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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att granska ungdomars attityder till cannabis och 
omgivningens påverkan på individens inställning. De centrala frågeställningarna i arbetet 
är: Hurdana attityder har ungdomar till cannabis? I hur stor grad påverkar omgivningen 
ungdomars inställning till cannabis? Är omgivningens inställning till drogen viktig för 
ungdomar? Hur upplever ungdomar lagstiftningen som tangerar narkotika? 
 
I teorin förklaras viktiga begrepp som droger, ungdomskultur, ungdom och 
identitetsutveckling, kriminalpolitik och socialpsykologi. Jag har särskilt fördjupat mig 
inom socialpsykologin eftersom den ligger som teoretisk grund för hur attityder skapas 
och förändras. Något som också tagits fasta på i teorin är hur omgivningens sociala 
påverkan kan vara avgörande för ungdomars attityd och inställning till droger. Cannabis 
och dess effekt och skillnader mellan det akuta och kroniska ruset redovisas också i 
arbetet. Slutligen presenteras tidigare forskning som tangerar cannabis och ungdomar. 
 
Studien genomfördes som en kvantitativ enkätstudie där sammanlagt 260 respondenter 
deltog. Ungdomarna  i studien var mest positiva till cannabis odling. Trots allt har 
majoriteten av ungdomarna inte positiva attityder gentemot användning, försäljning eller 
odling av cannabis. Resultatet visar även att ungas inställning till cannabis påverkas i störst 
utsträckning av föräldrar och vänner samt att majoriteten av ungdomarnas inställning till 
cannabis inte skulle förändras om cannabis vore lagligt. Slutligen påvisar studien att de 
flesta ungdomar använder cannabis p.g.a nyfikenhet.  
 
_________________________________________________________________________ 

Språk: Svenska Nyckelord:  Cannabis, ungdomar, socialpsykologi, attityder, 
socialpåverkan 
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Abstract 

The purpose of my thesis is to examine adolescents´ attitudes towards cannabis and the 
impact of environment on the attitude of an individual. The central questions in this thesis 
are, what attitudes do adolescents have towards cannabis? How much does the 
environment impact young people's attitude? Are the environment's attitudes towards 
the drug important to adolescents? How do adolescents perceive the drug legislation? 
 
The theoretical part of this study explains important terms as youth culture, youth 
development, drugs, criminal policy and social psychology. I have particularly considered  
social psychology, which is the theoretical foundation for how attitudes are created and 
change. I have also considered in my theoretical part how identity development can be 
crucial for young people's attitude and approach to drugs. Cannabis and its effects and 
differences between acute and chronic intoxication are also presented. Finally, previous 
research done in Finland concerning cannabis and young people is presented. 
 
The study was performed through a quantitative survey involving 260 respondents.  
The adolescents in the study were most positive towards cultivation of cannabis. After all 
the majority of the adolescents didn’t have positive attitudes towards use, selling and 
cultivation of cannabis. The result also shows that young people's attitude towards 
cannabis is mostly influenced by parents and friends and that the majority of young 
people's attitude towards cannabis is not affected and would not change even if cannabis 
was legal. Finally, the study shows that most young people uses cannabis out of curiosity. 
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1 Inledning   

Det är särskilt en drog som verkar ha tagit världen med storm och det är cannabis. Cannabis 

har visat sig vara, inte bara den vanligaste odlade drogen, utan också den allra mest 

missbrukade och smugglade drog världen över. I synnerhet bland den yngre generationen är 

cannabis den dominerande drogen som används. Debutåldern vid cannabisbruk är dessutom 

särskilt låg i jämförelse med debutåldern vid bruk av andra droger. Cannabis associeras även 

med olika ungdomskulturer. (WHO u.å) 

Studier som gjorts av United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) påvisar att 

cannabisanvändning har både ökat, men samtidigt minskat i de europeiska länderna. I bl.a. 

England har cannabisanvändning bland unga kraftigt minskat. År 1998 brukade 28,2 procent 

cannabis i åldern 16-24 år. År 2007-2008 hade andelen unga användare minskat till 17,9 

procent. Irland, Bulgarien, Lettland och Finland är däremot länder inom EU där 

cannabisanvändningen istället har ökat. (UNODC, 2009) 

 

Det framkommer i ESPAD undersökningen att cannabis är den mest använda drogen, särskilt 

bland ungdomar mellan 15-16 år. Målet med ESPAD undersökningen är att försöka granska 

och jämföra ungas alkohol-, tobak- och narkotikaanvändning. Hela 30 procent av de unga i 

undersökningen anser att cannabis är en mycket lättillgänglig drog. (ESPAD, 2015) Enligt 

en ny studie är förekomsten av cannabisanvändning till och med fem gånger vanligare än 

användning av någon annan drog. (EMCDDA, 2018) 

 

Vad beträffar cannabissituationen i Finland har både förekomst och användning sedan 

tidigare varit mycket låg. Däremot bekräftar nyare rapporteringar och studier att förekomst 

samt användning av cannabis stigit i Finland. Även hemmaodlingar har ökat enligt en studie 

från år 2015. (UNODC, 2017; Institutet för hälsa och välfärd, 2015)  

 

Institutet för hälsa och välfärd (2016) påpekar hur ungas attityder till cannabis i Finland har 

förändrats. Attityderna till drogen är mildare och mer liberala, samtidigt lockar drogen fler 

unga än tidigare. Till skillnad från det stigande intresset för cannabis verkar däremot ungas 

intresse för alkohol minska. Förutom att de unga numera förhåller sig annorlunda till 

cannabis har även inställningen till andra droger så som alkohol och tobak förändrats.    
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I en annan rapport "Unga finländare använder alkohol och droger mer sällan än unga 

européer i genomsnitt" konstateras att förekomsten av cannabis i det stora hela har ökat 

världen över. Det är inte enbart i Europa där unga cannabisanvändare ökat, numera har även 

antalet unga cannabisanvändare ökat runtom i Finland.  (Institutet för hälsa och välfärd, 

2016) 

 

Valet av forskningsområde för detta examensarbete grundar sig på ett eget intresse för 

missbrukarvård, beroende och behandling av missbruk. Dessutom förstärktes valet av 

forskningsområdet i samband med profileringsstudier under mitt tredje år som 

socionomstuderande. Profileringsstudierna var en kombination av tre olika områden, 

ungdomsarbete, missbrukarvård och mentalvård. Inom missbrukarvårdsdelen inom 

profileringsstudierna valde jag att fördjupa mig i haschavvänjningsprogrammet. Där fick jag 

fördjupa mig i cannabis som drog och i en behandlingsform som är ämnad för unga vuxna i 

25 årsåldern, vilket förstärkte mitt tidigare intresse. Dessutom har cannabis varit ett mycket 

aktuellt diskussionsämne i Finland, vilket också var en bidragande faktor till att granska 

ungdomars attityder till cannabis i mitt examensarbete. 

2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att granska och kartlägga ungdomars attityder till 

cannabis. Samtidigt vill jag undersöka i hur stor grad attityderna påverkas av omgivningen. 

Jag har valt att undersöka detta eftersom jag anser att det behövs bättre insikt i de 

bakomliggande attityderna till cannabis hos ungdomar. 

För övrigt hoppas jag att denna studie kan öka kunskapen och förståelsen kring ungdomars 

attityder och förhållningssätt till cannabis i Österbotten. Eventuellt kan de positiva och 

liberala attityderna till cannabis grunda sig på en allmän okunskap om drogen samt att 

drogen blivit mer accepterad i sociala och kulturella sammanhang. Jag tror också att de ökade 

liberala attityderna skapas och sprids snabbt eftersom ungdomar påverkas mycket starkt av 

sin närmiljö. 
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Speciellt genom grupptryck från jämnåriga. Jag hoppas och tror att en ökad medvetenhet 

och kunskap om ungdomars attityder till cannabis kan vara till fördel vid exempelvis 

drogförebyggande arbete. Det kan även vara till stöd för föräldrar, anhöriga, kamrater samt 

skolpersonal och övrig personal som vill föra en öppen dialog om drogen tillsammans med 

ungdomar. Fördelen med att kunna uppmärksamma de bakomliggande attityderna kan leda 

till att man kan observera, följa med och eventuellt ingripa i ett tidigare skede i ungdomars 

liv.   

De mest centrala frågeställningarna i detta examensarbete är följande: 

• Hurdana attityder har ungdomar till cannabis? 

• I hur stor grad påverkar omgivningen ungdomars inställning till cannabis? 

• Är omgivningens inställning till drogen viktig för ungdomar? 

• Hur upplever ungdomar lagstiftningen som tangerar narkotika? 

I detta arbete kommer jag avgränsa mig till att granska ungdomars attityder till enbart 

cannabis. Denna avgränsning baserar sig på att det är särskilt cannabis som är den vanligaste 

förekommande drogen bland ungdomar idag. Det är även bland den yngre generationen man 

främst satsar på drogförebyggande åtgärder, vilket jag intresserar mig för.  

 

Jag har valt att främst fokusera på att granska attityderna som finns bland ungdomar eftersom 

övrig tidigare forskning har granskat andra perspektiv inom området. Som skribent har jag 

även valt att avgränsa mitt val av respondenter till ungdomar mellan 12 och 25 år, eftersom 

jag anser att den målgruppen lämpar sig för undersökningens syfte. 

3 Definition av begrepp 

I detta kapitel kommer flertal viktiga begrepp att presenteras och förklaras. 

 

3.1 Socialpsykologi 

Socialpsykologi handlar om hur vi förstår och kan förklara hur människans känslor, tankar 

och beteende påverkas av olika sammanhang och sociala situationer. Det handlar således 

först och främst om förståelsen bakom interaktionen mellan människor och deras omgivning. 

Socialpsykologins uppgift är att ta reda på och förstå beteende, tankar samt handling ur ett 
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individuellt-, grupp- och samhällsperspektiv. Denna vetenskap och teori är en viktig del i 

detta examensarbete eftersom den är en teoretisk grund bakom attityder, hur de skapas och 

vilka funktioner de kan fylla. (Eisele 2003,17) 

 

3.2 Attityd 

Inom socialpsykologin kan begreppet attityd definieras som människors påtagliga tankar och 

känslor som sedan uttrycks genom handling. Dessa tankar, känslor och handlingar är bundna 

till ett så kallat “attitydobjekt”. (Christensen, 2002, 173). Attityd i sin tur innebär en särskild 

inställning till själva “attitydobjektet”. Inställningen kan i sin tur vara positiv, negativ eller 

neutral menar Ekehammar. (Ekehammar 2012, 39). En mer utförlig beskrivning av 

attitydskapandet och dess funktioner samt hur man uppnår attitydförändring hittas senare i 

detta arbete (se kapitel 8). 

 

3.3 Droger  

Droger är ett samlingsbegrepp för olika medel som orsakar ett rus och psykoaktiv verkan 

hos människan, som exempelvis förändrar och påverkar personens sinnestillstånd och psyke 

samt verklighetsuppfattning. Droger är även ett samlingsnamn för olika rusmedel som på ett 

eller annat sätt är beroendeframkallande. Man kan även använda begreppet droger för att 

inkludera alla olika medel som också räknas till narkotika. Förutom droger som heroin, 

alkohol, tobak och cannabis, hör även kaffe, koffein och anabola steroider till droger. 

(Andersson 2014, 57-59). Finlands har en enskild narkotikalag 30.5.2008/373 som beslutar 

vilka preparat som ska betraktas som narkotika i Finland. Mer om narkotikalagen och övrig 

lagstiftning som tangerar ämnet presenteras senare (se kapitel 4). 
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3.4 Cannabis   

Cannabis är en växt eller planta som ursprungligen heter "Cannabis Sativa". Växten har sin 

uppkomst i Centralasien och har varit känd sedan flera tiotals tusen år tillbaka. 

Cannabisplantan har bland annat använts till att konstruera rep, textilier, som fågelfrö samt 

energigröda. Först under slutet av 1600-talet blev cannabis psykoaktiva egenskaper känt i 

Europa, bland annat inom konstnärskretsar. Runt 1800-talet blev växten ännu en gång 

använd som medicin. Förutom i Europa har Cannabis Sativa även varit populärt i Afrika och 

Amerika. (Wrammer och Pellmer och Hellström 2010, 128).  Mer om cannabis presenteras 

senare i arbetet (Se kapitel 5).  

3.5 Ungdom och ungdomsutveckling 

I Finland började man tala om begreppet ungdom under 1950- talet. Begreppet anses har 

använts i alla samhällen genom alla tider, däremot har definitionen av begreppet haft lite 

olika betydelser beroende på tid och plats. Tiden som ungdom d.v.s. “ungdomstiden” går att 

kategorisera enligt följande tre stadier. Tidig ungdom (11-14 år), mellan ungdom (15-18 år) 

och till allra sist sen ungdom och då är man mellan (19-25) år gammal. (Aaltonen & Ojanen 

& Vihunen & Vilén 2007, 29-30). Enligt Finlands ungdomslag 1285/2016 räknas man idag 

som ungdom till och med fram tills 29 års ålder (§3) 

Ungdomens utveckling går i sin tur att dela upp enligt tre olika utvecklingsformer, d.v.s. den 

fysiska-, kognitiva- och den socioemotionella utvecklingen. Inom den fysiska utvecklingen 

fokuserar man främst på puberteten, som medför såväl yttre som inre kroppsliga förändringar 

hos ungdomar och som i slutskedet skall leda till könsmognad. Den kognitiva utvecklingen 

rör däremot ungdomars tankar, minne och värderingar samt språk. Socioemotionella delen 

handlar i stort sätt om att främja ungdomens sociala och emotionella färdigheter. Till de 

sociala färdigheterna handlar det om att t.ex. veta skillnad på vad som är ett socialt accepterat 

beteende eller inte. Samtidigt bör man veta vilken social roll man har. Den emotionella delen 

har att göra med ungdomars känslor och upplevelser av identitet och självständighet. (Hwang 

& Frisén & Nilsson 2018, 59-121) hänvisa till att ungdomar  

3.6 Ungdomskultur 

När det gäller ungdomskulturer definierar Aaltonen dem som kulturer där medlemmarna 

skapar ett eget sätt att kommunicera och de skapar även egna typiska beteenden för sin 
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specifika ungdomskultur. Inom de olika ungdomskulturerna skapas även egna så kallade 

ungdomsstilar. Medlemmarna i gruppen kan också använda sig av olika symboler för att 

uttrycka sitt budskap. Alla dessa olikheter gör att man kan skilja på olika ungdomskulturer. 

