglighet och tillgång till drogen; (2) Hög förekomst att testa 

drogen; (3) Nyligen eller regelbunden droganvändning (4) Sociala acceptans; (5) kulturell 

anpassning. I en senare artikel (2005) adderar och preciserar Parker ytterligare en dimension av 

normalisering; Hur narkotikafrågan definieras inom politiken samt valet av narkotikapolitiska 

strategier. Om statens strategi exempelvis är att fokusera på droger som heroin, tenderar droger 

som cannabis att normaliseras, eftersom det skapar föreställningar om att cannabis är en lättare 

drog. 

 

Enligt Parkers definitioner talar dessa faktorer tillsammans för en normaliseringsprocess. 

Parker m.fl. (2002) menar att särskilt cannabis blivit mer lättillgängligt genom sociala nätverk 

och vänner, det medför att ungdomar i högre utsträckning erbjuds att testa eller köpa droger. 

När tillgång till en drog ökar antas även förekomsten att testa drogen att öka. Nyligen och 

regelbunden användning talar ytterligare för utbredningen av drogen. Personers kännedom om 

droger ökar när tillgång, förekomst och frekvensen av användningen ökar. Parker menar att 
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ungdomar idag växt upp drogmedvetna och att även ungdomar som aldrig testat droger har en 

god kännedom om olagliga droger och dess effekter. Parker menar att denna drogmedvetenhet 

även reflekteras i offentliga attityder, vuxnas och föräldrars inställning till drogen. Parker 

skriver följande: ”The conclusion reached by 1990s youth from their social experience about 

different drugs and their benefits and risks during the 1990s are now beginning to be 

understood and acknowledged in more cautious and conservative cultural and institutional 

arrangements and by adults worlds” (Parker m.fl. 2002:949). Sammanfattningsvis handlar 

kärnan i normaliseringstesen enligt Parkers definition om två saker: dels växande tillgång och 

efterfrågan, dels en växande social och kulturell acceptans för drogen. 

 

I en kanadensisk studie utforskar Mark Asbridge m.fl. (2016) cannabispolitik och allmänhetens 

attityder till drogen. Forskarna menar att samtidigt som cannabis är i en process av att 

normaliseras är tobak i en de-normaliseringsprocess. Den omvända processen innebär att ett 

beteende inte längre betraktas som normalt och legitimt (ibid: 214). Även Parker m.fl. 

(2002:943) beskrev denna de-normalisering och hur den fungerar. Parker exemplifierade detta 

med att beskriva hur rökning blev accepterat även bland icke-rökare men hur vi nu ser att denna 

tolerans minskar, rökare begränsas i det offentliga rummet och beteendet stigmatiseras allt mer. 

Likväl som i normaliseringsprocessen skapas det i en de-normaliseringsprocess värden och 

normer i samhället om vad som är ett acceptabelt beteende. Processen ger i sin tur stöd för 

exempelvis kampanjer som påtalar negativa hälsoeffekter och policys som syftar till att forma 

normativa acceptabla beteenden.  Asbridge m.fl. (2016) drar slutsatsen att föreställningar om 

hälsorisker vad gäller både lagliga och olagliga droger, formar uppfattningar om normalisering 

eller de-normalisering och bidrar till att kontextualisera större samhälleliga processer. I dessa 

processer är både cannabis och tobak i ett skeende av samhällelig omvärdering men åt motsatta 

håll menar Asbridge. Avslutningsvis fann forskarna att tobaksbruk omgärdades av mer stigma 

på grund av hur hälsorisker uppfattades av deltagarna i studien. När det gäller cannabis ansågs 

bruket som mindre skadligt och lättare att hantera eftersom det inte betraktades som ett 

beroende (ibid:220). 

 

Enligt Parker handlar social acceptans främst om attityder till illegala droger bland icke-

användare eller före detta användare och den kulturella anpassningen kan betraktas som 

tvådelad. Dels handlar det om hur cannabis porträtteras i media och populärkulturen samt 

otydliga gränser mellan lagliga och olagliga droger eftersom de ofta används växelvis och 

parallellt med varandra. Den kulturella anpassningen innefattar även hur drogpolitiken förhåller 

sig till drogen (Parker m.fl. 2002; Parker, 2005). Lisa Williams (2016) beskriver social 

acceptans och kulturell anpassning som två av de ledande aspekterna inom 

normaliseringsforskningen. På liknande sätt som Parker resonerar menar Williams att dessa 

aspekter handlar om att mäta i vilken omfattning bruk av droger i rekreationssyfte tolereras av 

individer och av samhället i stort (ibid:196).  Williams ställer sig frågande till om alla aspekter 

av normalisering är lika fruktbara och om de bör ges samma betydelse. Som argument för detta 

lyfts till exempel en påvisad minskning av droganvändande i Storbritannien, samtidigt som det 

inte finns några indikatorer på att den sociala acceptansen minskat (ibid:197). Ett liknande 

resonemang för Sznitman (2007) som menar att det inte nödvändigtvis behöver finns ett 

samband mellan hög drogkonsumtion och kulturell anpassning. I studien undersöker Sznitman 
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kulturell acceptans och normalisering av beteende genom att jämföra gymnasieelever i Sverige 

och Schweiz. I undersökningen hade de schweiziska ungdomarna en väsentligt högre 

konsumtion av cannabis än svenska ungdomar men bägge länderna var under liknande stadie 

av kulturell normalisering (ibid:613–614). 

 

Aspekten kulturell anpassning kopplat till populärkulturen undersöks vidare av Sznitman 

(2008) som menar att medial rapportering beskriver negativa konsekvenser av droger men även 

producerar bilder av narkotikakonsumtion förknippat med kända samhällsprofiler, ekonomisk 

och social status. Detta konstruerar föreställningar om positiva socialt integrerade 

narkotikabrukare som kontrast till bilden av socialt utslagna narkotikamissbrukare. I studien 

ges även exempel på en tendens till ett normaliserat förhållningssätt till narkotika, exemplet är 

att det finns program för sprutbyte för narkomaner och beroendebehandling med subutex trots 

att det i Sverige är kriminaliserat (ibid:462, 465). Parker m.fl. (2002:943) resonerar att 

normalisering som koncept för att förklara ökningen av rekreationsanvändning av en drog som 

cannabis är obekvämt i samhällen som håller kvar vid förbudet mot populära olagliga droger, 

utan att omvärdera lagarna. Enligt Parker synliggör detta en förlust av lagens sociala och 

moraliska auktoritet och även implicit, förtroendet för regeringen. Vidare menar Parker att 

normaliseringsperspektivet är till hjälp i samhällen som är mer öppna för social inkludering och 

ett proaktivt förhållningssätt, där det finns en medvetenhet för att politik och lagar måste 

anpassa sig till sociala och kulturella förändringar. 

 

I en kanadensisk studie undersöker Cameron Duff m.fl. (2011) normalisering av cannabis bland 

befolkningen. Forskarna argumenterar för att cannabisbruk blivit mer vanligt förekommande i 

Kanada men även att människor överlag, särskilt personer i åldrarna 15–44 år, har en mer 

tolerant hållning mot detta beteende. Duff m.fl. (ibid:278–279) resonerar vidare att detta beror 

på att det sker ett tolkande om i vilka situationer som det är lämpligt att bruka drogen och när 

det bör undvikas. Den ökade toleransen handlar om det kontrollerade bruket av drogen, som 

inte inverkar på livet i övrigt, vilket även Parker m.fl. (2002) beskriver. I en annan kanadensisk 

studie av Andrew Hathaway m.fl. (2011) argumenteras på ett liknande sätt att cannabis är i en 

normaliseringsprocess på grund av ett ökat användande och en social acceptans för drogen. 

Skillnaden är dock att denna studie även belyser att cannabisanvändare fortfarande 

stigmatiseras och betraktas som avvikande på grund av sitt användande (ibid: 452–453). 

 

Amy Pennay & David Moore (2010) har i en studie utforskat unga australiensares användande 

av illegala droger i rekreationssyfte. De menar att även om narkotikabruk accepteras i 

sammanhang där drogbruk är mer vanligt förekommande, väljer användarna att dölja sitt bruk 

för icke-användare i andra situationer. Användarna värderar det stigma som de uppfattar att 

deras droganvändande omgärdas av utifrån situation (ibid:558–560). Forskarna menar vidare 

att fler undersökningar behövs som utforskar droganvändning i särskilda situationer och 

kontexter eftersom de menar att normaliseringsprocesser fungerar olika inom olika 

sammanhang. Detta menar forskarna kan förklara hur lokala, platsbundna och 

situationsbaserade processer formar beteenden kopplat till droganvändning (ibid:558).  På 

liknande sätt har Fiona Measham och Michael Shiner (2009) argumenterat för att 

droganvändning formas av lokala sociala, ekonomiska och politiska processer. Till skillnad från 
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Parker som undersökte normaliseringsprocesser ur ett vidare perspektiv, var dessa forskare 

intresserade av hur droger normaliseras inom specifika sociala grupper. 

 

I en norsk studie utmanas normaliseringsteorin som koncept av Sveinung Sandberg (2012). 

Sandberg har i studien intervjuat cannabisrökare i Norge och menar att det finns kulturella 

aspekter som symboler, ritualer och berättelser som är av betydelse inom dessa grupper. Enligt 

Sandberg bortser normaliseringsteorin från dessa aspekter och kan därmed inte heller förklara 

den cannabiskultur som Sandberg menar existerar inom specifika grupper. Vidare argumenteras 

i studien för att cannabisanvändare inom dessa subgrupper har en vilja att visa en skillnad 

mellan sig själva och övriga i samhället. Deltagarna i Sandbergs studie upplevde sig även 

stigmatiserade av icke-användare och därmed dolde de sitt bruk för andra grupper. 

Avslutningsvis menar Sandberg att cannabiskulturen är mer splittrad idag än förut samtidigt 

som han menar att Parker överdriver ökningen och omfattningen av cannabisanvändningen. 

 

Användning och attityder bland universitetsstudenter 
Helmer m.fl. (2014) har i en studie kartlagt bruk av illegala droger bland universitetsstudenter 

i sju europeiska länder; Belgien, Danmark, Tyskland, Slovakien, Spanien, Turkiet och 

Storbritannien. Studiens syfte var att jämföra studenters personliga upplevelser av illegala 

droger samt hur de upplevde vänners användande och attityder till dessa substanser. En av 

slutsatserna i studien var att en felaktig uppfattning om vänners bruk av både legala och illegala 

substanser kan påverka det egna beteendet och användningen av dessa preparat. Resultatet i 

studien visar att majoriteten av studenterna rapporterade ett restriktivt förhållningssätt till 

droger. Dock fann forskarna ett samband mellan i vilken omfattning studenter uppfattade att 

deras vänner brukade droger och deras eget användande. Ett konsekvent samband fann de även 

mellan hur studenter uppfattade vänners inställning till droger och deras egna attityder 

(ibid:206–207). 

 

I en annan studie intervjuar Amir Mostaghim och Andrew Hathaway (2013) studenter vid ett 

kanadensiskt universitet. Forskarna ville undersöka unga personers identitetsskapande i relation 

till cannabisanvändning. Syftet med studien var att söka förståelse för vad som avgör om unga 

väljer att använda drogen. Studien visade att 60 procent av deltagarna någon gång använt 

drogen, varav en majoritet använt drogen under de senaste tolv månaderna. Forskarna fann även 

att det fanns gemensamma uppfattningar bland både dem som brukat drogen och de som aldrig 

testat, att cannabis är mindre farligt än andra illegala preparat samt alkohol och tobak (ibid:3). 

Likväl visade studien att det fanns överensstämmelser mellan båda grupperna vad gäller hur de 

definierade ett problematiskt cannabisbruk. Cannabis betraktades som en säker drog under 

förutsättning att den som brukar drogen sköter åtaganden vad gäller skola, arbete och familj. 

Ett av studiens intressantaste fynd var att majoriteten av deltagarna beskrev att studier vid 

universitet innebar tillfällen och frihet att bruka cannabis oavsett om de använt drogen förut 

eller inte (ibid:4) Avslutningsvis menar Mostaghim och Hathaway (2013) att cannabisbruk 

bland unga är mer flytande än bestämt, samt att även själva definitionen av en cannabisbrukare 

är flytande och att användarna inte kan identifieras som en specifik subkultur. 

 



16 
 

I en senare och liknande studie undersöker Hathaway m.fl. (2015) attityderna till cannabis bland 

universitetsstudenter som aldrig använt drogen. Syftet med studien var att kritiskt granska hur 

gränsen dras mellan vad som är ett oacceptabelt respektive tolererat cannabisbruk. Studiens 

resultat visar att icke-användare även i denna studie betraktade cannabis som en relativt säker 

drog att använda om den brukas förnuftigt. Det vill säga om den används ibland och om 

brukaren har kontroll över drogens effekter (ibid:240). Majoriteten av deltagarna i studien 

menade även att de förväntade sig och accepterade cannabisbruk vid tillställningar som till 

exempel fester. Men att ta hänsyn till andra och röka ute på balkongen eller att andra inte ska 

behöva andas in röken ansågs som viktiga sociala hänsynstaganden i dessa sammanhang. 

Vidare ansågs cannabisbruk som opassande om det inverkade på till exempel studierna och 

deltagarna menade att bruk av cannabis för att kunna hantera vardagen är att betrakta som 

missbruk (ibid:241). 

 

En omfattande studie bland universitetsstudenter i Sverige gjordes av Sandra Bullock (2004). I 

studien deltog studenter från Kalmar, Lund, Umeå och Växjö och syftet var att kartlägga 

studenternas användande och attityder till både legala och illegala droger. Resultatet visade att 

den vanligast förekommande illegala drogen bland studenterna var cannabis som omkring 25 

procent någon gång hade testat. Bruket av droger överlag handlade till största del om ett 

experimentellt bruk där studenter använde droger vid enstaka tillfällen (ibid:5). Vidare framgår 

av resultatet att tre grupper av studenter rapporterat en högre förekomst av cannabisbruk. Detta 

var studenter som varit bosatta utanför Sverige innan påbörjade studier, studenter 

hemmahörande i Sveriges tre största städer samt studenter som varit gäststudenter utanför 

Sverige (ibid:6). Studenterna tillfrågades även om universitetens drogpolicy, varpå en majoritet 

av studenterna ansåg att en student som använder cannabis inom universitetsområdet som en 

förstagångsföreteelse, bör få rådgivning. Däremot menade en övervägande andel att en person 

som ertappas med att sälja cannabis på universitetsområdet bör bli rapporterad till polisen. 

Bullock presenterar slutligen en motsägelse i resultatet, samtidigt som 70 procent av 

studenterna menade att användningen av droger skulle öka kraftigt om det legaliserades, hade 

en majoritet av studenter som inte provat droger inte någon önskan om att testa, främst på grund 

av hälsoskäl (ibid:8). 

 

En kartläggning som genomfördes bland LTU:s programstudenter syftade till att jämföra om 

det skett förändringar i användningen av cannabis och alkohol mellan åren 2014 och 2016 

(Halmkrona & Välitalo, 2017). Resultatet av studien visade att 32 procent av 

programstudenterna någon gång använt cannabis, av dessa hade 17 procent använt drogen under 

de senaste tolv månaderna. Vidare undersöktes studenternas kunskaper och attityder till drogen 

och av resultatet drogs slutsatsen att studenterna besitter goda kunskaper om lagstiftningen 

kring cannabis men sämre kunskaper vad gäller hälsoaspekter kopplade till cannabisbruk 

(ibid:18). En övervägande andel av studenterna hade inte tagit ställning i påståenden som 

indikerade liberala eller restriktiva uppfattningar om drogen, andelen studenter med en 

restriktiv inställning till drogen hade även minskat sedan 2014-års undersökning (ibid:22). 

Studien visade slutligen att av alla som någon gång provat cannabis var det mer vanligt 

förekommande bland studenter som går en samhällsutbildning jämfört med studenter vid en 

teknisk utbildning. 
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Reflektioner kring forskningsfältet 
Normaliseringstesen har de senaste tjugo åren tillämpats och utvecklats av en rad forskare men 

även varit föremål för kritik. Precis som i den samhälleliga debatten finns det en viss 

polarisering inom detta forskningsområde. I en färsk artikel sammanfattar Pennay & Measham 

(2016) normaliseringsforskningens utveckling och konkluderar att normalisering som begrepp 

ständigt måste omprövas. Detta beror på att mönstren för droganvändning förändras likväl som 

att kulturella värderingar inte är statiska utan i ett pågående föränderligt tillstånd. Inom 

disciplinen finns det olika uppfattningar om hur normaliseringsbegreppet bör användas och hur 

normaliseringsprocesser bör tolkas. Forskare inom fältet är dock relativt samstämmiga om att 

normalisering av cannabis är en pågående process på flera ställen i världen, inom politiken och 

den allmänna opinionen. En stor del av forskningen på senare tid har rört sig bort från 

förklaringar om ökad tillgång och förekomst av användande och mer fokuserat på de sociala 

och kulturella aspekterna av normalisering. Ett annat perspektiv inom forskningen som belyses 

är att normaliseringsprocesserna fungerar olika inom olika sammanhang.  Studierna på området 

är fler i ett internationellt perspektiv och det kan tyckas problematiskt att relatera denna studie 

till resultat från studier som gjorts inom andra samhälleliga kontexter. Normaliseringsteorins 

styrka ligger dock i flexibilitet och de olika sätten som den kan tillämpas på. 