Olikheter mellan kulturerna stärker sedan den egna gruppidentiteten mellan medlemmarna i 

samma ungdomskultur och de mindre detaljerna stärker gemenskapen. Med andra ord så har 

olika ungdomskulturer olika sätt att kommunicera och agera samt delade och gemensamma 

tankegångar. (Aaltonen, et.al. 2007, 32-33). 

 

Johansson och Wirbing (2005,41) påpekar att under åren som gått har det funnits stor 

variation mellan olika ungdomskulturer och enstaka av dem är mer associerade med droger 

än andra. Bland ungdomskulturer var bl.a. flowerpower och house-rejvtrender mer associerat 

med droger och missbruk än andra ungdomskulturer. Bergström (2014, 121) tillägger att 

inom ungdomskulturer tillfredsställs medlemmars behov och de ger varandra lustupplevelser 

samt snabba sinnesförändringar som i sin tur kan skapa nya ungdomstrender. Mer om 

ungdomar och droger kommer att presenteras senare (se kapitel 6). 

 

3.7 Identitetsutveckling enligt Erikson och Marcia 

Identitet vet vi sedan tidigare att är en del av ungdomars utveckling och blir därmed särskilt 

viktig för ungdomarna. Identitet som begrepp används när man vill förklara och studera 

flertal olika perspektiv gällande människan.  

Jag har valt att utgå från två perspektiv när det gäller utveckling av personlig identitet som 

är teoretiskt upplagt av Erik Homburger Erikson och James Marcia. Dessa teoretiker 

betraktar den personliga identiteten genom att den bildas och baserar sig på personens egna 

personliga utveckling. Erikson menar även att sökandet efter den egna identiteten hör till 

människans grundläggande behov. (Frisén 2008, 10-11)  

 

Erikson påpekar även att människas identitet formas och skapas enligt biologiska, sociala 

samt psykologiska delaspekter. Den biologiska identiteten behandlar den kroppsliga delen 

av människan såsom kön eller det allmänna utseendet. Den sociala delen tar i beaktande hur 

människan kan uttrycka sin identitet i och genom sin miljö. Slutligen omfattar den 

psykologiska delaspekten människans känslor, behov och de försvarsmekanismer man 

besitter. Alla dessa aspekter är av betydelse för utvecklingen av den egna identiteten. James 
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Marcia understryker istället att utforskande och ställningstagande är en viktig del av 

ungdomars identitetsutveckling. Marica delar in identitetsutveckling i fyra stadier. 

Fullbordad identitet, moratorium, för tidig identitet och identitetsförvirring. Dessa stadier 

handlar om hur långt den unga individen har kommit i den egna identitetsutvecklingen.  

(Frisén 2008, 11-14) 

 

Enligt Marica har de fyra olika identitetsstadierna tagit sig i uttryck enligt följande. Den 

fullbordade identiteten samt tidig identitet präglas av att individen har intagit en kraftig 

ställning till särskilda roller som fungerar specifikt som identitetsdefinierande. Det som 

specifikt präglar den fullbordade identiteten är att individen slutligen hittar sin egen plats 

och position i samhället som överensstämmer med det egna intresset och kapaciteten. 

Skillnaden från den för tidiga identiteten och fullbordad identitet är att det förstnämnda intar 

ställning baserat på identifikation där individen tar över andra individers roller istället för att 

utforska den egna rollen och den egna platsen i samhället.  

 

Ungdomar i moratoriumstadiet och identitetsförvirring har däremot inte intagit några sociala 

roller och inte heller tagit ställning till några värderingar. Skillnaden är att ungdomar inom 

moratorium pågår en s.k. identitetsprocess där de letar efter alternativa tankegångar och 

värderingar. Ungdomar med identitetsförvirring saknar å andra sidan några som helst klara 

och konkreta ställningstaganden. De unga med identitetsförvirring har visat sig uppleva en 

mycket lägre självkänsla. De är otryggare samt saknar moraliska argument. De är även 

lättmanipulerade och saknar nära relationer och blir därför lätt ensamvargar. (Frisen 2008, 

154-182) 

 

Utveckling av identitet och övergången mellan olika identitetsstadier kan skifta och 

förändras till mindre mogna former p.g.a. att tidigare värderingar, attityder och roller inte 

längre är viktigt och tillfredsställande för individen. Med andra ord kan en ungdom gå 

tillbaka från t.ex. fullbordad identitet till moratorium. Denna övergång handlar om att 

ungdomen numera saknar engagemang för att uppnå betydelsefulla psykologiska 

ställningstaganden som i sin tur uttrycker individens identitet. Sammanfattningsvis sker 

denna övergång p.g.a. inre samt yttre konflikter och kriser som medför inre eller yttre 

förändringsprocesser, vilket orsakar skiftningar mellan olika identitets statusar. Slutligen när 

en stabil identitet uppnås och allt runtom fungerar uppstår god självkänsla och 

välbefinnande. Dessutom är man bekväm i den egna kroppen och man upplever att man är 
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viktigt för andra personer. (Frisén 2008, 152-161). Senare i arbetet presenteras hur bland 

annat föräldrar kan främja att ungdomar uppnår fullbordad identitet (se kapitel 9.1). 

För att koppla identitetsutvecklingen och sökandet efter den egna identiteten med alkohol 

och droger används Johansson och Wirbing som referens. Johansson och Wirbing (2005, 55-

56) påpekar hur unga individer bl.a. använder alkohol och droger som ett redskap för att 

kunna uttrycka både sina känslor och tillhörighet till andra likasinnade. Senare i arbetet 

diskuteras övriga perspektiv som är kopplade till ungdomars droganvändning (se kapitel 6). 

 

4 Lagstiftning och kriminalpolitikens roll 

I detta kapitel kommer Finlands narkotikalag samt strafflag att introduceras. Samtidigt skall 

jag studera syftet med Finlands narkotikalag och kriminalpolitik dvs. vad är det 

grundläggande målet med dem. Sedan skall jag närmare titta på hur unga förhåller sig till 

lagen och landets drog politik när det gäller cannabis. Slutligen skall jag granska om 

kriminalpolitikens mål och önskan motsvarar den verkliga narkotikan och cannabissituation 

i Finland. 

4.1 Lagstiftning 

Det är Finlands enskilda narkotikalag 30.5.2008/373 som avgör vilka preparat som ska 

betraktas som narkotika. Den nuvarande narkotikalagstiftningen som verkställdes september 

2008 klassar följande medel som narkotika; kat, psilocybesvampar, opium, cannabis och 

kokablad (§3). Narkotikalagens centrala syfte är att förhindra att narkotika tillverkas, sprids 

och används olagligt i landet. Lagen är även menad för att förhindra exportering och 

importering av narkotika. Slutligen skall lagen även minska och förhindra hälsorisker som 

kan orsakas av narkotika produkter (§1). Sjunde paragrafen berör även hur odling av 

specifika växter som hampa (cannabis) och svampar också är förbjudet (7 §). (Narkotikalag 

373/2008).  

Som följande kommer jag presentera regeringens proposition (2008/22) dvs. regeringens 

förslag till bland annat en ny och uppdaterad narkotikalag. Kortfattat var regeringens mål 

med propositionen att bland annat förebygga narkotikabrott samt utveckla en ökad skärpt 

narkotikakontroll vars mål är att minimera skador som orsakats av narkotika. Förutom detta 
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var regeringens motivering till en förnyad och mer uppdaterad narkotikalagstiftning att den 

tidigare lagen inte definierade narkotiska preparat eller växter. Inte heller inkluderade den 

tydliga föreskrifter om produktion, distribution, hantering, innehav eller användning av 

narkotika.  

Annat som varit bristfälligt i den tidigare lagen berör vilka exakta uppgifter tillstånds, 

tillsyns och kontrollmyndigheterna borde ha. I propositionen ville regeringen även tillföra 

ändringar i strafflagen som berörde narkotika. Regeringen ville också att den nya lagen skall 

anpassas enligt övriga lagstiftningar och förordningar som Finlands narkotikalag påverkas 

av ex. narkotikakonventionen och Europaparlamentets förordning. Narkotikakonventionens 

syfte är i sin tur att innefatta ett internationellt kontrollsystem som skall begränsa 

användning, produktion samt handel av narkotiska ämnen. Medan syftet med 

Europaparlamentets förordning är att sköta övervakning av narkotikahandel inom 

EU.  (Regeringens proposition 22/2008) 

Ett annat förslag var att införa totalförbud som berör odling av exempelvis kokabuske, kat, 

psilocysvampar, opiumvallmo samt hampa. Genom propositionen skulle även olika tillstånd 

och övervakningsmyndigheters ansvarsområden förtydligas. Andra förnyelser till 

narkotikalagen var att förhindra olaglig export från Finland, import till Finland och 

spridning, tillverkning samt användning av narkotika. Den nya lagen skulle också innefatta 

åtgärder som skall förhindra olaglig användning av narkotika samt inkludera omfattande 

straffpåföljder vid ex. handel av psykoaktiva ämnen. Slutligen ville regeringen med 

propositionen betona samarbetet mellan social och hälsovården eftersom de förebyggande 

insatserna är oerhört viktiga inom narkotika arbetet.  (Regeringens proposition 22/2008) 

I dagsläget är fortsättningsvis cannabis kriminaliserat i Finland, enligt strafflagen 

19.12.1889/39. Straffets längd varierar beroende på vilken form av brott det gäller. Brottens 

längd och definition av brott definieras vidare i strafflagens 50 kapitel enligt följande. 

Minimistraffet för narkotikabrott för tillfället är böter. (Strafflag 19.12.1889/39).   

• Narkotikabrott 1 § (30.5.2008/374)  

• Grovt narkotikabrott 2 § (17.12.1993/1304)  

• Straffbart bruk av narkotika 2  § (13.7.2001/654)  

• Förberedelse till narkotikabrott 3 § (17.12.1993/1304),  

• Främjande av narkotikabrott 4 § (17.12.1993/1304)   

• Grovt främjande av narkotikabrott 4 a § (19.10.2006/928)   
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4.2 Kriminalpolitikens roll 

Angående Finlands kriminalpolitik så är den avsedd för att upprätthålla samt främja ett 

välfärdssamhälle där fokus ligger på att säkerhetsställa befolkningens välfärd, sysselsättning 

samt utbildning. Kriminalpolitiken är en bred sammansättning av olika åtgärder och olika 

berörda parter som tillsammans rent praktiskt skall förebygga bland annat brottslighet och 

minimera de skador som förorsakats av brott. Den skall även verkställa straff och ställa 

gärningsmän till svars för sina handlingar. Att upprätthålla ett stabilt och pålitligt 

straffrättssystem ligger även på kriminalpolitikens axlar samt att stödja och hjälpa 

brottsoffer. (Justitieministeriet (u.å)) 

Finland har upprätthållit en nolltolerans eller en så kallad totalförbudspolitik när det handlar 

om allt från användning till handel, tillverkning samt smuggling av narkotika. Denna 

totalförbudspolitik bygger på antagandet om hur  man genom att behålla narkotika olagligt 

och straffbart skall det skapa negativa attityder bland befolkningen. Befolknings negativa 

attityder skall i sin tur skall minska på bland annat användning och utbudet av narkotika. 

Denna tydliga lagstiftning och straffpåföljder har även används som ett verktyg för att 

upprätthålla kontroll. (Droglänken, 2015)  

Men är antagandet rätt? Skapar narkotikalagstiftningen samt lagstiftningen gällande straff 

denna önskade negativa attityden bland landets unga befolkning. Slutligen vad tycker unga 

om kriminalpolitiken och hur påverkar den dem som individer? Återkommande statistik 

påpekar hur cannabisanvändning ökat och att attityderna blir mer liberala hos ungdomar (se 

kapitel 7.2 och 7.3).  

Vad har unga att säga till om när det handlar om lagstiftning och politik som tangerar 

narkotika. Enligt en studie vid namn ungdomsbarometern från år 1999 framkommer det att 

hela 70 % av ungdomarna (15-29 år) som deltog i undersökningen vill fortsättningsvis att 

användning av cannabis skall vara straffbart. (Pohtiva, 2002). Enligt en annan studie vars 

fokus rent generellt legat på hur ungdomskriminalitet har påverkat vuxenlivet, framkommer 

det att lagstiftning och samhällets normer förstärkt den så kallade stämplingen, vilket handlar 

om att individer stämplas som avvikande individer baserat på deras avvikande beteende. Ett 

exempel är att unga stämplas som kriminella efter en kriminell handling eftersom det anses 

höra till ett avvikande och icke accepterat beteende. 

Ett flertal av respondenterna påpekade att de p.g.a. stämplingsteorin påverkats negativt i 

senare vuxen ålder genom att de har känt sig utslagna och marginaliserade. Några av 
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respondenterna i denna studie påpekade att de känt sig stämplade som kriminella av släkt 

och vänner medan andra upplevde sig rent av utslagen av samhället rent allmänt. Problem 

såsom anmärkning i straffregistret och kreditstörningar hade påverkat dessa individer 

negativ eftersom de blivit stämplade som opålitliga människor. Vilket i sin tur försvårat att 

hitta bostad och att få arbetsmöjligheter. (Hänninen, 2012). 