 

Normaliseringsteorin som den definierats av Parker har ursprungligen använts i studier som 

förklarar ungdomars droganvändning och inställning till droger. Senare studier har dock vidgat 

perspektivet genom att inkludera en äldre målgrupp i utforskandet av hur 

normaliseringsprocesser verkar. Kanadensiska studier är ett exempel där målgruppen för 

undersökningarna på senare tid inkluderat befolkningen och universitetsstudenter. När det 

gäller svenska studier som är riktade mot universitetsstudenter visar resultaten högre siffror vad 

gäller användande av cannabis, än nationella undersökningar som CAN och 

Folkhälsomyndigheten gjort. En av skillnaderna mellan dessa undersökningar är att de 

nationella drogvaneundersökningarna inkluderar personer från 16 år och uppåt vilket ger ett 

större åldersspann än studier begränsade till målgruppen studenter. Ambitionen med denna 

studie är att vidga normaliseringsfältet och skifta perspektiv genom att undersöka fenomenet 

utifrån uppfattningar hos personer som arbetar med studenter som målgrupp, vars 

arbetsmetoder har utgångspunkt i de rådande narkotikapolitiska strategierna. 

Sammanfattningsvis är avsikten att denna studie fyller i en liten kunskapslucka och bidrar till 

en djupare förståelse för normalisering av cannabis och hur dessa processer verkar. 

 

Teoretisk referensram – en sammanfattning 
Studiens teoretiska referensram utgörs av begreppen social acceptans och kulturell anpassning. 

De två begreppen är de faktorer som inom forskningen beskrivs som de aspekter av 

normalisering som är mest problematiska att mäta. Social acceptans och kulturell anpassning 

av ett fenomen som cannabis skall betraktas i den meningen att det finns en acceptans som tyder 

på att drogen har en naturligare plats i samhället och att beteendet även tolereras av individer 

som inte använder drogen. Normalisering innebär inte att alla använder cannabis, men att det 

är en drog som det finns en acceptans för bland både användare och de som inte använder. 

Denna acceptans avspeglas i individers attityder och hur de resonerar kring drogen. Som 
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forskningen påtalar kan denna acceptans vara platsbunden och graden av tolerans kan variera 

mellan olika sociala kontexter. Den kulturella anpassningen handlar om drogens acceptans och 

plats i samhället och reflekteras i framställningen i media och allmänna debatter samt attityder 

och förhållningssättet inom politiska och institutionella kontexter. Tillåtande eller neutrala 

attityder mot cannabis tyder på en förskjutning av normer som gör att själva beteendet inte 

längre förknippas med stigma utan betraktas som en normal företeelse. Ett neutralt 

förhållningssätt kräver inte ett aktivt ställningstagande för eller emot och dessa normer skapar 

värderingar som befäster ramar för vad som är acceptabelt. Normalisering undersöks i denna 

studie utifrån denna teoretiska ram för att förstå hur kulturell anpassning och social acceptans 

kan avspeglas hos individer och i samhället. 
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Metodologiska överväganden 

I detta avsnitt presenteras den metod som använts i genomförandet av studien. 

Tillvägagångssättet i studien genom intervjuer, litteraturstudier, urval, datainsamling och 

analys redogörs för. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden som gjorts. 

 

Intervjuer 
Det centrala i denna studie har varit att tolka och förstå personers upplevelser och beskrivningar 

av problemområdet normalisering av cannabis. För att uppnå syftet med detta valdes en 

kvalitativ ansats med intervjuer som insamlingsmetod. Kvalitativ forskning har sitt ursprung i 

en hermeneutisk kunskapssyn som innebär att kunskap nås genom tolkningar och slutsatser 

utifrån det insamlade materialet (Johansson, 2011). För att nå förståelse och kunskap krävs 

tolkningar vars process inte kan börja förutsättningslöst, den tar sin början i förförståelsen. Inför 

denna studie har förförståelse förvärvats genom tidigare genomförd studie inom området, samt 

relevant läsning i form av vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och annan väsentlig 

litteratur på området. Detta skapade ett underlag och en bred förståelse för det valda ämnet. 

Valet att samla in data genom kvalitativa intervjuer baseras på att denna metod är lämplig för 

att nå intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011:413). Esaiasson m.fl. 

(2007: 285) beskriver detta som en metod ”När vi vill veta hur människor själva uppfattar sin 

värld”. Inför intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide4 med inslag av det 

teoretiska ramverket. Som Bryman beskriver (ibid:415) kan intervjuaren med denna typ av 

intervjuguide inta ett flexibelt och följsamt förhållningssätt, därav var intervjuguiden främst ett 

stöd under intervjuerna för att säkerställa att problemområdet och de mest relevanta frågorna 

ställdes. 

 

Litteraturstudie-Urval av artiklar 
För avsnittet om tidigare forskning har aktuell vetenskaplig litteratur inom området 

sammanställts. Vetenskapliga artiklar eftersöktes i Luleå Tekniska Universitets 

biblioteksdatabas. Genomgången är inte heltäckande eftersom fältet är stort, exempelvis 

genererade sökorden cannabis och normalization över 5000 träffar på peer reviewed artiklar i 

databaser för vetenskapliga artiklar. Avsnittet ämnar dock ge en nyanserad presentation av 

huvudsakliga perspektiv och resultat inom fältet. Förutom kravet på att artiklarna skulle vara 

peer reviewed har ytterligare urval gjorts. Artiklar valdes ut dels för resultatet i studierna, dels 

för att hitta referenser till andra studier inom området. Författare som identifierades i detta 

söksteg användes sedan som sökord i ett andra steg, för att identifiera ytterligare artiklar av 

samma författare. Utifrån en genomgång av ett fyrtiotal artiklar gjordes slutligen ett ytterligare 

urval baserat på relevansen för studien. 

 

                                                           
4 Se bilaga 2. 



20 
 

 

Urval av intervjupersoner 
Urvalet för de kvalitativa intervjuerna kan betraktas som ett målstyrt urval (ibid:392) eftersom 

intervjudeltagarna valdes utifrån studiens syfte. Personer som kontaktades med förfrågan om 

att delta tillfrågades i egenskap av deras yrkesroller vid studenthälsomottagningar. Rekrytering 

av deltagare till studien har skett i flera parallella steg, först gjordes ett första utskick via mail 

till sju personer med en intressekontroll om att delta i studien. Detta utskick baserades på 

tidigare kännedom om personer som arbetar vid olika studenthälsomottagningar runt om i 

landet. Personer som återkopplade med att de var intresserade av studien fick ett nytt mail med 

ett bifogat informationsbrev5 som innehöll ytterligare information att ta ställning till. Personer 

som inte svarade på mailet skickades ett påminnelse-mail efter sju dagar. Det första steget 

genererade tre personer som valde att delta och intervjuerna bokades in löpande. Ett ytterligare 

utskick gjordes till personer som inte tidigare kontaktats och slutligen valde 6 personer att delta. 

 

I ett inledande skeende av urvalsprocessen var uppfattningen att det skulle bli relativt enkelt att 

rekrytera deltagare till studien. Detta visade sig vara en missbedömning varpå arbetet med 

urvalet blev en utdragen process. Uppfattningen om att fler skulle vara intresserade av att delta 

grundar sig dels mot bakgrund av regeringens satsning Studenthälsouppdraget 

(Folkhälsomyndigheten, 2016) där majoriteten av studenthälsomottagningar deltog i 

utbildningar och riktade insatser för att bland annat förbättra kunskapen om cannabis hos 

personalen. Uppfattningen grundas även på den kartläggning som jag tillsammans med Sofia 

Halmkrona gjorde tidigare i år (2017) där vi pratade med personal på fem olika 

studenthälsomottagningar. Samtliga av dem vi var i kontakt med då påtalade ett behov av vidare 

undersökningar och studier kring specifikt cannabisanvändning och attityder bland studenter. I 

detta urval kontaktades totalt 16 personer på olika studenthälsomottagningar. Av de kontaktade 

lärosätena som tackade nej till att delta uppgav enstaka personer tidsbrist som anledning. 

Flertalet av de som kontaktades tackade nej med hänvisning till att de saknar kunskap inom 

området eller att de inte ville uttala sig om ämnet. 

 

Studiens sex intervjudeltagare arbetar alla på en studenthälsomottagning, vid antingen en 

högskola eller ett universitet. Deltagarna har arbetat inom studenthälsoverksamheterna mellan 

6 till 30 år. Intervjuperson 1 arbetar på både individ- och gruppnivå. Intervjuperson 2, 3 och 4 

arbetar i huvudsak riktat mot studenter på individnivå. Intervjuperson 5 och 6 arbetar på en 

gruppnivå riktat mot grupper med studenter. Arbetet på individnivå innebär bland annat möten 

med studenter i individuella samtal när studenter sökt sig till mottagningen för råd och stöd. 

Gruppnivån innefattar bland annat möten med grupper av studenter i olika sammanhang. Detta 

kan vara kopplat till studentsociala sammanhang samt alkohol- och narkotikautbildningar för 

de studenter som ansvarar under nollningsperioden i samband med terminsstarter. Deltagarna 

beskriver att deras uppdrag och funktion är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med 

studenters psykiska och fysiska hälsa. Personalen på studenthälsomottagningarna samarbetar 

                                                           
5 Se bilaga 1. 
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även med olika aktörer både inom och utanför lärosätena. Studentkårerna är genomgående en 

samarbetspartner och andra huvudsakliga aktörer är polisen, kommuner och länsstyrelse. 

Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under en period av två veckor och samtliga intervjuer pågick mellan 

45 – 60 minuter. Denna studie har gjorts inom ramen för examensarbete på kandidatnivå vilket 

innebär begränsade resurser vad gäller tid och finansiella medel. Därmed beslutades att fem av 

sex intervjuer skulle genomföras via telefon Den första intervjun genomfördes på personens 

arbetsplats medan resterande intervjuer skedde via telefon. Bryman (2011:208–210) beskriver 

att informanternas svar vid en telefonintervju inte påverkas av faktorer som intervjuarens klass, 

ålder eller etniska bakgrund. Samtidigt går intervjuaren miste om att uppfatta ansiktsuttryck 

som kan visa till exempel osäkerhet i hur en fråga har uppfattats. Det finns därmed både för- 

och nackdelar med detta intervjuförfarande. Intervjuareffekten eliminerades i dessa avseenden 

i fem av sex intervjuer. Det var även en fördel att den första intervjun skedde i rummet, det 

möjliggjorde ändringar i intervjuguiden inför kommande intervjuer eftersom interaktionen 

under intervjun gav hänvisningar om hur frågorna uppfattades. Vilka frågor som var otydliga, 

frågor som helt kunde strykas samt frågor som behövde kompletteras eller förtydligas. 

Intervjuguiden fungerade vidare som ett stöd men förhållningssättet under intervjuerna var att 

följa det personerna sa men med problemområdet och forskningsfrågorna i åtanke. Detta 

innebar att deltagarna fick likvärdiga frågor men att frågorna inte alltid ställdes i samma ordning 

eller på exakt samma sätt. 

 

Validitet och Reliabilitet 
Inom den kvalitativa forskningen har det utvecklats begrepp som alternativ till validitet och 

reliabilitet. Dessa begrepp handlar om tillförlitlighet till studien genom bedömningar av 

studiens överförbarhet, pålitlighet och trovärdighet (Bryman, 2011:353). Med andra ord, syftet 

med denna studie har inte varit att generalisera resultatet till en större population eller annan 

kontext, utan snarare att kunna gå på djupet och få riklig information från få personer. På detta 

sätt har kunskapen kunnat fördjupas kring ett komplext problemområde. Resultaten i studien 

bör därav betraktas som giltiga i den kontext som studien är avgränsad till. Avslutningsvis har 

jag eftersträvat en transparens i presentationen av hur studien genomförts samt vilka val som 

gjorts och varför. 

 

Analysmetod 
I ett första steg transkriberades samtliga intervjuer varpå utskrifterna lästes igenom flertalet 

gånger. Tolkningarna i detta steg var att betrakta som rent deskriptiva eftersom jag förhöll mig 

nära det som personerna sagt och det som explicit kunde utläsas av materialet. Syftet med detta 

var att få en helhetsuppfattning och förståelse för det insamlade materialet. Därefter 

strukturerades materialet med hjälp av det tolkningsverktyg Graham Gibbs (2007:44) beskriver 

som färgkodning av meningar och markeringar i marginalerna. Genom detta förfarande kunde 

likheter och olikheter i personernas utsagor spåras. Noteringarna i denna del av processen 

användes sedan för vidare kodning och skapande av kategorier. Materialet delades in under 

kategorier utifrån studiens teoretiska ram och forskningsfrågor. Material som legat utanför 
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relevansen för studien har sorterats bort. Koncentrering är en sammanfattningsteknik som 

används för att lyfta fram citat i resultatdelen. Tekniken innebär att långa uttalanden pressas 

samman utan att innebörden i uttalanden ändrats (Esaiasson m.fl. 2007:305). Tekniken 

tillämpades i denna studie för att med deltagarnas ord belysa det centrala i resultatet. 

 

Etiska överväganden 
Det finns ett par rekommendationer som bör genomsyra all typ av forskning, 

Informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetkravet (Bryman, 

2011:131–132) Dessa aspekter har beaktats under hela forskningsprocessen. I enlighet med 

informations- och samtyckeskraven informerades personerna som skulle delta om studiens 

syfte och deras medverkan skedde på frivillig basis. De garanterades anonymitet och 

informerades om möjligheten att avbryta sin medverkan. Kärnan i konfidentialitetskravet 

innebär att de uppgifter som jag fått ta del av genom dessa personer har behandlats och förvarats 

i förtroende. Detta har särskilt beaktats genom att uppgifter som framkommit under intervjuerna 

inte kan härledas tillbaka till de personer eller universitet och högskolor som deltagit. Slutligen 

innebär nyttjandekravet att det insamlade materialet endast använts för studiens syfte. 

 

Bryman (2011:209) beskriver att telefonintervjuer väcker frågor vad gäller 

informationsskyddet. Denna etiska aspekt har tagits hänsyn till i genomförandet av intervjuerna 

genom att materialet transkriberats direkt efter genomförandet av intervjuerna och därmed 

kunde ljudfilerna raderas för att undvika spridning och obehöriga från att få tillgång till 

materialet. För att säkerställa att ingen obehörig skulle höra telefonintervjuerna, genomfördes 

dessa samtal i mitt hem. Gibbs (2007:8) menar att det kvalitativa materialet ofta är personligt 

och individuellt eftersom personers identitet inte kan gömmas bakom siffror och statistik. 

Direkt-citeringar kan således avslöja vilka personer som deltagit.  Detta har beaktats genom 

koncentreringen av citat. I ett obearbetat citat kan det finnas spår av personliga uttryck och 

dialekter som innebär att personer kan identifieras av andra. 

 

En förutsättning inom forskning är att forskaren strävar efter ett värderingsfritt och opartiskt 

förhållningssätt till det som studeras. Samtidigt beskriver Bryman (2011:43) hur det inom 

samhällsvetenskaplig forskning är omöjligt för en forskare att ha fullständig kontroll över sina 

värderingar. Ämnet i studien valdes utifrån intresse och att det är ett aktuellt problemområde. 

Min ambition och strategi har varit att inta en självreflekterande position och ett förhållningssätt 

fritt från ideologi genom hela forskningsprocessen. 
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En utveckling mot normalisering av cannabis bland studenter 

I avsnittet presenteras resultatet av intervjuerna med studenthälsopersonal. Avsnittet är indelat 

i rubriker utifrån teman som utkristalliserats under analysens gång. Under dessa rubriker 

diskuteras resultatet löpande mot tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. 

Attityder 
Ett tema som genomsyrat samtliga intervjuer är uppfattningar om attitydförändringar mot en 

bredare acceptans för cannabis i samhället. Intervjupersonerna menar att dessa förändringar 

blivit tydligare under 2000-talet. Medial rapportering och legaliseringsdebatter lyfts upp som 

centrala faktorer i denna process. En av de intervjuade beskriver detta: 

 

-Det baserar jag på klimatet och hur det diskuteras i media generellt, eller i samhället i 

övrigt, det är mer öppet och okej att prata om. Kanske inte att man brukar för det är 

fortfarande illegalt men att det inte är givet att bli emotsagd, det var mer tabubelagt förr, 

även om man hade liberala åsikter så var man nog mer försiktig förut.  

(IP 6) 

 

Trots drogens olaglighet beskrivs ett allt mer öppet förhållningssätt i samhället gentemot 

cannabis samt att det blivit mer legitimt att diskutera drogen oavsett om ståndpunkten är för 

eller emot. Dessa förändringar sammanfaller med kulturella omvärderingsprocesser på andra 

håll i världen. Parker m.fl. (2002) beskriver denna förskjutning som en kulturell anpassning av 

drogen. Vidare menar Sznitman (2008) att cannabis blivit en naturligare del av 

vardagsdiskursen genom massmedia. Det kan därmed tolkas som att media har en central roll i 

förskjutningen av normer och värderingar som bidrar till att skapa förändringar i kulturella 

perspektiv kring ett fenomen som cannabis. En intervjudeltagare säger sammanfattningsvis: 

-Det är en jätte attitydförändring på femton år. 

(IP 5) 

 

Förändringarna mot ett mer tillåtande klimat beskrivs som tydliga de senaste femton åren och 

intervjupersonerna resonerar vidare att de förändrade attityderna även beror på att tv-serier och 

filmer skildrar drogen på ett annat sätt än förut. De uppfattar att sättet som cannabis porträtteras 

på gör att det likställs med alkohol samt att det sällan skildras negativa konsekvenser av bruket. 

Dessa konstruktioner av drogen som förmedlas via populärkulturen menar de att särskilt yngre 

personer tar intryck av och har svårt att förhålla sig till. Hur detta påverkar yngre personer 

beskrivs av en intervjuperson: 

-Attityden finns ju ganska spritt i samhället och hos yngre verkar det finnas en bild av att det 

är fler som använder än vad som faktiskt gör det, man har en bild av att det är normaliserat 

och då blir steget inte så stort att ta. 