I en annan studie vars fokus låg på att studera ungas cannabisattityder på finska sociala 

diskussionsforum framkom en tydlig kritisk frågeställning till varför exempelvis droger som 

alkohol är lagligt men inte cannabis. Den kritiska frågeställningen baserar sig på att alkohol 

orsakar stora mängder med olika problem för unga i förhållande med vad cannabis anses 

göra. (Sjövall, 2017) 

I Finland har diskussionen kring cannabis ägt rum i flera år men under de senaste åren har 

olika tankar och ställningstaganden kring cannabis tagit ännu mer plats i samhället.  Nyligen 

har bland annat Pekka Hakkarainen forskningsprofessor samt Tuukka Tammi 

utvecklingschef vid Institutet hälsa och välfärd tillsammans uttalat sig kring Finlands 

cannabissituation. De båda har lyft fram att man i allmänhet behöver tackla samhällets 

narkotikaproblem genom åtgärder via social och hälsovården istället för använda sig av 

bestraffning och straff. De poängterar även att straff i grunden är menat att användas som 

drogprevention och för bekämpning av skador som orsakats av narkotika men fungerar i 

praktiken dåligt. Däremot understryker de båda att legalisera användning och handel av 

cannabis inte är den rätta vägen att gå. (Hakkarainen & Tammi, 2018) 

I dagsläget orsakar kriminaliseringen att färre droganvändare uppsöker stöd och vård 

eftersom de är rädda för att bli straffade samt att bli stämplad som kriminell. Med andra ord 

råder det stort stigma kring att uppsöka vård för sitt drogproblem eftersom det i dagsläge 

innebär någon form av straffpåföljd när individer erkänner ex. droganvändning. Visionen 

med avkriminalisering är att fler droganvändare skulle våga uppsöka vård och stöd eftersom 

de inte behöver oroa sig över eventuella straffpåföljder.  (Hakkarainen & Tammi, 2018). I 

slutet av den teoretiska delen presenteras, hur ungdomar inom folkpartiets 

ungdomsorganisation rent politiskt sätt förhåller sig till den omtalade avkriminaliseringen 

av cannabis i Finland (se kapitel 7.4). 
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5 Introduktion till cannabis 

Detta kapitel kommer att innehålla en utförlig introduktion till cannabis. I introduktionen 

kommer olika cannabisprodukter att presenteras samt hur dessa påverkar människan. 

Skillnader mellan det akuta ruset och det kroniska cannabisruset kommer även att diskuteras. 

I kapitlets slut kommer en kort introduktion om syntetisk cannabis, även kallat “Spice”. 

5.1 Cannabisprodukter 

Cannabisplantan växer allra bäst i torra, varma klimat och kan odlas både utomhus och 

inomhus. Av plantan tillverkas tre olika cannabisprodukter. Produkterna är marijuana, hasch 

och cannabisextrakt (olja). Tillverkningen av dessa produkter görs på olika sätt och man 

använder olika delar av plantan beroende på vilken produkt man tillverkar. Marijuana som 

är enklast att tillverka är samtidigt den vanligaste cannabisprodukten som används. 

Tillverkningen sker genom att man torkar delar av honblomställning och toppskott. 

Marijuana kallas även gräs och man röker det som en så kallad joint, som påminner om en 

vanlig tobakscigarett (Hermansson & Sparring 2011, 29-30).  

Johansson och Wirbing (2010, 266) påpekar att hasch också namnges som brass eller pot. 

Hasch framställs genom att torka kådan från körtelhår av cannabisplantan som vanligtvis 

pressas till så kallade haschkakor. Kakorna är vanligtvis i en brunliknande färg. Hasch röks 

oftast genom en pipa eller så kallad holk. Man kan även stöta på människor som lägger hasch 

i olika matvaror som äts. Det som förekommer allra minst är tillverkning av cannabis i 

pulverform som i sin tur kan antingen ätas eller rökas. Däremot kan cannabis i pulverform 

inte injiceras. Janouch och Bohman (2014, 42-45) berättar att den tredje produkten är 

cannabisextrakt, även kallad cannabisolja som förekommer i flytande form. Cannabisolja 

framställs genom att växtens delar läggs i lösningsmedel som sedan tar till vara ämnet THC, 

vilket är det rusgivande ämnet i cannabis. Att framställa cannabisolja går även att göra i 

laboratorium. Cannabisextraktet d.v.s. oljan kan också appliceras exempelvis i mat, dryck 

och på marijuanacigaretter enligt (Johansson & Wirbing 2010, 266). 

 

Hela cannabisplantan innehåller över 420 olika ämnen och 60 stycken av dem är så kallade 

cannabinoider. De olika cannabinoiderna som finns i plantan fyller olika funktioner och ger 

olika effekter. Som exempel orsakar ämnet THC (delta-9 tetrahydrocannabinol) inte likadan 

effekt som CBD (cannabidiol). (Andersson 2014, 75) THC är den cannabinoid som orsaker 
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själva ruset. Beroende på vilken beredningsform cannabis kommer i, innehåller varje form 

eller varje cannabisprodukt olika styrkor av bland annat ämnet THC. I hasch är THC (delta-

9 tetrahydrocannabinol) mellan 5-25 procent. När det gäller marijuana har bland annat THC- 

halten tidigare legat mellan 1-20 procent, men har fördubblats sedan 70- talet. Cannabisoljan 

är den produkt som innehåller den starkaste THC- styrkan jämfört med de övriga 

cannabisprodukterna. THC- halten kan ligga mellan 10 och 60 procent i oljan. (Janouch & 

Bohman 2014, 42 - 45) 

5.2  Cannabiseffekt 

Cannabis är fettlöslig, vilket betyder att vid intag av cannabis lagras det i bland annat 

kroppens fettvävnader. Människans hjärna är ett av de ställen i människans kropp som består 

av fettvävnad. Det betyder att cannabis lagras i bland annat hjärnan, vilket i sin tur leder till 

att cannabis påverkar hjärnans kognitiva funktioner. Till skillnad från ämnen som är 

vattenlösliga så stannar cannabis som är fettlösligt en mycket längre tid kvar eftersom det 

bryts ner långsammare i kroppen. De effekter som upplevs vid användning av cannabis kan 

variera från individ till individ beroende på olika faktorer såsom vikt, ålder och hur känslig 

samt sårbar individen är just vid intaget av drogen. Effekten kan även variera beroende hur 

ofta man tidigare rökt cannabis. Kortfattat kan man säga att cannabiseffekten varierar enligt 

vilka förutsättningar människor har (Andersson 2014, 75 - 79) 

 

Andersson (2014, 76) menar att cannabis i synnerhet är skadligt för unga individer och 

särskilt ungas hjärnor. Orsaken är att unga är särskilt sårbara för de ämnen som cannabis 

innehåller. Unga individers hjärnor är heller inte färdigutvecklade.  Man kan med andra ord 

påstå att cannabis förhindrar unga människors hjärnor från att utvecklas. Cannabis har även 

benägenhet att förhindra och störa den fysiska-, psykiska- och sociala utvecklingen som även 

kan kallas mognadsprocessen hos unga. Det påstås dessutom om att cannabis är en drog som 

förändrar individers personlighet vid regelbunden rökning eftersom det påverkar individens 

sätt att tänka, känna och agera.  Johansson och Wirbing (2010, 269) menar också att det inte 

enbart är mognadsprocessen som kan störas av cannabisanvändning, utan även ungdomars 

identitetsutveckling kan förhindras. 

 

Angående de kognitiva funktioner som cannabisrökning kan påverka och försvåra, brukar 

man prata om de sju kognitiva förmågorna hos människan. De är följande: Språket, 

förmågan att kunna dra slutsatser, flexibilitet i tankar, minnet och förmågan att sätta ihop 
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delar till en helhet, orienteringsförmågan samt helhetsminnet. Förutom sociala och 

psykologiska försämrade funktioner så kan cannabis även orsaka fysiska skador på bland 

annat andningsorgan. Hos unga har det visat sig att deras hormonella balans påverkas och 

risken ökar att få akut hjärt- och kärlsjukdom av drogen. De mera positiva effekterna och 

upplevelserna som associeras med rökning av cannabis är bland annat lyckokänsla och 

allmänt välbehag samt ökad social färdighet och självförtroende. Dessutom har ökad 

kreativitet upplevts i samband med intag av cannabis påpekar (Andersson 2014, 76 - 93). 

Det har även framkommit några positiva medicinska effekter av cannabisbruk, särskilt i 

samband med individer som lider av kronisk smärta eller neurologiska sjukdomar. (Hwang 

et. al. 2018, 233) 

5.3 Akut och kroniskt rus 

Anderson (2010, 79 - 81) menar att cannabisruset delas upp i två olika delar, de två delarna 

är följande. Det akuta ruset och kroniska ruset. Det akuta ruset i sin tur delas även upp i två 

olika stadier. Det första stadiet påträffas inom de närmsta minuterna efter att man rökt 

cannabis och dess effekt håller i sig mellan 15-54 minuter. Individen som rökt cannabis 

upplevs och betraktas då som en mer aktiv, pratsam och utåtriktad person. Några kroppsliga 

symptom är hjärtklappning, ökad puls och rödaktiga ögon. Individens tankeverksamhet lär 

dessutom öka under det första stadiet. När man övergått till det andra stadiet i det akuta ruset 

håller effekten i sig längre, närmare tre till fyra timmar för dem som tidigare inte haft 

erfarenhet av cannabisrökning. Här upplevs man istället mer inåtvänd och ens känslor och 

övriga sinnesupplevelser förstärks och kan därmed förvrängas. Man upplever oftast sig själv 

som mer avslappnad än tidigare. Att kunna uppskatta tid och följa logiska resonemang visar 

sig vara svårare under det akuta ruset. De som röker cannabis kan få en försämrad 

reaktionsförmåga med upp till 20 - 70% och minnet kan också försämras. Impulser blir även 

mycket svårare att kontrollera när man är påverkad av cannabis.  

 

Johansson och Wirbing (2010, 267) menar att s.k. “snetändning” även kan uppkomma, som 

i första hand påverkar individer som är ovana att röka drogen. Vid snetändning upplevs 

ångest, nedstämdhet samt panikkänslor och kan orsaka sådant obehag hos människor att de 

aldrig använder cannabis igen. 

 

Till skillnad från det akuta ruset uppstår det så kallade kroniska ruset när man väl rökt 

cannabis regelbundet och under en längre tid. Med andra ord är det så att det akuta ruset, 
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dess längd och styrka börjar avta mer och mer med tiden och man övergår till det kroniska 

ruset. Kroniska ruset innebär att personen alltid mer eller mindre är påverkad av bland annat 

cannabinoiderna som finns i cannabis. Beroende på individuella faktorer är det svårt att veta 

exakt hur länge det tar innan en person blir kroniskt påverkad av drogen, men man har 

uppskattat att om man röker cannabis ca. tre gånger i veckan under ett halvt år lär chansen 

rejält öka att man övergår i det kroniska ruset. Väl i det kroniska ruset upplevs mestadels 

negativa känslor som ex. meningslöshet och ensamhet. Minskad sexlust, motivation, stress, 

huvudvärk, ångest och sömnsvårighet är även något som förekommer p.g.a. drogens 

kroniska påverkan. (Andersson 2014, 86–89)  

 

5.4 Syntetisk cannabis “Spice” 

Syntetiska cannabisprodukter började dyka upp i flertal europeiska länder under år 2007. De 

lanserades som en blandning av olika örter som används och röks på liknande sätt som 

marijuana. Försäljningen av syntetiska cannabisprodukter görs huvudsakligen via nätet och 

sägs ge liknande effekt som naturlig cannabis. “Spice” är bland de populärare syntetiska 

cannabisprodukterna på marknaden och går under namn som “Spice Gold”, ”Spice Silver” 

samt ”Spice Diamond”. Designdroger är ett samlingsnamn för Spice-produkterna.  Efter 

noggrannare undersökningar av bland annat Spice-produkter har det konstaterats att 

innehållet inte alls överensstämde med det som utlovades. (EMCDDA, 2016)  

Undersökningarna visade att Spice innehöll syntetiska cannabinoider, därav de liknande 

effekterna som av cannabis. Exakta innehållet i olika Spice-produkter kan inte identifieras 

och konsekvenser för människan blir därmed oklara. Därför har flertal europeiska länder 

beslutat sig för att benämna ovannämnda cannabinoider för narkotika. (EMCDDA,2016) 

Spice-produkternas låga priser, snygga förpackningar och marknadsföringen om ”naturligt 

örtpreparat” är det som lockar människor. (Ilmari Szilvay, 2010). Ur ett hälsoperspektiv 

anses konstgjorda och syntetiska cannabinoider vara farligare än “naturliga cannabinoider” 

eftersom de orsakat förgiftning och även dödsfall enligt europeiska narkotikarapporten. 

(EMCDDA, 2016) 
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6 Perspektiv på ungdomar och droger  

I detta kapitel kommer det sociologiska och kulturella perspektiven presenteras eftersom de 

används för att kunna studera och förstå sambandet mellan orsak, innebörd och konsumtion 

av droger när det gäller ungdomar. Förutom dessa två perspektiv finns det en flera andra 

perspektiv som kan användas.  

6.1 Sociologiskt perspektiv  

Dimensioner som ofta går förlorade när man studerar sambandet mellan ungdomar och 

droger är växelverkan mellan samhället och individen själv. Det perspektiv som inkluderar 

dessa dimensioner är det sociologiska perspektivet. Men andra ord handlar sociologiskt 

perspektiv om att förstå och studera drogers sociala betydelser i sociala och kulturella 

sammanhang. Ur ett sociologiskt perspektiv används droger som redskap för att t.ex. 

utveckla sociala världar och för att fylla en eller flera särskilda funktioner för individen. 

Beroende på situation och sammanhang blir droger och dess betydelsefulla mening 

annorlunda för olika individer. Det sociologiska perspektivet är av stor betydelse för att man 

skall kunna förstå ungdomars drogkonsumtion, dess orsak och innebörd. (Johansson & 

Wirbing 2005, 54 – 55). 

Ungdomars centrala behov att uppleva social tillhörighet, skapa och uttrycka sin identitet 

samt att kunna uttrycka sina känslor vet vi sedan tidigare i detta arbete att är något som är 

av stor betydelse för själva ungdomsutvecklingen. Att uttrycka könsidentitet och 

klasstillhörighet är viktigt för ungdomar. I dessa sammanhang kan droger användas som 

redskap för att uppfylla just dessa behov. Droger kan också fylla ungdomars behov av att 

markera vuxenblivande d.v.s. övergången från ungdom till vuxen.  Med andra ord kan man 

alltså påstå att droger används för att även underlätta sociala situationer, skapandet av sociala 

relationer och varierande sociala världar. (Johansson & Wirbing 2005, 55 - 56) 

 

I en studie från år 2011 granskades om droger fyller en särskild social roll för människor. 