(IP 2) 

 

När någonting upplevs som vanligt förekommande uppfattas det som ett inkluderat normalt 

fenomen istället för avvikande. Det sker enligt Parker m.fl. (2002) samt Sznitman (2008) när 

populärkulturen skildrar droger som cannabis på ett positivt eller neutralt sätt. 
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Normaliseringsprocesser verkar bland annat genom massmedia och populärkulturen som vidare 

bidrar till att drogen blir kulturellt inbäddad. Detta blir sedan en del av människors 

vardagsmedvetande och uttrycks genom attityder och förhållningssätt till drogen. 

Sammanfallande med attitydförändringar mot en bredare acceptans för drogen i samhället 

beskrivs att tydliga ståndpunkter emot cannabis bland studenter inte är lika självklara idag som 

förut. En intervjuperson med lång erfarenhet beskriver denna förändring från 90-talet och 

framåt: 

-Det var rätt så tydligt ställningstagande från studenternas sida, att cannabis är inte okej, sen 

märkte vi när vi började närma oss 2000-talet och framåt att det skedde någon typ av 

förändring. 

(IP 1) 

 

Att ställningstagandet inte är givet tyder på att det finns ett bredare spektrum av olika 

ståndpunkter. Detta överensstämmer med resultatet från studien vid LTU (Halmkrona & 

Välitalo, 2017). I studien återfanns ett brett fält av olika uppfattningar men majoriteten av 

studenter som deltog hade inte tagit ställning till påståenden som indikerade liberala eller 

restriktiva uppfattningar om drogen. Resultatet i denna studie kan således tolkas i termer av att 

de beskrivna attityderna indikerar förskjutningar i perspektiv avseende cannabis. Samt att det 

handlar om en utveckling där förhållningssättet till drogen blivit öppnare och mer tillåtande. 

Kunskap och medvetenhet 
Graden av kunskap och medvetenhet kring cannabis är vidare av betydelse för att kunna dra 

slutsatser om i vilken omfattning det sker en förskjutning i perspektiv avseende drogen. Därför 

är uppfattningar om drogens hälsoeffekter samt föreställningar om förekomsten av drogen 

centrala. Intervjupersonerna beskriver den egna kunskapsnivån vad gäller hälsoeffekter som 

goda.  Flera av dem pratar om de negativa konsekvenserna som drogen kan medföra kopplade 

till studierelaterade problem, till exempel drogens påverkan på logiskt tänkande. 

Intervjupersonerna menar att studenternas kunskap om hälsoeffekter varierar och att det är 

vanligt att studenter argumenterar för att cannabis inte är farligare än alkohol. Följande citat 

belyser denna iakttagelse: 

 

-Det finns en syn hos många att det här är en lätt drog, det är inte så farligt. Det har nästan 

blivit som en del av hälsotrenden, att alkohol blir man så påverkad av men att använda 

cannabis är lite mer hälsomedvetet. 

(IP 2) 

 

Flera av intervjupersonerna menar att det är ett problematiskt resonemang att jämföra cannabis 

med alkohol. Vidare är själva diskussionen om farlighetsaspekter av både lagliga och olagliga 

droger svåra menar de, eftersom negativa effekter av cannabis är mer diffusa på kort sikt 

samtidigt som alkoholens skadeverkningar är mer konkreta och något som fler har erfarenhet 

av. Att cannabis värderas mot lagliga droger har även tidigare studier bland 

universitetsstudenter belyst. I en studie av Mostaghim & Hathaway (2013) visade resultatet att 

cannabis värderas som mindre farligt än alkohol och tobak och i en senare studie av Hathaway 

m.fl. (2015) sammanfattades att cannabis betraktas som en lätt och relativt säker drog om den 
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brukas förnuftigt. Detta sätt att värdera lagliga och olagliga droger är inte bara ett resonemang 

som förekommer bland studenter. Utifrån diskussionen om olika farlighetsaspekter har en 

intervjuperson följande uppfattning: 

-Det är när man är full som man slår folk på käften, som man kan köra ihjäl någon, som man 

följer med någon hem och blir våldtagen. Det är väldigt få som är nerrökta och begår den 

typen av brott, så om vi pratar cannabis är det egentligen bara vilka effekter det kan få på 

logiskt tänkande. 

(IP 3) 

 

Att värdera effekterna av lagliga och olagliga droger samt att ställa dessa mot varandra kan 

vidare betraktas utifrån ett normaliseringsperspektiv. Asbridge m.fl. (2016) menar att 

föreställningar om hälsoeffekter formar uppfattningar om normalisering eller de-normalisering 

och bidrar till att kontextualisera större samhälleliga processer. Genom att neutralisera drogens 

effekter genom jämförelser med alkoholens mer konkreta skadeverkningar, kan det tolkas som 

ett uttryck för att cannabis är i en omvärderingsprocess som innebär en utveckling mot en 

normalisering. 

Intervjupersonerna har delade uppfattningar om hur vanligt förekommande cannabisbruk är 

bland studenter.  En del uppfattar förekomsten som oförändrad över tid medan vissa tycker att 

det skett en ökning av antalet studenter som använder drogen. En intervjuperson menar att de 

blivit bättre på att fråga studenter om cannabis: 

-Vi har ju blivit väldigt mycket bättre på att fråga dom som kommer till oss, för femton år sen 

frågade vi inte när du kom in på ett samtal på samma sätt, så det är klart att när vi nu frågar 

rakt ut så får vi fler ja än om vi inte frågar. 

(IP 5) 

 

Flera av de intervjuade menar att de idag jämfört med förut har en ökad medvetenhet om 

cannabis som innebär att de även har blivit bättre på att lyfta frågan med studenter i samtal. 

Därmed vet de inte om ”fler träffar” beror på att det är fler studenter som använder drogen eller 

om de helt enkelt blivit mer uppmärksamma på att fråga. Samtidigt som det även finns bestämda 

uppfattningar om att cannabis är en drog som är betydligt mer vanligt förekommande inom 

utbildningar som till exempel media, konst och tv-produktion. Resonemanget handlar om att 

kreativitet är ett viktigt inslag för dessa personer samt att det av tradition finns olika kulturer 

inom olika grupper. Följande citat belyser denna uppfattning: 

-Det är vissa subgrupper, det är stor skillnad på våra utbildningar, sjuksköterskor skulle jag 

bli väldigt förvånad om någon av dom röker cannabis, dom som går våra konstnärliga 

utbildningar, där är det väldigt många som använder cannabis. 

(IP 3) 

 

Citatet illustrerar föreställningen om att cannabis är mer vanligt förekommande inom specifika 

studentgrupper. Det finns likheter med studien som gjordes vid LTU där resultatet visade att 

förekomsten att någon gång ha provat cannabis var mer vanligt förekommande bland studenter 

inom samhällsutbildningar jämfört med teknisk utbildning (Halmkrona & Välitalo, 2017).  Vad 
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dessa olika uppfattningar beror på finns det olika perspektiv på. Bland annat har Measham & 

Shiner (2009) likväl som Pennay & Moore (2010) menat att normalisering kan studeras utifrån 

acceptansen för drogen inom avgränsade sociala grupper. Sandberg (2012) argumenterade för 

att subkulturella aspekter som symboler, berättelser och ritualer har betydelse inom grupper 

som använder drogen. Samt att användare inom dessa grupper har en vilja att visa en skillnad 

mellan sig själva och övriga i samhället. Eftersom uppfattningarna skiljer sig åt är detta med 

andra ord ett svårtolkat resultat. Det kan dels tolkas som att cannabisbruk är en mer vardaglig 

och accepterad företeelse inom vissa studentgrupper. Samt att det beror på att det finns en 

utpräglad cannabiskultur inom dessa grupper. Det kan även tolkas som att intervjupersonerna 

har olika grad av medvetenhet om hur pass normaliserat cannabisanvändning är. 

Även om åsikterna går isär vad gäller förekomsten av cannabisbruk bland studenter finns 

överensstämmelser vad gäller uppfattningar om ett ökat användande och liberalare inställningar 

till drogen bland ungdomar. Flera intervjupersoner lyfter denna utveckling och ställer sig 

undrande till om dessa ungdomar kommer ta sig vidare till högre studier, följande citat 

exemplifierar detta: 

-Det görs undersökningar och man har kunnat se att det är gymnasieskolor där det har varit 

mycket cannabis under en period och det är i grupper som det varit mer fylla i innan. Jag 

tycker det blir spännande att se när de som är yngre tonåringar idag tar klivet in mot 

universitet, kommer dom vidare mot högre studier och hur bemöter vi dom? 

(IP 2) 

 

Citatet indikerar att det skett en utveckling där cannabis som berusningsmedel har en naturligare 

plats i ungdomskulturen. En annan intervjudeltagare menar att den yngre generationen kommer 

ha med sig mindre alkoholerfarenhet och pekar bland annat på en förändring i tillgängligheten 

till cannabis. Drogen beskrivs som lättare att få tag på än alkohol för dessa underåriga personer. 