De studerade särskilt huruvida cannabisanvändning fyller en social roll eller inte för 

cannabisanvändarna. Studiens resultat visade att 73 procent av de studeranden som deltog i 
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studien inte använder cannabis ensamma utan använder tillsammans med andra användare. 

Vilket indikerar att drogen har en särskild social roll för användarna. (ESPAD, 2011) 

 

6.2 Kulturellt perspektiv 

Enligt följande kulturella perspektivet har droger d.v.s. alkohol och narkotikamedel sedan 

länge tillhört och varit en del av kulturella fenomen i olika samhällen runt om i Europa. När 

det gäller narkotika som fenomen bland ungdomar så har det dykt upp bland olika 

ungdomskulturer under de senaste årtiondena till skillnad från alkoholen. Orsaken till detta 

ligger delvis i olika samhällens dryckesnormer och kulturer. (Johansson & Wirbing 2005, 

56). 

 

Stora skillnader mellan dessa normer och kulturer finns nämligen mellan t.ex. de nordiska 

länderna. Under 1950-talet var narkotika först och främst associerat med avvikande 

ungdomar som varit delar av mindre subkulturer. Istället är narkotika idag en del av större 

ungdomsgrupper och kulturer i olika samhällen. Redan vid 1980-talet blev specifika 

narkotikapreparat vanligt förekommande i typiska ungdomskulturer och blev mer 

associerade med särskilda platser som t.ex. dansklubbar. De narkotikapreparat som blev 

associerade med dansklubbar och särskilda ungdomskulturer var bl.a. cannabis, ecstasy och 

amfetamin. (Johansson & Wirbing, 2005, 56 - 57). 

  

Vid berusning luckras ansvar och vanliga sociala spelregler upp enligt Johansson och 

Wirbing (2005, 60-61). Ungdomar blir helt enkelt ansvarsbefriande, även kallat 

parentesbeteende. Med andra ord används själva berusningstillståndet som en fribiljett för 

att slippa ansvar och istället får ungdomar göra saker som man i ett nyktert tillstånd inte får 

göra. Precis som alkohol blir narkotika en symbol för övergången mellan olika kulturella 

sammanhang och världar. Exempelvis blir alkohol förknippat och anses mer acceptabelt i 

fritids-, bar- och restaurangsammanhang. Normerna är det som bl.a. styr vilken plats och 

vilket sammanhang som är mer acceptabla att använda droger på eller inte. 

6.3 Övriga aspekter  

Förutom att droger kan förknippas med olika sociala och kulturella sammanhang kan 

droganvändning förknippas med andra aspekter. Bergström (2014, 112) påpekar nämligen 
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att ungdomar som lider av psykisk ohälsa har högre tendens att börja använda droger. En del 

ungdomar intar dessutom droger för att lindra och dämpa övriga problem eller kriser som 

har uppstått. Särskilt under ungdomstiden är man extra känslig för grupptryck. Därför är det 

mycket lätt hänt att ungdomar blir påverkade av vad omgivningen tycker och tänker om olika 

saker, som t.ex. droger. Längre fram i detta examensarbete kommer jag att presentera hur 

den näromgivningen i form av familj och vänner socialt påverkar ungdomars attityder och 

ställningstagande till droger (se kapitel 9). 

 

Ibland så används varken alkohol eller narkotika som redskap för att kunna uttrycka identitet, 

tillhörighet, känslor eller sexualitet. Ibland handlar det helt enkelt om att man vill uppleva 

det rus alkoholen och narkotikan kan ge. Berusningsmedel kan tillika användas för att skapa 

en paus från verkligheten, krav, normer och förväntningar som vanligtvis finns på individen.  

(Johansson & Wirbing 2005, 59 - 69). Man kan slutligen konstatera att droger används i 

olika former och mängder i olika miljöer samt att individer väljer att använda droger på 

grund av olika orsaker. Man kan förenklat påstå att individer intar droger eftersom de fyller 

en eller flera specifika funktioner och behov i individens liv. (Andersson 2014, 65) 

7 Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer tidigare forskningsmaterial att redovisas. Litteratur jag valt att 

använda mig av är hämtade från bland annat Institutet för hälsa och välfärd (THL), Polisen, 

The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) och European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) m.fl. I slutet av detta kapitel 

kommer två intervjuer jag gjort att presenteras. 

 

7.1 Cannabis i Finland   

Cannabis i form av hasch kom till Finland och spred sig allra första gången under 1960- 

talet. Bruket av narkotika ökade hastigt därefter, men minskade sedan efter tio år enligt 

(Aaltonen, et. al. 2007, 302). Redan ett år efter att cannabis kom till Finland och spred sig 

d.v.s. år 1961, blev cannabis klassificerad som en s.k. “farlig drog” enligt FN:s 

narkotikakonvention. Därefter började Finland utveckla stränga lagar gällande cannabis och 

dess användning menar (Tacke, 2009). Cannabis har väckt en bred debatt runt om i hela 

Finland och debatten tangerar allt från drogens hälsorisker, dess användning och 

straffbarheten. (Institutet av hälsa och välfärd, 2014) 
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Finlands narkotikalag har under åren uppdaterats med jämna mellanrum och idag är cannabis 

olagligt att sälja, transportera, hantera, köpa, använda och odla för att missbrukas enligt 

Narkotikalagen 30.5.2008/373. Med andra ord är cannabis kriminaliserat och straffbart i 

Finland enligt Strafflagen 19.12.1889/39. 

 

Cannabis fortsätter att bli vanligare. År 2014 uppgav var femte finländare att de hade använd 

cannabis någon gång. Det är inte enbart användningen som blir vanligare utan även 

cannabisodlingar runt om i Finland enligt (Statistisk årsbok om alkohol och narkotika, 2015). 

I och med ökningen av både användning och odling av cannabis så har det i sin tur bidragit 

till en ökad inställning för att legalisera drogen i Finland. Enligt alkohol- och 

narkotikaundersökningen från år 2014 ansåg största delen av deltagarna att cannabis 

åtminstone ska få användas i medicinskt syfte dvs. som läkemedel. I samma undersökning 

var hela 70 procent för att helt avkriminalisera drogen. Fram till år 2010 var tio procent av 

hela befolkningen för legalisering av cannabis, år 2014 hade andelen stigit till 15 procent. 

(Nordens välfärdscenter, 2017)  

 

Förutom cannabisprodukter har amfetamin, ecstasy, subutex och övriga narkotiska 

läkemedelspreparat också tagit narkotikamarknaden med storm. Den cannabisprodukt som 

var störst på drogmarknaden under året 2014 var marijuana och samma år beslagtogs mer 

marijuana än hasch av polisen i Finland. (Polisen, (u.å)).  

 

Under år 2016 tog alla polisinrättningar i Finland ställning till att skärpa övervakningen och 

kontrollen över narkotikabrott under två veckors tid runtom i Finland. I Österbotten valde 

man att fokusera på narkotikabrott som görs av unga under 18 år. Under de två veckorna 

med den skärpta övervakningen gjordes hela 328 anmälningar om brott och cannabis 

relaterade brott påträffades allra mest runt om i hela landet. Cannabis var även den drog som 

beslagtogs allra mest under denna period. (Polisen, 2016). 

 

I Finland har försäljningen av droger via nätet blivit allt vanligare. Det är specifikt unga i 

mer avlägsna områden runt om i Finland som använder internet för att få tag på sina droger. 

Cannabisprodukten marijuana är den mest tillgängliga drogen via nätet och kommer 

förmodligen från egna inhemska odlingar runt om i Finland.  (Polisen, 2016)  

 

Kriminalisering och straffbarhet angående cannabis har varit aktuellt under en längre tid. 

Under april månad år 2018 ordnades ett seminarium i Helsingfors där Nordens 
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välfärdscenter tillsammans med popNAD deltog. PopNAD är en vetenskaplig webbplats där 

samhällsvetenskaplig forskning publiceras på svenska, norska, danska samt fiska och 

engelska. Forskningen som publiceras är angående tobak, narkotika, dopning och droger. 

PopNAD är en del av själva Nordens välfärdscenter. Under själva seminariet som ordnades 

i april behandlades cannabisrelaterade frågor. Seminariet betonade speciellt frågor gällande 

legalisering och avkriminalisering av cannabis. Vad beträffar avkriminalisering och 

legalisering ligger fokus på att eget bruk och innehav av drogen i framtiden inte skall vara 

straffbart. (Popnad, 2018). 

 

Synen på cannabis är helt klart olika mellan de nordiska länderna, särskilt gällande 

användning av straff och kontroll. Till skillnad från övriga nordiska länder som mer lutar 

mot avkriminalisering av drogen så avviker Sverige allra mest i frågan. Sverige vill 

fortsättningsvis främja ett drogfritt samhälle och utgå från nolltoleransmetoden. Eventuella 

konsekvenser av att avkriminalisera och legalisera cannabis är att användningen förmodligen 

kommer att öka men den kommer att kunna kontrolleras och regleras bättre, menar Heli 

Gunnlaugsson, professor i sociologi vid Háskóli på Island. Seminariets debattledare Aarne 

Kinnunen, som är avdelningschef vid justitieministeriet i Finland, avslutade seminariet med 

att konstatera att inget gemensamt beslut har gjorts i detta läge för de nordiska länderna. 

(Popnad, 2018). Med andra ord får vi se hur den framtida cannabissituationen i Finland och 

i de nordiska länderna kommer att se ut. 

7.2 Ungdomars attityder till cannabis i Finland 

Genom olika undersökningar under åren har det framkommit hur attityderna hos ungdomar 

angående cannabis har förändrats. Den förändrade attityden och den ökade marknaden för 

cannabis har således lett till att idag är det inte längre bara stereotypiska hippies eller utsatta 

ungdomar som är positiva till drogen och använder den. Med andra ord förekommer 

cannabis idag i alla olika samhällsgrupper. (Hermansson & Sparring, 2011, 14-15; Nordens 

välfärdscenter, 2017)  

Enligt den statistiska årsboken om alkohol och narkotika 2015 framkommer det hur ungas 

attityder förändrats genom att de upplever att det finns få hälsorisker med 

cannabisanvändning. I undersökningen ansåg hela 63 procent av ungdomar i åldern 15-24 år 

att risken med att använda cannabis är mycket låg. Medan 30 procent av både pojkar och 

flickor år 2011 ansåg att risken med cannabisanvändning var hög. Numera är det alltså 
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mycket få unga som uppfattar cannabis som riskabelt att använda. (Statistisk årsbok om 

alkohol och narkotika, 2015). 

 

I en artikel Unga och berusningsmedel skriven av specialforskare vid Institutet för hälsa och 

välfärd, Bettina von der Phalen påpekar hur ungdomars attityder förändrats. Phalen påpekar 

hur de förändrade attityder till cannabis i sin tur kan orsaka en lägre tröskel bland andra 

ungdomar till att våga börja experimentera med drogen, vilket leder till att användningen lär 

öka ytterligare. Unga vill helt enkelt experimenter och själva testa sig fram hur det är att 

använda olika droger. (Pahlen 2012, 51). 

 

Det är inte enbart undersökningar gjorda i Finland som påvisar att ungdomars attityder till 

cannabis blivit mer liberala under åren. Enligt ESPAD undersökningen, the European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs som gjordes år 2015 framkom det att liberala 

attityder till cannabis även finns bland skolungdomar i Finland. (ESPAD, 2015).  

7.3 Ungdomars cannabisanvändning i Finland   

I Finland är det främst ungdomar som testar och använder sig av cannabis. 

Cannabisanvändningen hos ungdomar ökade märkbart mellan åren 1990-2011. 

Undersökningen som gjordes av Institutet för hälsa och välfärd år 2015 visade att hela 12 

procent av pojkar och tio procent flickor i åttonde och nionde klass i åldern 15-16 hade 

provat cannabis någon gång under deras liv.  (Institutet hälsa och välfärd, 2016)  

ESPAD undersökningen visade liknande resultat som i undersökningen av Institutet för hälsa 

och välfärd. Hela tio procent av pojkar och sju procent av flickor i nionde klass som var 

mellan 15–16 år gamla hade någon gång prövat på cannabis i Finland. Målet med ESPAD 

studien är att kartlägga skolungdomars användning av alkohol, tobak och narkotika i olika 

europeiska länder. När det gäller ungdomar i Finland hade tre procent pojkar och två procent 

flickor använt sig av cannabis under den senaste månaden enligt undersökningen. En procent 

av de ungdomar som deltog i undersökning svarade att de även kände till någon som odlar 

egen cannabis. Angående de finländska skolungdomarna i åldern 15-16 år som själva odlat 

cannabis, är antalet mycket litet och är med andra ord något sällsynt enligt undersökningen. 

(ESPAD, 2011) 
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Samma ESPAD undersökning visar att antalet ungdomar som ansåg att cannabis är en 

lättillgänglig drog har ökat med fem till sex procent sedan undersökningen publicerades år 

2007. Märkbara skillnader från undersökningen som publicerades år 2011 och år 2015 visade 

att pojkar använder cannabis mer i jämförelse med flickor. (ESPAD 2015;ESPAD, 2011) 

 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction, Finland Country Drug Report 

2017 är en bred övergripande nyare rapport enbart om drogsituationen i Finland. Rapporten 

tar upp allt från droganvändning, narkotikapolitik och relaterade folkhälsoproblem. 

Åldersgruppen där cannabis förekommer allra mest, är bland individer mellan 15 - 35 år. 

Under åren 2011 - 2015 har det skett en liten ökning bland ungdomar i åldern 15 – 16 år, 

som i synnerhet experimenterat med cannabis. (EMCDDA, 2017)  

 

Trots att användningen av droger ökar gradvis hos unga så bör man komma ihåg att 

majoriteten av unga inte använder droger. Den största delen av de ungdomar som prövar 

droger gör det enbart tillfälligt. Det är endast en av fem ungdomar som fortsätter använda 

cannabis även i övre tonåren, men hela 92 procent av dem slutar helt när de väl blivit vuxna 

enligt Johansson och Wirbing (2010, 37).   

7.4 Personlig kommunikation   

I samband med litteratursökning i ämnet kontaktade jag en socialhandledare i Vasa för att få 

en professionell synvinkel på cannabissituationen bland unga. Socialhandledare Cecilia 

Flygar jobbar på ungdomsstationen Klara med ungdomar mellan 13-25 år med ex. 

missbruksproblem och mental ohälsa. Enligt Cecilia Flygar (personlig kommunikation 

26.02.2018) är de mest använda drogerna bland ungdomar i Vasa fortsättningsvis cannabis, 

subutex, amfetamin, ecstasy samt bensodiazepiner. Attityderna till cannabis är varierande 

bland unga, däremot är attityderna i allmänhet liberalare bland de klienter som redan 

använder sig av alkohol, tobak och andra droger.  

 

För att få inblick i hur ungdomar och unga vuxna öppet tar ställning till cannabis rent politiskt 

i Finland kontaktade jag Svensk Ungdom rf (SU), folkpartiets ungdomsorganisations 

förbundsordförande Christoffer Ingo. I slutet av april 2018 godkände (SU) en motion för 

avkriminalisering av cannabis.  Målet med avkriminalisering är att huvudsakligen få ner 

totalkonsumtionen av cannabis. Orsaken är att cannabis många gånger är en inkörsport till 

tyngre droger. Christoffer Ingo (personlig kommunikation 14.05.2018) ser inga nackdelar 
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med motionen, utan ser istället hot. Hoten eftersom avkriminaliseringen förutsätter större 

satsning inom vården. Särskilt i samband med upplysandet och uppsökandet. Det hela 

förutsätter att hela samhället medverkar i processen. Man bör starkt betona att 

avkriminalisering inte innebär att droger blir lagliga d.v.s. legaliserade. Om detta inte 

betonas kan följder som ökat intag av drogen uppstå.  

 

Fördelar däremot är att tröskeln för att uppsöka vård snabbare lär sjunka. Andra fördelar är 

att personer som blir påkommen med en mindre mängder cannabis inte skall få anmärkning 

i straffregistret. Anmärkning i straffregistret minskar nämligen individens förutsättning att 

få arbete. Detta kan föra med sig en mycket ond spiral enligt Christoffer Ingo (Personlig 

kommunikation 14.05.2018) 

8 Attityder, attitydskapande och funktion  

8.1 Attityder  

Vi vet sedan tidigare att det är socialpsykologi som ligger som teoretisk grund för attityder, 

attitydskapandet och dess funktion. I det nedanstående kapitel kommer jag att redovisa mer 

grundligt gällande detta. 

 

En attityd innebär att människor har en s.k. inställning riktat mot något specifikt, även kallat 

attitydobjekt. Ett attitydobjekt kan vara allt mellan en person, ett specifikt objekt eller t.o.m. 

moraliska frågor. Till skillnad från en åsikt så ligger en mer aktiv process bakom en attityd. 

Attityder i sin tur kan vara generella eller abstrakta, vilket betyder att man kan ha en generell 

attityd som t.ex. “jag tycker inte om cannabis”. Medan en konkret och abstrakt attityd skulle 

vara t.ex. “jag tycker inte om att röka cannabis eftersom jag får ångest". Vidare omfattar 

attityder tre olika s.k. komponenter och de är följande; affektiva, kognitiva och 

beteendekomponenten. Affektiva delen handlar om känslor som uppstår i samband med 

attitydobjektet. Kognitiva komponenten riktar fokus på tankar, medan 

beteendekomponenten omfattar individens agerande samt intentioner gällande 

attitydobjektet. Med andra ord handlar beteendekomponenten om hur våra attityder speglar 

sig i verkligheten genom ett agerande. (Eisle 2003, 74 - 75)  

 

Ekehammar (2012, 39 - 41) påpekar också att ett attitydobjekt kan vara riktad mot sig själv 

och handlar då om självkänsla. Ett attitydobjekt kan dessutom gälla särskilda situationen. 
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Intensiteten kan även variera, d.v.s. den kan vara både stark eller svag och attityden kan 

dessutom variera mellan att vara neutral, negativ eller positiv. Ambivalenta attityder är även 

möjliga, vilket innebär att man upplever negativa och positiva känslor samtidigt. Som ett 

exempel kan en ungdom ha en negativ eller positiv attityd till cannabis eller så är individens 

inställning helt neutral till själva cannabisfrågan. Inställningen görs eller skapas genom att 

individen bland annat tänkt på de för- och nackdelar som har att göra med själva 

attitydobjektet, som t.ex. vilka fördelar eller nackdelar finns det med cannabisbruk. 

 

8.2  Skapandet av attityder   

Allra först måste vi förstå oss på varför människan ens skapar attityder. Orsaken till detta är 

att de bl.a. är användbara och skall underlätta det samspel som uppstår mellan individen och 

hens omgivning. 

För att sedan kunna förstå hur attityder utvecklas behöver vi gå igenom tre grundläggande 

processer som ligger som grund för själva attitydskapandet. Dessa tre processer är klassisk 

betingning, instrumentell betingning och modellering. Den förstnämnda processen handlar 

om hur människor lär saker genom associering. Med andra ord kopplar man ihop saker med 

varandra och upplever därmed t.ex. negativ stimulans som slutligen väcker en negativ attityd 

hos individen. Som eget exempel på klassisk betingning kunde det röra sig om att en ungdom 

kopplar ihop cannabisförsäljning med något kriminellt och därmed tolkar det som negativt, 

vilket troligtvis skapar en negativ attityd riktat mot cannabisförsäljning.  

 

Instrumentell betingning innebär däremot att en särskild attityd utvecklas eftersom individen 

upplevt belöning eller bestraffning som har att göra med attitydobjektet. Ett exempel på detta 

är att ungdomar blivit bestraffade i någon form efter att ha blivit påkommen med cannabis 

och upplevde då bestraffning så pass negativt att en negativ attityd uppstår. Slutligen innebär 

modellering att en viss attityd uppstår genom observationer av t.ex. hur ens förälder agerar 

gällande själva attitydobjektet. Individen behöver inte ens komma i nära kontakt med 

egentliga objektet för att kunna utveckla en särskild attityd i detta fall. (Ekehammar 2012, 

42 - 43). 

Ett eget exempel på modellering kunde vara när en ungdom växer upp i en hemmiljö där 

föräldrar har en positiv inställning till cannabisodling samt odlar det hemma, i samband med 
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detta utvecklar ungdomen en liknande positiv attityd till cannabisodling p.g.a. de 

observationer av sina föräldrars agerande och inställning gentemot cannabisodling. 

 

Förutom dessa tre processer har exponeringseffekten en stor betydelse för hur attityder 

utvecklas. Exponeringseffekten handlar om att desto oftare en person exponeras av samma 

företeelse desto mer vänjer sig personen vid det, vilket det i sin tur skapar en positivare 

upplevelse och attityd. Däremot det finns förstås vissa gränser hur mycket exponering av en 

specifik företeelse individer klarar av. (Ekehammar 2012, 42). Som ett sista eget exempel 

på denna process är det inte speciellt konstigt att ungdomar som fortsättningsvis får en 

positiv upplevelse vid användning av cannabis och samtidigt upplever gemenskap och 

tillhörighet med andra cannabisanvändare kan tänka sig att i fortsättningen använda drogen.  

Sammanfattningsvis är attityder till en mycket stor del något inlärt och som påverkas och 

formas av sociala erfarenheter. Vänner, föräldrar, lärare och övriga i den sociala 

omgivningen har möjlighet att påverka våra attityder mer eller mindre. Slutligen finns det 

också attityder där direkt erfarenhet är ett måste för att man ens kan utveckla en attityd. 

(Eisle 2003, 76) 

8.3 Attityders funktion  

Attityder kan fylla ett flertal olika funktioner hos människan som de kan identifieras som 

individuella och sociala funktioner. Den individuella aspekten av attityders funktion hjälper 

således individen att lättare uppfatta, tolka och förstå hens omgivningen medan den sociala 

aspekten av attityder istället speglar individens viktiga värderingar och normer. (Christensen 

2002, 173)  

Man kan med andra ord påstå att människan behöver attityder och utvecklar dem eftersom 

de kan användas till olika fördelar, såsom att underlätta samspelet mellan flera individer. 

Attityder hjälper oss också att veta hur vi kommer att agera i en specifik situation eller agera 

gällande ett objekt, samtidigt som det hjälper oss handskas med objektet mer effektivt. 

Denna funktion kallar Ekehammar för kunskapsfunktion. Förutom kunskapsfunktion kan 

även attityder uppfylla en så kallad värdeuttryckande funktion, även kallat social 

identitetsfunktion. Denna i sin tur handlar om att människors attityder beskriver vad vi tror 

på och står för. Social identitetsfunktionen kan i sin tur skapa en gemenskap eller solidaritet 

mellan övriga människor med liknande attityder. Följande funktion som attityder kan fylla 
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är den s.k. Instrumentella funktionen som skall styra individen mot belöning.  (Ekehammar 

2012, 41 – 42). 

 

Eisle (2003, 77) tillägger att målet med den instrumentella funktionen är att den skall styra 

människor mot belöning, som sedan skapar positivt stimuli. Man vill med andra ord undvika 

motsatsen till belöning d.v.s. bestraffning, som istället skapar negativt stimuli. Den 

instrumentella attitydfunktionen kan till exempel göra så människor söker sig till andra 

människor som har liknande attityder, vilket upplevs positivt och ger positiva stimuli. 

Människor vill mer än gärna bevara sina attityder och för att lättare kunna bevara dem söker 

sig människan till kunskap och information som förstärker den egna attityden. Denna typ av 

process kan man kalla för motivations funktion.  

Eisle (2003,77) beskriver motivations funktionen som en så kallad ”försvarsmekanism med 

syftet att skydda en från negativa känslor om en själv eller om den egna gruppen”. 

Motivations funktionen kan med andra ord göra att människor drar sig bort från den typ av 

information och kunskap som inte stämmer överens med deras attityder. Med andra ord så 

drar individen sig bort från information och kunskap eftersom dessa skapat negativa känslor.  

8.4  Attitydförändring  

Attitydförändring går att uppnå på olika sätt. Däremot har jag valt att utgå ifrån några 

tillvägagångssätt man kan använda för att uppnå attitydförändring enligt Ekehammar (se 

figur 1 s.28). Ekehammar (2012, 48) påpekar att den allra första punkten vilket har en stor 

och avgörande roll för att uppnå attitydförändring handlar om själva budskapet och dess 

innehåll. Informationen eller att informatören har visat sig behöva uppfattas som mycket 

övertygande och tillförlitlig. Man uppfattas vanligtvis som övertygande och tillförlitlig när 

man besitter god kunskap inom ett område eller om man har makt.  

 

Förutom kunskap och makt har informatörens verbala och sociala förmåga betydelse för hur 

åskådarna, åhörarna tar in informationen. Här har exponeringseffekten som tidigare 

redovisats en central betydelse. Exponeringseffekten innebar när information eller ett 

budskap återkommer upprepade gånger, budskapet blir lättare att ta in och förstå, därav ökar 

det möjligheten att förändra attityder. Det i sin tur gör informationen mer trovärdig och 

informatören upplevs mer tillförlitlig, vilket lättare bidrar till en attitydförändring. Hur man 
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sedan väljer att kommunicera med sina åhörare har tillika en särskild avgörande effekt på 

den attitydförändring man vill uppnå. (Ekehammar 2012, 48) 

 

Övriga tillvägagångssätt som man kan ta till hjälp vid förändring av andras attityder är ifall 

budskapet skapar en viss ångest hos individen. Som exempel då någon föreläser om cannabis 

kan föreläsaren visa bilder på hur en människas lungor tagit skada efter att ha rökt marijuana 

under en längre tid. Personerna som ser de skadade lungorna upplever därmed ångest och 

obehagskänsla, vilket kan påverka att den tidigare positiva attityden till marijuana förändras. 

Detta i sin tur förändrar personens attityd och i bästa fall förändrar det även ens agerande.   

Kognitiv dissonans är även ett tillvägagångssätt som har betydelse vid attitydförändring. Det 

innebär att ens attityd inte stämmer överens med ens agerande. Som exempel kan det handla 

om att en ungdom redan besitter en negativ attityd till cannabis och upplever det som något 

farligt, men väljer att vid ett festligt sammanhang använda sig av cannabis ändå. Ungdomen 

kommer i efterhand att uppleva känslor av obehag eftersom hens handling inte är i enlighet 

med den bakomliggande attityden. Ungdomen kommer inte vilja uppleva det igen, vilket 

betyder att individen förhoppningsvis kommer att på ett eller annat sätt vilja förändra sig så 

att attityden och beteendet stämmer överens så man slipper uppleva känslor som skapar 

obehag. (Ekehammar 2012, 48 – 49) 
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Figur 1. Attitydförändring 

 

9  Social utveckling och dess påverkan  

Min intention är att redovisa om social utveckling och dess sociala påverkan eftersom det 

påstås att attityder bildas genom social påverkan. Med andra ord bildas attityder genom 

socialt samspel samt interaktion och blir därmed en viktig del i detta examensarbete eftersom 

jag granskar ungdomars attityder till cannabis. Därefter behöver jag också en teoretiskt grund 

för att förstå hur attityder skapas och i hur stor grad den sociala omgivningen påverkar 

ungdomars attityder. (Henry Egidius, u.å) 

Social utveckling är en utvecklingsprocess hos människan som är oerhört viktig. Processen 

studeras genom att granska människors samspel och interaktion med sin sociala omgivning. 
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Ungdomar har olika sociala nätverk som påverkar deras utveckling i mindre och större 

omfattning. Det sociala nätverk eller system som anses ha störst påverkan på ungdomar och 

deras utveckling är mikrosystemet. Ungas mikrosystem består främst av klasskamrater, 

vänner och familj. Övriga system är meso-, exo- och makrosystem.  Men i detta arbete har 

jag särskilt valt att granska ungdomars mikrosystem och speciellt det sociala nätverk som 

består utav vänner, skolkamrater och familj.  