Parker m.fl. (2002) drog slutsatsen i studien bland brittiska ungdomar att bruket av cannabis i 

rekreationssyfte blivit en naturlig del av ungdomarnas livsstil, konsumtion och fritid. Parker 

menade att ungdomar växer upp drogmedvetna och att denna kännedom bland ungdomar ökar 

när tillgång förekomst och frekvens av användning ökar. Ett normaliserat förhållningssätt till 

cannabis exemplifieras av följande citat: 

-Det har varit likadant över tid, jag ser ingen förändring, men däremot 20åringar, där vet jag 

att många röker cannabis och tycker inte att det är konstigt, dom tycker inte det och jag 

tycker inte det heller. 

(IP 3) 

 

Intervjupersonen menar att det inte skett någon förändring i förekomsten av droganvändningen 

men att företeelsen inte betraktas som avvikande av ungdomar. Även intervjupersonen själv ger 

uttryck för en syn på bruket av drogen som en normaliserad företeelse. Den beskrivna 

drogmedvetenheten bland ungdomar menar Parker m.fl. (2002) även reflekteras i attityder hos 

vuxna vilket citatet ovan indikerar. Samtidigt som det finns olika uppfattningar bland 

intervjupersonerna om förekomsten av cannabis bland studenter menar intervjupersonerna att 
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även studenterna har olika föreställningar om förekomsten av bruk. Detta belyses av följande 

citat: 

-Det finns grupper med studenter som testat eller använder cannabis och som har 

uppfattningen att alla har gjort det. Sen finns det andra grupper av studenter som aldrig 

provat cannabis och inte tycker att det är så vanligt. 

(IP 6) 

 

Helmer m.fl. (2014) ger en förklaring till detta och menar att det finns ett samband mellan 

föreställningar om vänners bruk och eget användande likväl som uppfattningar om vänners 

inställning till droger och egna attityder. Således kan det tolkas som att den egna föreställningen 

om drogen påverkas av den sociala krets personer befinner sig i. I ett vidare perspektiv kan det 

betraktas som att en kombination av socialt umgänge samt intryck som förmedlas via medial 

rapportering och populärkultur påverkar både studenternas och intervjupersonernas 

uppfattningar om graden av normalisering. 

Politik och lagstiftning 
Vad gäller den narkotikalagstiftning som vi har idag, menar samtliga intervjupersoner att den i 

grunden är bra för att det får fler personer att tänka till innan de provar drogen. Samtliga menar 

att lättnader i lagstiftningen skulle medföra ett ökat användande av cannabis. Åsikterna går dock 

isär om huruvida detta skulle leda till ett ökat missbruk av drogen. Lättnader i lagstiftningen i 

medicinskt syfte ställer sig majoriteten av de intervjuade tveksamma till. En mer restriktiv 

hållning exemplifieras i följande citat: 

 

-Cannabis är narkotikaklassat och jag tänker till och med att om man hade uppfunnit 

alkoholen idag så skulle man också förbjuda den, för mig är det solklart. Jag kan inte ens 

medicinskt se att det här är riktigt okej faktiskt, det låter som att jag är väldigt rigid men det 

är min inställning till droger. 

(IP 4) 

 

Citatet återspeglar ett förhållningssätt som är i linje med den officiella narkotikapolitiska 

inställningen gentemot alla typer av olagliga droger. Det återfinns dock bland 

intervjupersonerna ett brett fält av olika uppfattningar. Följande citat exemplifierar ett öppnare 

förhållningssätt där en av de intervjuade även ser fördelar med en mindre restriktiv politik: 

-Självklart skulle ju användningen öka för så fort något blir legaliserat så tänker man att då 

är det ju okej, så det finns väl en risk att folk kommer röka cannabis i betydligt större 

utsträckning än idag. Samtidigt skulle man då få bort kriminaliteten kring drogen, så jag 

skulle inte säga att jag är för en legalisering men jag är inte tvärsäker på att jag är emot 

heller. 

(IP 3) 

 

Citatet belyser dels konsekvenser men även fördelar med lättnader i lagstiftningen. Att fler 

antagligen skulle röka cannabis ställs mot vinsten med att detta även skulle kunna minska en 
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del av kriminaliteten i samhället. Det finns även uttalanden som lyfter fram både yrkesmässiga 

och personliga ståndpunkter: 

-I min roll så tänker jag främst att det här är den lagstiftning vi har idag och det är nånting 

som man måste förhålla sig till. Själva debatten kring vad som borde vara lagligt eller inte 

eller vilken politik vi borde föra tycker jag att det finns mer för politiker att fundera kring. Sen 

kan jag försöka ta del av debatten och den medicinska expertisen som finns, olika influenser 

som talar för eller emot, då väljer man ju lite vilket öra man vill lyssna på. Men i den här 

rollen att förhålla sig till svensk lagstiftning så är det mer bara, så här är läget. 

(IP 6) 

Genom intervjupersonernas resonemang återspeglas ett brett spektrum av olika åsikter om 

lagstiftningen kring cannabis. Parker m.fl. (2002) menade att kännedom om och omvärdering 

av cannabis även tar sig uttryck inom mer strikta institutionella sammanhang. Vidare 

resonerade Parker (2005) att en indikation på att en drog befinner sig i en normaliseringsprocess 

är hur narkotikapolitiken och olika narkotikapolitiska strategier förhåller sig till drogen. 

Studenthälsomottagningarnas arbete bedrivs utifrån lagstiftningen. De olika citaten 

exemplifierar dock att det finns variationer och olika ståndpunkter hos individer inom denna 

institutionella kontext som innebär att ett tydligt ställningstagande mot drogen inte är självklart. 

Social acceptans 
Förändringar i kulturella perspektiv vad gäller cannabis har beskrivits av samtliga 

intervjupersoner. På liknande sätt beskrivs förändringar mot en bredare social acceptans. 

Förändringarna handlar om att attityder till själva bruket av drogen uppfattas som mer tillåtande 

och mindre moraliserande. En intervjuperson beskriver uteblivna reaktioner från omgivningen: 

 

-Det är mer okej att använda vilket gör att man kanske inte tänker så mycket på att det 

faktiskt inte är lagligt. Det finns inte samma motståndskraft i omgivningen, det är inte så 

många som ifrågasätter om någon håller på och röker på lite då och då, det finns idag en mer 

liberal hållning till det. 

(IP 1) 

 

Intervjupersonen menar att personer som röker cannabis ibland inte blir ifrågasatta av 

omgivningen i samma utsträckning som förut. Enligt Parker m.fl. (2002) såväl som Williams 

(2016) är ett mått på social acceptans i vilken omfattning bruket av drogen tolereras av 

individer, särskilt icke-användare. Att det handlar om en acceptans för ett bruk som sker 

sporadiskt kan tolkas som en tolerans för bruket av cannabis i rekreationssyfte (Parker m.fl. 

2002). Förutom att det inte är givet att ifrågasätta en person som använder cannabis beskrivs 

även skillnader i sättet att prata om drogen. Detta exemplifieras av följande citat: 

 

-För femton år sedan så hade vi samma frågor uppe, tänk att det är förfest och ni är 

arrangörer, på festen röks det på, vad gör ni då? För femton år sedan var det inte alls bra, 

det här måste vi verkligen göra något åt, vi måste hjälpa de här som knarkar. Medan man 

idag funderar mer över att det är klart vi inte kan ha det innanför våra ramar, ska ni hålla på 

med det här så kan ni inte vara med på nollningen, det är en stor skillnad. 

(IP 5) 



29 
 

Intervjupersonen beskriver ett exempel på hur studenter som skall ansvara i studentsociala 

sammanhang resonerar kring hur de bör agera om någon använder cannabis. Citatet pekar på 

en förändring dels i synen på personen som brukar drogen men även synen på att själva 

beteendet förekommer. Detta kan förklaras av det Sznitman (2008) beskrev om hur media 

konstruerar narkotikakonsumtion förknippat med socialt integrerade narkotikabrukare snarare 

än socialt utslagna individer. Istället för att prata om problematiken kring droganvändningen 

handlar diskussionen mer om att markera att det inte är ett acceptabelt beteende inom den 

aktuella kontexten. Duff m.fl. (2011) beskrev att när det sker ett tolkningsförfarande om i vilka 

situationer ett beteende är lämpligt, snarare än att beteendet helt avfärdas, tyder detta på ett mer 

tillåtande förhållningssätt och vidare en social acceptans. 

Det finns delade meningar om hur vanligt förekommande drogen är bland studenter men mer 

samstämmiga uppfattningar om att användningen av cannabis är mer synligt idag. På liknande 

sätt som intervjupersonerna beskriver ett öppnare klimat i samhället att diskutera 

cannabisfrågan menar de också att sociala gränser för användandet förskjutits. En deltagare ger 

följande exempel: 

 

-För tio år sedan hade man rökt innan man kom dit medan man idag kanske röker på väg till 

kårpuben, släcker den innan man går in. Förr hade man rökt hemma och sen gått dit, idag är 

man inte så rädd att bli påkommen eller att kompisarna vet om det. 