 

De olika sociala nätverken eller omgivningen är ämnade att fylla olika viktiga funktioner för 

ungas utveckling. Några av funktionerna de ska uppfylla är att ge stöd och förbereda 

ungdomar inför att en dag självständigt kunna klara sig ute i den sociala världen. Social 

påverkan betyder med andra ord att människor påverkas och formas av sin sociala 

omgivning. Hos ungdomar påstås att den allra mest betydelsefulla omgivningen är 

vänkretsen. Eftersom vännerna anses vara de allra viktigaste blir deras regler, sociala 

normer, roller och förväntningar oerhört viktiga för individen. Ungdomar vill förhålla sig 

och anpassa sig till dem på allra bäst sätt.  

 

Man vill passa in och bli accepterad, uppfylla de förväntningar och sociala roller som finns 

inom gruppen. I alla olika grupperingar av människor finns det särskilda regler och 

förväntningar på individerna. Dessa regler och förväntningar finns till för att bl.a. underlätta 

social interaktion inom gruppen. Förväntningar och regler fyller med andra ord en specifik 

funktion för ungdomars sociala utveckling. Denna sociala utveckling visar sig förr eller 

senare genom ett specifikt socialt beteende och en enskild ungdoms beteende har stor 

inverkan på hela gruppens beteende och vice versa.  

Varje ungdom har sedan tidigare skapat egna värderingar och attityder som uppenbarar sig 

tydligare vid samspel och interaktion med sin sociala miljö. Eftersom ens miljö eller 

omgivning har en stor social påverkan på det egna sociala beteende innebär detta att ens 

tidigare värderingar, attityder och beteende kan formas om och förändras p.g.a. omgivningen 

och de sociala grupper man tar del av.  (Aaltonen, et.al. 2007, 19 – 87). Bergström (2014, 

122) menar att dessa olika grupper även kan benämnas som så kallade referensgrupper och 

utan att känna tillhörighet och gemenskap med sin referensgrupp kan man känna sig mycket 

vilsen.  
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9.1 Familjens påverkan  

I detta kapitel presenteras hur familjen i första hand socialt påverkar ungdomars utveckling, 

i form av attityder, värderingar och utveckling av eget beteende. Familjen står för en 

betydelsefull roll och fyller betydelsefulla funktioner för ungdomar och deras utveckling. 

Familjens olika funktioner har däremot växlat genom tiderna, men idag är särskilt den 

sociala och psykologiska funktionen extra viktig för ungas utveckling. (Hwang, et.al. 2018, 

127 – 130). Larsson och Sohlberg (2014, 249) påpekar nämligen att i familjer där unga inte 

fått tillräckligt med socialt och psykologiskt stöd har det funnits ett starkare samband mellan 

drog och alkoholanvändning bland unga. 

Inom familjeforskning har man särskilt observerat hur specifika föräldrastilar påverkat 

ungdomars beteende, värderingar, attityder och allmän utvecklig på olika sätt. De fyra 

föräldrastilar som har utformats är auktoritär, tillåtande, försummande och auktoritativa 

föräldraskap. Särskilt det auktoritativa föräldrastilen anses främja och skydda ungdomens 

utveckling allra bäst. Föräldrastilen innebär tydliga gränser men samtidigt är man mån om 

att lyssna till sina barns åsikter och önskningar. Det är viktigt att föräldrar även förklarar 

varför gränser finns och varför de skall följas och respekteras. Som förälder uppmuntrar man 

sitt barn att uppnå ett självständigt liv. 

 

Man vill också uttrycka kärlek och värme inom familjen samt främja tvåvägskommunikation 

d.v.s. alltså god växelverkan mellan ungdom och förälder. Betoning av krav, rättigheter och 

ansvar är också något som skall vara ömsesidigt. I det stora hela kännetecknas auktoritativt 

föräldraskap med en balans av både kontroll, krav och frihet. Genom detta föräldraskap 

främjar det ungdomars identifikation d.v.s. igenkännandet med vuxna. När det gäller 

försummande samt auktoritärt föräldraskap har det istället visat ökad impulsivitet, 

alkoholbruk samt antisocialt beteende hos ungdomar. De ungdomar som växt upp med 

föräldrar som utgår från auktoritativt föräldraskap har däremot visat följande positiva 

egenskaper. (Hwang et. Al. 2008 135-235) 

• ökad självsäkerhet och självtillit 

• ökade social färdighet 

• ökat socialt ansvar 

• ökad generositet  

• bättre skolgång 

• nöjdare med sig själv 
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Det poängteras att i synnerhet föräldrar som främjar nyfikenhet och utforskande av egna 

idéer samt inställningar hos unga förenklar deras övergång till fullbordad identitet. Dvs. 

föräldrar som inte främjar dessa punkter kan istället förhindra unga att uppnå fullbordad 

identitet och istället uppnår de en för tidig identitet. Enligt forskning har unga med för tidig 

identitet upplevt att de saknat att få uttrycka sina känslor inom familjen. De unga med 

identitetsförvirring kände istället en större klyfta mellan sig själv och sina föräldrar. Trots 

att vi redan har påpekat att ungdomar har ett stort behov att separera sig från sina föräldrar i 

den mån att ungdomar upplever sig som självständiga individer bör goda familjerelationer 

fortsättningsvis främjas, eftersom familjen fyller en särskild funktion, nämligen att stärka 

självkänsla och ge tröst åt ungdomen. Att känna samhörighet och ha en god anknytning till 

sina föräldrar är trots allt viktigt. (Frisen 2008, 183 – 186) 

 

Larsson och Sohlberg (2014, 248–249) påpekar att god anknytning mellan föräldrar och 

unga är bra i den mån att de unga istället finner mindre behov att knyta sig an med jämnåriga 

där bl.a. droger och alkohol kan förekomma i umgänget. Med andra ord har bristfällande 

känslomässig anknytning till sina föräldrar visat sig öka sambandet mellan unga och droger. 

Slutligen bör det poängteras att alla ungdomar är unika, vilket gör att varje ungdom kan 

påverkas av sina föräldrar i olika mån. Hur en och samma föräldrastil kan påverka unga 

varierar, beroende på ungdomens personlighet och temperament. (Hwang et.al. 2018, 135 – 

137)  

9.2 Jämnårigas påverkan 

Att föräldrar och hela familjen har en betydelsefull roll i ungdomars utveckling vet vi sedan 

tidigare kapitel, men den omgivning som torde påverka ungdomar och deras utveckling i 

ännu högre grad är enligt litteraturen de jämnåriga. Speciellt när det kommer till stora, svåra 

frågor och problem som kan vara svåra att diskutera med sin familj om blir ens 

vänskapsrelationer mycket viktiga. (Hwang, et.al. 2018, 153 – 154) 
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Tillsammans bildar ens vänner en referenspunkt utanför den ursprungliga familjen. Med sina 

vänner kan man gemensamt skifta i olika attityder samt förhållningssätt och det är även 

tillsammans med sina vänner där experimenterande av den egna identiteten sker i största 

grad. Eftersom jämnåriga blir så pass viktiga är det centralt att förstå hur de verkligen 

påverkar varandra. Att bland annat förlora relationerna till sina vänner kan upplevas mycket 

smärtsamt eftersom de då går miste om att känna närhet och gemenskap med andra. Men 

alla gånger påverkas inte unga positivt av varandra. Exempelvis där normer som tillåter 

experimenterande av droger och alkohol ökar risken för att unga skall använda alkohol och 

droger samt att utveckla ett antisocialt beteende. Det är även i dessa sammanhang där insikt 

om riskfyllda konsekvenser minskar. (Hwang, et.al. 2018, 153 – 154) 

Det svåra med att stå emot då ens jämnåriga vänner börjar experimentera och använda sig 

av alkohol och droger är att man inte vill gå miste om den gemenskap som uppstår när alla 

använder alkohol eller droger tillsammans. Ju större förväntningar det finns på att alla 

individer i gruppen skall testa alkohol och droger desto svårare blir det att stå emot när det 

bjuds ut. Problematik uppstår då något av dessa förknippas med positiva sociala eller 

kulturella sammanhang, vilket tidigare i detta arbetet har poängterats. När det gäller 

ungdomar som använder sig av alkohol har det skett en minskning, men däremot en ökning 

när det gäller andra droger, speciellt användning av cannabisprodukter, marijuana, hasch och 

syntetiska cannabisprodukten Spice. (Hwang, et.al. 2018, 203-232).  

Slutligen kan vi konstatera att omgivningen spelar en stor roll i hur unga utvecklas. Trots att 

ungdomar har ett stort behov av att bryta sig fri och bli självständiga från sina föräldrar så är 

fortsättningsvis god anknytning och relationer viktiga att främja mellan unga och vuxna. I 

samband med att unga frigör sig från sina föräldrar börjar de istället ta del av andra 

gemenskaper så som gemenskap med vänner och jämnåriga. Därefter kan jämnåriga påverka 

ungdomar i viss del i större grad än vad exempelvis familjen eller föräldrar kan.  Men det 

bör poängteras att föräldrar trots allt fyller en viktig funktion i ungdomars liv.  

För att knyta ihop detta med min undersökning kan följande konstateras. Ungdomars 

attityder, förhållningssätt, värderingar och slutligen beteende kan inte bara påverkas och 

förändras av egna personliga erfarenheter och information som ges. Utan ungdomars 

attityder, förhållningssätt och beteende kan förändras, formas och påverkas av de gränser, 

förväntningar, krav och normer som finns i de sociala miljöerna ungdomarna tar del av. 
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10 Sammanfattning av teoridelen 

Det kan konstateras att cannabis runt om i hela världen blivit en mycket mer attraktiv drog 

att både sälja, odla och använda. Drogen har visat sig vara särskilt attraktiv för unga 

individer, sorgligt nog. För unga individer har cannabis visat sig att ha speciellt förödande 

konsekvenser, eftersom unga inte utvecklats färdigt, varken fysiskt, psykiskt eller 

emotionellt.  

Det finns många faktorer som har en avgörande roll varför ungdomar finner intresse för 

droger. Droger kan fylla en social funktion som skall underlätta sociala situationer. Samtidigt 

kan det användas som redskap för att växla mellan olika sociala och kulturella sammanhang. 

Droger kan tillika användas när man vill bli ansvarsbefriad från vanliga krav och sociala 

spelregler. Slutligen kan även droger användas för att uttrycka känslor, tillhörighet, identitet 

eller så används de enbart i berusningssyfte. 

 

Det kan samtidigt konstateras att forskning i Finland visar att färre unga intresserar sig för 

alkohol och tobak men istället intresserar de sig för bl.a. cannabis. Förutom ökad användning 

av cannabis har även egna hemmaodlingar ökat i Finland. Dessutom har cannabisrelaterade 

brott stigit runt om i landet. Cannabisdebatten är således i full gång och både vuxna som 

unga vill ta ställning till cannabisrelaterade frågor som avkriminalisering eller legalisering 

av drogen. Några studier visar att ungdomar med liberala attityder till cannabis ökat. 

 

Att omgivningen har en stor social påverkan på ungdomars attityder och beteende kan 

konstateras. Litteraturen pekar på att jämnåriga påverkar varandra i större grad än t.ex. 

föräldrar. Däremot är inte familjens sociala roll och påverkan helt obetydlig för ungdomar. 

Unga visar dessutom klara tecken på att de har ett stort behov av gemenskap, att känna sig 

viktiga och att utveckla sin identitet samt att frigöra sig från sina föräldrar. Detta gör att 

ungdomar söker sig till andra referensgrupper där dessa behov kan uppfyllas samt förstärkas. 

Normer, regler och förväntningar inom de olika miljöerna och grupper unga tar del i har en 

avgörande roll hur unga påverkas och förhåller sig till olika frågor samt hur de agerar i olika 

situationer som kunde vara drogrelaterat.  

Det som nu klargjorts är hur attityder rent teoretiskt skapats, vilka funktioner de kan fylla 

hos individer samt hur man kan uppnå attitydförändring. I det följande kapitlet kommer jag 

förflytta mig till själva forskningsdelen och kommer således redovisa för hur 

forskningsdelen kommer att utföras. 
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11 Metodval 

I detta avsnitt redovisas hur jag gjorde min undersökning. Redovisningen kommer att bestå 

av en motivering för val av forskningsmetod, urval av respondenter, datainsamlingsmetod 

och konstruktion av webbenkät. Slutligen förklaras vikten av sekretess i min undersökning 

samt vilken analysmetod jag utgått ifrån vid analysering och bearbetning av materialet.  

Jag har valt att utföra min undersökning genom att tillämpa en kvantitativ forskningsmetod. 

Kvantitativ forskningsmetod innebär ett tillvägagångssätt som kan användas vid forskning 

där resultatet kan anges med siffror. Jag beslöt mig för att tillämpa denna forskningsmetod 

eftersom jag vill granska en rätt bred och omfattande grupp av människor och deras attityder. 

Med andra ord är mitt val av forskningsmetod ändamålsenligt baserat på mitt syfte med 

undersökningen. Inom kvantitativ forskningsmetod är förberedelserna inför undersökningen 

de allra viktigaste eftersom det är svårare att komplettera arbetet i efterhand. (Eliasson 2006, 

28–30).   

Holme och Solvang (1997, 14) tillägger dessutom att kvantitativ forskningsmetod präglas 

av kontroll, struktur samt avstånd mellan forskare och informationskälla. Strukturen och 

kontrollen tar sig i uttryck genom att jag strukturerar och styrfrågor och svar. Fördelen med 

denna forskningsmetod är att jag har bättre möjlighet att kontrollera allting så det faller inom 

ramarna för mitt forskningsintresse. För detta lämpar sig därför en kvantitativ metod, 

eftersom det är enklare att få fram ett mera överskådligt svarsresultat, med hjälp av t.ex. 

tabeller och diagram, än med en kvalitativ metod. 

11.1 Urval av respondenter 

Eftersom målgruppen för mitt examensarbete är ungdomar, beslöt jag mig för att avgränsa 

mitt urval av respondenter till skolungdomar mellan 12 - 25 år. Orsaken till detta är att jag 

anser denna åldersgrupp vara lämpad för mitt syfte med undersökningen. Eftersom jag vill 

täcka en stor och omfattande population valdes respondenter från olika utbildningsstadier i 

Österbotten. De olika utbildningsstadierna var högstadium, yrkesskola och slutligen en 

yrkeshögskola. Detta ger mig ändå en så pass omfattande undersökningsgrupp att resultatet 

kommer vara relativt representativ för ungdomar i Österbotten.   

 



 35 

11.2 Datainsamling  

Inom kvantitativ forskningsmetod finns det flertal tillvägagångssätt att använda sig av vid 

insamling av kvantitativdata. För att hitta den mest lämpade och givande 

datainsamlingsmetoden krävs det att jag beaktar mitt syfte och de frågeställningar jag skapat. 

Tillvägagångssättet jag tillslut beslöt mig för att tillämpa var genom en s.k.  

enkätundersökning. Enkätundersökningar är ett tillvägagångssätt inom kvantitativ forskning 

som är ett relativt snabbt och billigt sätt som kan användas när bland annat resurser inte 

finns. (Eliasson 2006, 28-30) 

 

Inför min studie har jag valt att tillämpa en kvantitativ enkätundersökning eftersom den 

metoden bäst lämpar sig för insamling av data. Enkätundersökning innebär att jag 

konstruerat frågor som samlas i ett formulär som gjorts på förhand. Frågorna är baserade på 

den teoretiska bakgrund och variabler jag konstruerat.  

 

Som skribent har jag valt att främst använda mig av slutna frågor med fasta svarsalternativ. 

Orsaken till detta är att jag kan förvänta mig att flera av respondenterna svarar på de slutna 

frågorna eftersom de anses enklare att besvara jämfört med öppna frågor. (Eliasson 2006, 

37). Jag har samtidigt beaktat Holme och Solvangs betoning av kontroll och struktur inom 

denna forskningsmetod genom att jag konstruerat strukturerade frågor och svar i enkäten så 

de ligger inom mitt forskningsintresse. (Holme och Solvang 1997, 14)  

 

Som följande har jag valt att vid några enstaka tillfällen i enkäten konstruera möjligheter för 

respondenterna att på egen hand motivera till andra svarsalternativ. Orsaken är att jag vill 

undvika att gå miste om eventuella andra svarsmöjligheter som jag eventuellt själv missat 

att inte inkludera i enkäten.  Att enbart använda sig av slutna frågor i en enkätundersökning 

medför även nackdelar såsom ovannämnda exempel. (Eliasson 2006, 30 - 37) 

 

Förutom att jag valt att utgå från en kvantitativ enkätundersökning kommer en webbenkät 

att användas. Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av en webbenkät. I 

undersökningen har jag använt mig av webbenkät eftersom man på ett snabbt och 

ekonomiskt sätt kan samla in den data man behöver. Andra fördelar är att svaren per 

automatik översätts till siffror eller värden, vilket förenklar bearbetnings- och 

analyseringsprocessen av materialet. Det som förutsätter att människor kan delta i en 

webbenkätundersökning är att alla har en e-postadress samt att de har övrig elektronik som 
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t.ex. en webbläsare där webbenkäten går att öppna. Andra nackdelar är att enkäten eventuellt 

hamnar i skräpposten beroende på vilket e-postprogram man har. Med andra ord är de allra 

vanligaste problemen med webbenkäter de tekniska problemen. (Hagevi & Viscovi 2016, 

176–177) 

 

Operationalisering har tagits i bekantade när det gäller konstruktion av mina enkätfrågor. 

Operationalisering innebär kortfattat att forskningsdelen dvs. att jag genom mina enkätfrågor 

får mitt syfte och mina centrala frågeställningar besvarade. Rent praktiskt har det formulerats 

klara och tydliga begrepp som också har en direkt koppling till den teoretiskadelen. Detta 

kallas att operationaliseringen är fruktbar. (Holme & Solvang 1997, 160 – 161). 

11.3 Pilotstudie  

Innan jag valde att skicka ut min webbenkät beslutade jag mig för att göra en så kallad 

pilotundersökning, vilket är en förberedande undersökning som är ämnad att helt enkelt 

pröva den kvantitativa uppläggning jag valt för min studie. Pilotstudien gjordes på två 

personer som besvara den konstruerade webbenkäten. (Olsson & Sören, 2008, 29). 

11.4 Etik  

Holme och Solvang (1997, 331-137) menar att inom forskning är det en central del för 

skribenten att förhålla sig kritiskt till sitt forskningsområde och själva forskningsprocessen. 

För att kunna göra detta kan man bland annat arbeta enligt etiskt tänkande, principer och 

utgå från specifika etiska val. Som skribent bör man vara medveten om att de olika etiska 

val man gör är av betydelse och för med sig konsekvenser för ens forskning. Jag har beaktat 

följande etiska principer i den mån jag kan för att jag som skribent skall skydda individernas 

personliga integritet på allra bästa sätt. (Holme & Solvang 1997; Olsson & Sörensen 2008) 

• Konfidentialitet - insamlat material är inte tillgängliga för obehöriga 

• Anonymitet - insamlat material och uppgifter skall inte kunna identifiera individuella 

respondenter 

• Frivilligt deltagande - respondenter som deltar i undersökningen gör det av egen fri 

vilja 

• Självbestämmande - respondenter har rätt till medinflytande efter egen 

utvecklingsnivå 
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Med konfidentialitet menas att alla respondenter som deltar undersökningen skall skyddas. 

Man skyddar respondenterna genom att de uppgifter och den information som samlats in 

inte är tillgänglig för övriga personer som inte deltar i undersökningen. Detta innebär att 

informationen bevaras så att obehöriga inte har tillgång till den. Anonymitet innebär i andra 

hand att skribenten eller övriga inte skall publicera information och uppgifter som i sin tur 

kan identifiera respondenterna.  (Olsson & Sörensen, 2008, 53) 

För att beakta följande etiska principer kommer jag anhålla om enskilda forskningstillstånd 

vid alla samtliga skolor. Forskningstillstånd krävs bland annat för att jag skall få tillåtelse att 

använda respondenternas svar i min forskning. Enligt begäran kommer forskningsplan, 

enkätfrågor och informationsbrev bifogas till skolorna för att få beviljat forskningstillstånd. 

 

11.5 Reliabilitet och validitet 

Vid olika studier är det viktigt att resultatet man fått är pålitligt och sanningsenligt. 

Begreppet reliabilitet står för pålitligthet medan valitiditet står för sanningsenligt. Målet är 

att ens studie har hög reabilitet och validitet. Förenklat handlar reliabilitet om hur bra jag har 

mätt det jag skall mäta medan validitet innebär att min studie verkligen mätt det jag vill mäta. 

För att veta om man har hög reliabilitet borde resultatet av ens studie överensstämma om 

man gör samma studie en gång till. Det förutsätter förstås att man mäter med samma 

mätinstrument båda gångerna. Det som försvårar chansen att få hög reliabilitet när det gäller 

mätning av attityder är att attityder kan ändras med tiden. Detta innebär att min studie inte 

nödvändigtvis får ett överensstämmande resultat om jag skulle utföra samma undersökning 

en annan tidpunkt. (Olsson och Sörensen 2007, 75) 
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För att öka reliabilitet och validitet har jag ställt mig kritiskt till det egna materialet så som 

att tänka på eventuella risker och brister.  Kontrollfrågor i enkäten har används för att prova 

reabiliteten i min studie. Samtidigt har jag använt mig av klara och enkla enkätfrågor för att 

respondenterna skall kunna besvara så ärligt och rätt som möjligt. Validiteten provar jag 

genom att se om jag fått svar på mina centrala frågeställningar. (Holme & Solvang 1997, 

156 -166)  

För att stärka webbenkätens validitet och reliabilitet har använde jag mig även en pilotstudie. 

Olsson och Sörensen (2007, 29) påpekar att utföra en pilotstudie ger mig som forskare 

möjlighet att t.ex. pröva det mätningsinstrumentet jag valt för min studie. Målet är att under 

pilotstudie upptäcka fel och brister i min enkät som jag ändra på enkätens utseende innan 

den verkliga studier tar plats. Trots att jag strukturerar klara frågor och begrepp har jag 

använt mig av så kallade kontrollfrågor för att prova reabiliteten (Holme & Solvang 1997, 

160 - 162).  

11.6  Studiens praktiska genomförande   

Till en allra början då frågorna till enkäten hade utarbetats fick två frivilliga ungdomar i 

åldern 12-25 år delta i en pilotstudie. Efter att personerna hade deltagit bad jag efter respons 

angående enkätens utformning. Responsen jag fick tillbaka var positiv. Ingen inflikade med 

något utvecklingsförslag eller hade övriga frågor kring enkätens utformning. Enkätens 

utformning ändrades alltså inte efter att pilotstudien tog plats.  

Efter pilotstudie kontaktade jag per telefon fyra svenskspråkiga skolor i Österbotten där jag 

anhöll om att få forskningstillstånd för att få utföra min webbenkätstudie. Enligt skolans 

begäran bifogade jag även min forskningsplan och enkätfrågorna för att få beviljat 

forskningstillstånd. Min anhållan om tillståndet beviljades av skolorna antingen genom 

muntlig eller skriftligform. I en skola fick jag ett skilt dokument undertecknat att min 

anhållan om att få utföra min webbenkät hade blivit beviljad. Tre av fyra skolor deltog 

slutligen i enkätstudien. Min kontaktperson i skolorna varierande från skola till skola. Hos 

samtliga skolor var det antingen rektorn, enhetsansvarig eller bildningsdirektör som var de 

som tog beslutet om min studie skulle få ta plats på skolan eller inte.  

 

På förhand hade jag konstruerat två olika informationsbrev, ett brev menat till rektorn och 

övrig skolpersonal. Det andra informationsbrevet var konstruerat för eleverna eller 

respondenterna. Informationsbreven innehöll information om mig själv och kort om studiens 
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syfte, mål och målgrupp. Övrig information som fanns med informationsbrevet var t.ex. att 

deltagandet i webbenkäten sker på frivillig basis och att de som deltar förblir anonyma, dvs. 

angående den beaktade sekretessen. Annat som var viktigt att inkludera i breven är hur det 

insamlade materialet och resultatet kommer att behandlas och förvaras. 

 

Hur skolorna i praktiken gick tillväga för att förverkliga min webbenkätstudie varierande 

beroende på skolornas förutsättningar. De flesta skolorna förverkligade studien genom att 

vidarebefordrade informationsbrevet och övriga instruktioner via email till eleverna eller 

respondenterna. En skola ordnade flertal fysiska tillfällen i skolan där eleverna som ville 

medverka i studien fick möjlighet att utföra webbenkäten. På grund av det mycket stora 

intresset bland skolor och elever som ville medverka i min enkätstudie fick jag tyvärr tacka 

nej till en av de fyra skolorna som ville medverka i min studie.  

12 Redogörelse av resultat    

Som följande kommer jag att redovisa om resultatet  från min studie. Eftersom studien var 

en kvantitativ webbenkätstudie kommer jag att förtydliga resultatet genom att använda mig 

av tabeller och diagram. Samtidigt kommer jag kritiskt granska hur min forskningsprocess 

har framskridit, vilka svårigheter jag stött på under tiden jag skrivit examensarbetet och vad 

jag kunde ha gjort bättre.  

 

Inför min studie var jag medveten om eventuella risker såsom tekniska problem vid 

användningen av webbenkäter. Exempelvis vid utformningen av min webbenkät insåg jag 

snabbt att det var svårt att hitta ett online program som var gratis och som hade de 

inställningar jag hade velat använda mig av. Tyvärr hittade jag inte ett program som hade 

alla inställningar som jag önskat ha till gång till, men slutligen valde jag att använda 

programmet Survio. Eftersom det var det bäst lämpade programmet för mig, med tanke på 

vilken typ av enkät jag ville utforma. I slutändan fick jag trots allt betala en liten summa 

pengar för att få tillgång till alla mina respondenters svar då jag fick långt över 100 stycken 

respondenter. 

 

Övriga tekniska problem som förekommit var att webbadressen till min webbenkät inte 

fungerade att skicka ut via en skolans e-mailsystem. En skola hade heller inte ett e-mail 

system med s.k. ”massutskick” som de kunde använda för att skicka ut informationen till 

eleverna. Trots nämnda tekniska problem löstes alla problem. Andra svårigheter jag stött på 
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och som gjorde att arbetet drog ut på tiden var att jag inte fick kontakt med de rätta 

kontaktpersoner vid skolorna som kunde ta beslut om mitt ärende. Detta var något jag inte 

beaktat tillräckligt mycket i mitt tidsschema. Som utvecklingsförslag hade jag själv kunnat 

preciserat lite mera angående mitt tidsschema t.ex. Genom att på förhand ge en mer 

strukturerad tidsplan under vilka veckor enkäten kommer att vara tillgänglig, samt ge ett 

slutdatum när enkäten kommer att stängas. 

 

Trots min pilotstudie noterade varken de som deltog eller jag själv att ett svarsalternativ hade 

försvunnit på enkätfråga 15 ”vem i din omgivning använder cannabis?”. Enkätfrågan som  

inte fanns med som svarsalternativ var ”Ingen i min omgivning använder cannabis”. Detta 

noterades först efter att 16 elever hade medverkat i enkäten. Vilket gör att jag bör ställa mig 

kritisk och beakta resultatet på frågan eftersom 16 respondenter inte eventuellt har kunnat 

svara ärligt på enkätfrågan. 