(IP 5) 

 

Citatet antyder att sociala gränser förflyttats och att själva beteendet som tidigare betraktats som 

avvikande inte längre omgärdas av samma stigma som förut vilket även gör att personer vågar 

använda det mer öppet. Samtidigt har Hathaway m.fl. (2011) samt Pennay & Moore (2010) 

argumenterat för att cannabisanvändare värderar eventuella stigman och döljer sitt bruk i vissa 

sammanhang. Detta innebär som i exemplet ovan att beteendet kan tolkas som normaliserat i 

sammanhanget att promenera med vänner till kårpuben. Samtidigt som det kan förknippas med 

stigma om det sker i ett annat sammanhang. 

A:et i ANDT 
När intervjupersonerna pratar om det förebyggande ANDT-arbetet vid 

studenthälsomottagningarna beskrivs i huvudsak metoder samt utbildningar och insatser riktat 

mot alkohol. En intervjuperson menar följande: 

 

-Det finns mer metoder att arbeta med alkohol, sen är det fortfarande den stora delen. Jag 

tänker att man ibland måste göra prioriteringar och då tänker man att vi gör ett jättebra 

arbete på alkohol, så får vi göra vad vi kan med det andra. 

(IP 1) 

 

Alkohol är en laglig drog och alkoholnormen är både etablerad och djupt rotad i samhället och 

bland målgruppen studenter. Detta gör det till en ständigt relevant fråga som 

studenthälsomottagningarna mer naturligt förhåller sig till. Samtidigt som alkohol är det 

huvudsakliga fokuset uttrycker flera intervjupersoner dock att det för de enskilda 

mottagningarna handlar om att ta sig an frågan om cannabis och prioritera den. På en 
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individnivå beskrivs det inte som någon skillnad i hur alkohol- och cannabisfrågor lyfts upp. I 

samtal med studenter vid till exempel nybesök på mottagningarna ställs alltid frågor kring både 

alkohol- och narkotikakonsumtion och ofta uppkommer frågan om cannabis i samtal som 

egentligen handlar om andra saker som till exempel stress, sömnbesvär eller ångest. Följande 

citat exemplifierar dock hur problematiken med att ta sig an frågan uppfattas: 

 

-Jag tycker att det är en skitsvår fråga att jobba med, man går på utbildning, alla tycker att 

det är bra att vi jobbar med frågan, men hur ska vi göra då? Jag är ganska trygg att jobba 

med frågor som sex- och samlevnad, men i denna fråga måste jag gå in med att det här är rätt 

och fel, det finns lagligt och det finns olagligt liksom. 

(IP 5) 

 

Att cannabisfrågan lyfts i enskilda samtal på ett annat sätt än förut, kan bero på att 

intervjupersonerna via utbildningar förvärvat kunskap kring drogen. Det kan tolkas som att 

personalen är mer drogmedveten utifrån termer av att förekomsten och användning av drogen 

ökat eller blivit mer synlig (Parker m.fl.2002). Samtidigt finns det upplevda svårigheter att lyfta 

cannabisfrågan på ett generellt plan samt uppfattningar om att det inte går att prata 

skadereducerande om cannabis på samma sätt som med alkohol, beroende på att det finns en 

rättslig ram att förhålla sig till. Eftersom normalisering dels handlar om ökad acceptans för 

drogen av individer och samhället (Williams, 2016), kan svårigheten med att lyfta samtalen och 

diskussionerna i det mer offentliga rummet tolkas som en rädsla att i rollen uttrycka eller prata 

om drogen som om den vore en norm eller legitim företeelse. 

 

Överlag uttrycker intervjupersonerna ett relativt fritt handlingsutrymme inom ramen för 

uppdraget. Det vill säga, det är till stor del upp till verksamhetscheferna inom respektive 

mottagning att besluta om och prioritera vad de lägger fokus på och arbetar med utifrån de 

resurser som finns till förfogande. Det kan dock förekomma hinder för det förebyggande arbetet 

inom lärosätena. En intervjuperson menar att det finns behov av att undersöka användandet av 

både alkohol och cannabis bland studenter, men upplever samtidigt ett motstånd inom lärosätet 

att undersöka förekomsten av både lagliga och olagliga droger. Samma person menar att 

studenthälsan velat inkludera frågor om alkohol, narkotika och doping i undersökningar som 

fakulteterna ansvarar för, men menar att det finns en rädsla för att fråga om känsliga saker. 

Vidare beskriver majoriteten av deltagarna att en viktig del i det förebyggande arbetet är 

möjligheter att få delta i gemensamma utbildningar och sammankomster som sträcker sig över 

gränsen för de olika studenthälsomottagningarna. Regeringens satsning Studenthälsouppdraget 

(Folkhälsomyndigheten, 2016) lyfts upp som en uppskattad satsning eftersom den innebar 

tillfällen att utbyta erfarenheter kring gemensamma problem och frågeställningar. Denna 

samordning finns inte idag och intervjupersonerna pekar på en brist med att ingen myndighet 

har det övergripande ansvaret. Följande citat belyser nyttan av en samordnad kraft kring 

målgruppen studenter: 

 

-Att vi inom samma område kan träffas och utbyta idéer och erfarenheter, på många sätt är 

det klart att frågorna inte är specifika för studenter men det finns många gemensamma 

nämnare, om man tänker kring cannabis med den attitydförändring som finns, hur ska man 
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jobba på ett framgångsrikt sätt med det? Då är det värdefullt att diskutera såna frågor, det är 

inte alltid innehållet som behöver vara viktigt utan att man uppmärksammar frågan. Det blir 

lätt att det faller i glömska, så att träffas och prata om de här frågorna sätter fokus på det. 

Det blir ofta tycker jag när vi pratar om ANDT att fokus blir på alkohol. 

(IP 6) 

 

Citatet illustrerar dels nyttan med en samordnad kraft men också att det finns ett behov av att 

precis som med alkohol, hålla cannabisfrågan färsk. Resultatet tyder även på att enskilda 

studenthälsomottagningar upplever svårigheter med att hitta arbetssätt och metoder för att 

kunna arbeta förebyggande med drogen. En intervjuperson uttrycker sitt missnöje över detta: 

 

-Det är väldigt synd att det har upphört, jag tänker att det här är den största samlande 

kraften som vi har kring gruppen unga vuxna i samhället, det är dumt att släppa. Vi hade 

gärna sett att man utökat och faktiskt gjort nånting kring alkohol och framförallt cannabis. 

(IP 2) 

 

Eftersom en stor del av landets unga vuxna studerar vid högskola och universitet ser deltagarna 

studenthälsomottagningarna som det forum vilka har en stor möjlighet att nå ut till denna 

målgrupp. De påtalar även ett behov av att utveckla arbetet kring cannabis men uttrycker en 

vilsenhet i hur de skall gå tillväga. Detta tyder på att trots att deltagarna benämner alkohol som 

den huvudsakliga drogen att arbeta kring, ändå ser ett behov av att göra mer kring cannabis.  
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Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande avsnitt återges syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras de 

huvudsakliga resultaten och slutsatserna i studien och avslutas med förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Syftet med studien var att undersöka om det förekommer normalisering av cannabis, genom att 

studera hur socialt och kulturellt accepterad drogen är bland studenter. Det undersöktes genom 

att skapa en djupare förståelse för hur personal vid studenthälsomottagningar vid universitet 

och högskolor upplever, beskriver och arbetar med cannabisfrågor. Frågeställningarna var 

följande: Uppfattas cannabis som ett normaliserat fenomen bland studenter? Vilka 

föreställningar om cannabis påverkar studenthälsans arbete kring drogen? Hur uppfattas hinder 

respektive möjligheter i det förebyggande arbetet kring cannabis? 

 

Studiens resultat tyder på en utveckling som i den tidigare forskningen beskrivs som en växande 

social acceptans och kulturell anpassning av cannabis (Parker m.fl. 2002). Detta skall förstås 

som genom forskningen av bland annat Williams (2016) och Sznitman (2008), att det inte 

behöver ske ett ökat användande av drogen för att den skall betraktas som normaliserad utifrån 

sociala och kulturella aspekter. Slutsatsen i studien är följaktligen att det sker en normalisering 

av cannabis bland studenter och i samhället. Av resultatet har det framkommit faktorer som 

utifrån ett normaliseringsperspektiv är av betydelse för denna process.  Det handlar dels om 

liberalare attityder och att studenters ställningstagande emot drogen inte är lika självklara som 

förut. Vidare har resultatet visat att det är vanligt att jämföra cannabis med alkohol eller värdera 

det som mindre farligt än lagliga droger. Detta är mot bakgrund av tidigare forskning om 

normaliseringsprocesser (Asbridge, 2016) en indikation på en omvärdering som innebär ett mer 

normaliserat förhållningssätt till drogen. Studiens resultat har även visat att cannabisanvändare 

bemöts av mindre moraliserande från omgivningen samt att själva bruket av drogen är mindre 

stigmatiserat och sker mer öppet idag. Användandet av cannabis är inte att betrakta som 

accepterat i alla sammanhang, men slutsatsen är att det mer handlar om att sätta gränser än att 

avfärda beteendet som avvikande. 

 

Parker m.fl. (2002) menade att slutsatser om en ökad social acceptans och kulturell anpassning 

är obekväma, eftersom det blottlägger en förlust av lagens sociala och moraliska auktoritet. 

Universitet och högskolor är institutionella kontexter där förekomsten av cannabisbruk inte är 

accepterat, samtidigt som resultatet indikerar att det finns en ökad social acceptans för drogen 

bland studenter inom vissa sammanhang. Det finns vidare en medvetenhet hos 

intervjupersonerna om förändrade attityder och en bredare acceptans i samhället för drogen. 

Det kan betraktas som motstridigt att det finns en ökad acceptans för cannabis samtidigt som 

drogen är olaglig. Majoriteten av intervjupersonerna reflekterar över att det inte går att arbeta 

med cannabis på samma sätt som med alkohol. Slutsatsen är att dessa uppfattningar skapas 

utifrån värderingar om rätt och fel, att alkoholen är norm samtidigt som lagen ger uttryck för 

cannabis som en oacceptabel drog. Utifrån studiens resultat är bilden att 

studenthälsomottagningar har ett utpräglat arbete kring alkohol men att de står mer handfallna 

när det handlar om cannabis. Detta kan sammantaget tolkas som en del i 
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studenthälsomottagningarnas svårigheter att arbeta med drogen, samt intervjupersonernas 

upplevda vilsenhet i hur de ska ta sig an frågan. 

 

Resultatet i studien visar vidare på att bruket av cannabis bland ungdomar utvecklats från en 

avvikande till en mer normaliserad företeelse, vilket även Parker m.fl. (2002) konstaterat. Om 

cannabis blivit en naturligare del av ungdomars vardag och fritid innebär det utmaningar för 

samhälleliga aktörer som arbetar med dessa frågor. För studenthälsomottagningarna kommer 

detta innebära utmaningar i hur de ska bemöta och arbeta med kommande generationens 

drogmedvetna universitetsstudenter. I ljuset av förändringar i kulturella perspektiv vad gäller 

cannabis samt den ökade social acceptansen för drogen bland ungdomar och studenter, bör 

studenthälsomottagningarnas mål och arbetsmetoder utgå från denna realitet. Ett hinder för att 

kunna bedriva ett framgångsrikt preventionsarbete är att det krävs kunskap och samordning 

som idag saknas. Detta gäller främst hur förekomsten av cannabisanvändningen bland studenter 

ser ut. Studenthälsomottagningarna har inom ramen för sina uppdrag möjligheter att ta sig an 

och arbeta med cannabisfrågan mer proaktivt. För att möjliggöra detta är det nödvändigt med 

en nationell samordning, det är även nödvändigt med ett genomgående internt stöd inom 

institutionerna. Svårigheter med att rekrytera intervjupersoner till studien vittnar om vad som i 

det närmaste kan betraktas som en institutionell tystnad eller rädsla för att lyfta frågan och prata 

om cannabis. 

 

Avslutande reflektioner och förslag på fortsatt forskning 
Intervjupersonerna kontaktades i egenskap av sina yrkespositioner vilket antas påverka deras 

uppfattningar samt vad de valde att prata om, i någon mån. Utrymmet i uppsatsen har varit 

begränsat, vilket innebär att det uppkommit frågeställningar under arbetets gång som inte fick 

plats inom ramen för denna studie. Det finns även en medvetenhet hos mig om att studiens 

metod- och teorival påverkar resultatet, därför behövs vidare fortsatta studier inom området. En 

nationell kartläggning som undersöker förekomsten av cannabis bland studenter skulle bidra 

till en ökad förståelse för omfattningen och förekomsten av bruket inom universitet och 

högskolor. Det skulle även vara intressant med kvalitativa studier riktade dels till studenter men 

även andra aktörer inom högskolor och universitet. Detta för att vidare undersöka uppfattningar 

om cannabis för att kunna dra slutsatser om drogens sociala acceptans och kulturella anpassning 

inom den institutionella kontexten
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Bilagor 

Bilaga 1. 
 

Informationsbrev – Förfrågan om deltagande i studie 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie om normalisering av cannabis. 

Mitt namn är Emelie Välitalo och jag läser tredje året på sociologiprogrammet med inriktning 

utredning vid Luleå tekniska universitet. I mitt examensarbete (c-uppsats) vill jag undersöka 

om det förekommer normalisering av cannabis och i synnerhet om det finns en social samt 

kulturell acceptans för drogen bland studenter. Därför vänder jag mig till dig som arbetar med 

studenthälsofrågor vid universitet eller högskola. 

Studiens datainsamling kommer att ske via telefonintervjuer under april månad. Intervjun 

beräknas ta 45 minuter och spelas in för att sedan skrivas ut. Det är endast jag som kommer att 

ha tillgång till det inspelade materialet och efter avslutad studie raderas inspelningen. Resultatet 

av intervjun sammanställs med andra intervjuer i mitt examensarbete som publiceras vid Luleå 

tekniska universitet. Det kommer inte vara möjligt att se hur enskilda personer eller universitet 

har svarat på frågorna. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. De uppgifter du lämnar behandlas och bearbetas konfidentiellt av mig. Du 

garanteras anonymitet genom att de uppgifter du lämnar inte kan härledas tillbaka till dig. 

Om du är intresserad av att delta, vänligen bekräfta din medverkan i studien med ett mail eller 

ring upp mig och lämna telefonnummer samt ge förslag på datum och tid som passar att bli 

uppringd för intervju. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

Vänlig hälsning/Emelie Välitalo 

E-post: emevli-1@student.ltu.se  

Telefon: xxx-xxxxxxx 

Handledare: Mats Jakobsson. Universitetslektor. E-post: mats.jakobsson@ltu.se  

mailto:emevli-1@student.ltu.se
mailto:mats.jakobsson@ltu.se


 

Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

1. Bakgrundsfrågor: 

Kan du berätta lite om dig själv? 

Hur länge har du arbetat vid studenthälsan? 

Vad är din roll? 

 

2. Studenthälsans arbete 

Kan du beskriva vad ni på studenthälsan arbetar med? Vad är erat uppdrag? 

Kan du berätta lite om skolans drogpolicy? 

Har ni deltagit i ”Studenthälsouppdraget”? Vad är dina tankar kring det? 

Upplever du att arbetet har förändrats under din tid på studenthälsan? På vilket sätt? 

Hur arbetar ni på studenthälsan kring cannabis? Kan du ge exempel på förebyggande insatser? 

Samarbetar ni på studenthälsan med andra aktörer? Inom lärosätet, utanför? 

- Är gränsen för erat uppdrag tydlig? 

Vad tänker du kring den narkotikalagstiftning vi har idag? 

Att cannabisbruk är en olaglig drog, upplever du att det försvårar eller underlättar det 

förebyggande arbetet? (- Finns det risk för stigmatisering?) 

 

3. Användande, attityder och föreställningar om cannabis 

Vad är dina spontana tankar om cannabis? 

- Hur kommer det sig att du tänker så? 

- Har du alltid tänkt så eller är det något som har förändrat ditt synsätt? 

Upplever du att cannabisbruk förekommer bland studenter? 

Upplever du att tillgängligheten till cannabis ökat/minskat bland studenter under din tid vid 

studenthälsan?  - Är det fler studenter som söker sig till er för cannabisbruk? 

Är det mer vanligt inom vissa program eller linjer, hur uppfattar du det? 

Upplever du att cannabis är vanligt förekommande i samhället? Vad tror du att det beror på? 

Tror du att människor är drogmedvetna idag? 

Kan du ge exempel på vad du säger i samtal med studenter när ni pratar om cannabis? 

Hur pratar studenter om cannabis? 

Hur diskuterar ni inom personalgruppen kring cannabis? 



 

 

Hur uppfattar du studenternas kunskaper om cannabis? 

 

Hur ser du på din egen kunskap kring cannabis? 

 

Har du användning för din kunskap i ditt arbete? 

Hur upplever du studenters inställning till cannabis? 

- Vad tror du att det beror på? 

Hur uppfattar du inställningen bland studenter till cannabis jämfört med annan typ av 

narkotika?  

- Attityder? Bruk? Risker? 

Hur uppfattar du inställningen bland studenter till cannabis jämfört med alkohol? 

- Gällandes Attityder? Bruk? Risker? 

Det pågår debatter medialt om legalisering av cannabis, vad tror du att följden av en 

legalisering skulle bli? 

- Vad tror du att det skulle innebära för samhället? 

- för erat arbete? 

 

 

Avslutande fråga 

- Finns det något som du skulle vilja tillägga som jag inte tagit upp? 

 

 

 