 

Inledningen till själva enkäten bestod av tre bakgrundsinformations frågor om 

respondenterna, såsom kön, ålder samt utbildningsnivå. Sammanlagt deltog 264 

respondenter i enkäten varav fyra respondenters svar jag raderade eftersom de inte faller 

inom mina ramarna för min målgrupp p.g.a. deras ålder. Majoriteten av respondenter 

identifierade sig som kvinnor. Antalet kvinnor som deltog i studien var 147, vilket motsvarar 

(56,5%). Antalet män som deltog var  110, d.v.s. (42,3%). Hela tre personer (1,2%) ville 

varken identifiera sig som man eller kvinna. 110 respondenterna var i åldrarna 12-25 år. 

Respondenternas utbildningsnivå varierade. Antalet respondenter som medverkat i min 

enkät och som studerar i högstadiet var 129. (49,6%), vid Yrkeshögskola 78 st. (30%) och 

vid Yrkesskola 43 st. (16,5%).  Åtta respondenter (3,1%) studerade i gymnasium och två 

stycken studerade på Universitetsnivå. Alla enkätfrågor var obligatoriska, vilket medför sig 

att alla respondenter som medverkat i enkätstudien har besvarat alla frågor i enkäten. 

 

12.1 Ungdomars attityder  

I enkätstudien ingick några inledande frågor angående ungdomars attityder och 

förhållningssätt till cannabis och narkotikalagen. Ungdomarna fick till allra först värdera 

huruvida de instämmer eller inte instämmer med följande tre påståenden vilket visas i 

nedstående tabell 1. Alla 260 respondenter har besvarat samtliga påståenden. Enligt 

resultatet har följande respondenter angett hur de förhåller sig till påstående a) du har en 
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positiv inställning till cannabisanvändning. Fem respondenter (1,9%) instämmer helt och 

hållet med påståendet, medan tio respondenter (3,8%) instämmer till stor del. Däremot 

förhåller sig 25 respondenter helt neutrala till påståendet a) du har en positiv inställning till 

cannabis användning. Ytterligare 26 respondenter instämmer till viss del med påståendet och 

slutligen svarar majoriteten eller 184 (70,8%) av respondenterna att de inte alls instämmer 

med påståendet att de har en positiv inställning till cannabisanvändning. 

 

Enligt påstående b) du har en positiv inställning till cannabisförsäljning har respondenterna 

svarat följande: Fem respondenter, vilket motsvarar (1,9%) instämmer helt och hållet med 

påståendet och sju respondenter (2,7%) instämmer till stor del. Ytterligare 23 (8,8%) 

förhåller sig neutrala till påståendet att ha en positiv inställning till cannabisförsäljning. 

Aderton svarande, vilket innebär (6,9%) instämmer till viss del med påståendet. Slutligen 

svarar majoriteten av respondenterna att de inte alls instämmer med påståendet att de har en 

positiv inställning till cannabisförsäljning. 

 

Utgående från resultatet av det sista påståendet c) du har en positiv inställning till 

cannabisodling har sju (2,7%) angett att de instämmer helt och hållet med påståendet. 

Ytterligare nio respondenter (3,5%) instämmer till stor del. Nitton (7,3%) förhåller sig 

neutrala till samma påstående.  26 respondenter instämmer till viss del med detta påstående. 

Slutligen har majoriteten av respondenter angett att de inte alls instämmer med påståendet 

att de har en positiv inställning till cannabisodling. 

 
Tabell 1. Hur förhåller du dig till. a) Du har en positiv inställning till 
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cannabisanvändning. b) Du har en positiv inställning till cannabisförsäljning c) Du har en 
positiv inställning till cannabisodling (n=260)  
 

I nedanstående diagram 3 bad jag ungdomarna att ta ställning till om deras attityd till 

cannabis skulle ändras om drogen vore laglig att använda. Resultatet visar att (6,9%), vilket 

motsvarar 18 respondenter som menar att deras attityd skulle förändras om cannabis vore 

lagligt att använda. (23,5%) eller 61 stycken anger att deras attityd kanske skulle förändras. 

Det kan med andra ord konstateras att majoriteten av ungdomarna, 181 st. (69,6%) anser att 

deras inställning till cannabis inte skulle förändras om cannabis vore lagligt att använda. 

 
Diagram 3.  Skulle din inställning till cannabis ändras om cannabis vore lagligt att 

använda? (n=260) 

I följande enkätfråga granskades vad ungdomarna har för attityd gentemot Finlands 

narkotikalag. I resultatet av diagram 4 är fördelningen av respondenterna följande: De som 

upplever narkotikalagen på ett bra sätt motsvarar 118 respondenter (45,4%), medan 108 

(41,5%) respondenter inte vet om de har en positiv eller negativ attityd gentemot 

narkotikalagen. Antalet respondenter som ansåg att narkotikalagen är dålig var 34 (13,1%). 
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Diagram 4.  Vad tycker du om Finlands Narkotikalag?( n=260) 

12.2 Hypotetiskfråga 

Eftersom attityder speglas i individens handling har jag velat granska hur ungdomar tror att 

deras attityder skulle få dem att agera i en viss situation. Alla 260 respondenter har 

medverkat och besvarat följande enkätfråga (n=260). Diagram 5 presenterar hur ungdomar 

tror att de skulle agera på en fest där deras närmsta vänner uppmanar dem att röka cannabis. 

Resultatet visade att en majoritet av ungdomarna, 149 st. (57,3%) först och främst skulle 

tacka nej och svara ärligt på varför de inte vill röka cannabis. Hela 60 st. (23,1%) anser att 

de skulle lämna festen om deras vänner skulle uppmana dem att röka drogen. 24 

respondenter (9,2%) har angett att de inte skulle våga vara ärliga, utan att de skulle hitta på 

en orsak varför de inte vill röka cannabis. Resterande respondenter har angett följande 

svarsalternativ. Fjorton stycken (5,4%) har angett att de skulle tacka ja till att röka cannabis 

eftersom de rökt drogen tidigare, medan elva (4,2%) tackar ja till att röka cannabis p.g.a. 

nyfikenhet. Slutligen har två respondenter (0,8%) angett att de skulle tacka ja till att röka 

drogen för att passa in i omgivningen, vilket tyder på grupptryck. 
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Diagram 5. Du är på en fest och dina närmsta vänner uppmanar dig att röka cannabis. Vad 

gör du? (n=260) 

 

12.3 Cannabisanvändning 

Följande enkätfrågor tangerar ungdomarnas egna cannabisanvändning, vilken 

cannabisprodukt har de använt sig av och av vilka orsaker har de använt eller inte använt 

drogen. Nedanstående diagram 6 visar att majoriteten av ungdomarna (89,2%) inte använder 

drogen. Vilket tyder på en överenstämmelse mellan min teoretiska del (se kapitel 7.3). 

Däremot visar resultatet att sammanlagt 28 respondenter antingen använder cannabis, 

tidigare provat eller använder drogen ibland. Exakt 20 st. (7,7%) har angett att de tidigare 

provat drogen men inte använder den i nuläget och fem respondenter har angett att de ibland 

använder sig av drogen. Slutligen har tre respondenter angett att de använder drogen i 

nuläget. 

Eftersom denna fråga kan upplevas som väldigt känslig har jag använt mig av kontrollfrågor 

senare i enkäten för att kontrollera hur sanningsenligt respondenterna har besvarat frågan 

om deras egna cannabisanvändning. 
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Diagram 6. Använder du cannabis?(n=260) 

 

I följande enkätfråga har det samlats in 271 svar eftersom man kunde välja flera 

svarsalternativ samtidigt. Alla 260 respondenter har besvarat denna enkätfråga. Utifrån 

resultat i nedanstående tabell 7 kan det konstateras att den mest brukade cannabisprodukten 

är marijuana. Hela (10,8%) använder eller har använt sig av den.  

 

Följande (6%) har angett att de använt hasch. Angående respondenternas användning av 

syntetisk cannabis var det endast (2%) som brukat den, medan cannabisoljan var den allra 

ovanligaste använda cannabisprodukten bland ungdomarna. Endast (1,2%) har angett att de 

har använt oljan. Slutligen har (88,4%) av det sammanlagda respondent antalet angett att de 

överhuvudtaget inte använder eller har använt cannabis.  
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Tabell 7. Om du använder eller har använt cannabis, vilken cannabisprodukt har du använt? 
(n=260)  
 
Eftersom man kunde markera flera svarsalternativ samtidigt har det samlat in 285 svar i 

följande enkätfråga och alla samtliga 260 respondenter har besvarat frågan.  Enligt 

nedanstående tabell 8 kan det konstateras att majoriteten av ungdomar inte använder eller 

inte någonsin har använt cannabis överhuvudtaget. 

 

Den vanligaste orsaken till att ungdomar använder eller använt sig av cannabis har enligt 

resultatet visat sig bero på nyfikenhet (9,2%). (3,1%) har angett att de använder drogen 

eftersom de gillar drogens effekt, övriga (2,3%) har använt cannabis p.g.a. grupptryck och 

för att de anser att andra droger är värre. Endast (1,5%) använder cannabis eftersom ”alla 

gör det”. Slutligen har (1,2%) påstått att de brukat drogen eftersom den inte är 

beroendeframkallande. Enbart (0,4%) påstår att de använder sig av cannabis eftersom hen är 

beroende av drogen. 

 

Eftersom jag inte ville gå miste om eventuella andra orsaker till varför ungdomar använder 

cannabis valde jag att skapa möjlighet för respondenterna att skriva eventuella andra svar 

och kommentarer till frågan än att bara välja bland mina färdigt konstruerade svarsalternativ. 

Totalt hade tio respondenter (3,8%) skrivit övriga kommentarer. En respondent har antytt att 

hen använder cannabis eftersom det är ”gott”, en annan påpekade att ”jag har aldrig rökt i 
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Finland utan endast i länder var det är lagligt att bruka”. Ytterligare två respondenter har 

antytt att de använt eller använder cannabis p.g.a. att ”det hjälper min depression och 

nervositet” samt ”för att slappna av”. 

 

En respondent har använt sig av drogen för att hen ”hade problem med sömnen”. Slutligen 

hade två respondent påpekat att de använt drogen för att ”jag blir mer social” och ”det blir 

lättare att umgås med andra” . Två respondenter poängterar att de enbart använder cannabis 

i samband med festsammanhang. Den sista resterande kommentaren är inte relevant för 

resultatet. 

Tabell 8. Om du använder eller har använt cannabis, varför? (n=260) 
 

Följande enkätfråga har besvarats av alla 260 respondenter. Med enkätfrågan ville jag ta reda 

på vilka de största faktorerna och orsakerna till att ungdomar inte använder cannabis.  

Baserat på tabell 9 är de ovanligaste orsakerna till att ungdomar inte använder cannabis p.g.a. 

tidigare negativa upplevelser av cannabisanvändning (2,3%), religiösa skäl anges av (3,5%) 

och att omgivningen inte accepterar cannabisanvändning (5,4%). 17 respondenter (6,5%) 

har angett att deras anledning till att inte använda drogen är att de inte påverkas av 

grupptryck. 27 respondenter (10,4%) har angett att de inte använder cannabis eftersom det 

är inkörsporten till tyngre droger. 

 

De två största orsakerna till att respondenterna inte använder cannabis är enligt detta 

resultat  att drogen är olaglig och på grund av hälsoskäl. De som angett att de inte använder 
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cannabis p.g.a. olaglighet var hela 53 st. (20,4%), medan (21,9%) d.v.s. 57 respondenter 

ansåg att det är p.g.a. hälsoskäl de inte använder drogen. De övriga 29 respondenterna, vilket 

motsvarar (11,2%), har angett att de använder cannabis. 

 

(8,8%) vilket motsvarar 23 respondenter har utöver mina svarsalternativ angett andra orsaker 

till varför de inte använder cannabis. Fyra respondenter hänvisar till att de känner personer 

som använt cannabis och som det gått mycket dåligt för. Alltså hur den så kallade ”naturliga 

drogen” förstört liv och påverkat individer negativt. En ungdom har kommenterat att ”varför 

skulle jag ens vilja använda det, det finns väldigt många negativa saker med cannabis”. 

Dessa respondenter anser alltså att cannabisanvändning har negativa konsekvenser.   

 

Tre respondenter har kortfattat angett att de inte har något behov av att använda sig av drogen 

samt att de tycker att det är ”onödigt”. Två respondenter har beskrivit hur de använt cannabis 

men inte tyckt om drogens effekt, att t.ex. bli ”lugn och hängig är inte min grej eller roligt”. 

Följande två respondenter påpekar hur de överlag ”hatar droger” och de är emot droger av 

”principskäl”. Ytterligare en respondent har antytt hur hen inte vill använda droger ”för mig 

och min omgivnings skull”. Slutligen har en respondent svarat att om man använder cannabis  

”så är man dum i huvudet om man gör det”. 

 
Tabell 9. Om du inte använder cannabis, varför? (n=260) 
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Enligt resultatet i diagram 10 här nedanför kan jag konstatera att majoriteten av 

respondenterna, 196 st. (75,7%), som inte tidigare provat cannabis inte heller kan tänka sig 

att prova cannabis i framtiden. Medan (4,6%), vilket motsvarar 12 respondenter, kan tänka 

sig att prova cannabis i framtiden. Hela 34 respondenter (13,1%) har angett att de i framtiden 

kanske skulle kunna tänka sig att testa på cannabis. De övriga 17 respondenterna (6,6%) har 

angett att de redan använder sig av cannabis. 

 
Diagram 10. Om du inte har provat cannabis kan du tänka dig att prova det i framtiden? 

(n=260) 

12.4 Omgivningens påverkan 

Eftersom syftet med mitt examensarbete också är att granska ungdomars omgivning och hur 

den påverkar deras inställning och attityd ställde jag några frågor som berör huruvida 

ungdomarna själva upplever att de socialt påverkas av sin omgivning och vem det är som 

påverkar deras attityder. Jag ställde också en fråga där jag ville veta om de själva anser att 

det är viktigt att deras omgivning skall ha liknande attityder gentemot cannabis som de 

själva. 

 

Utgående från diagram 11 anser 115 respondenter (44,2%) att det är viktigt att deras 

omgivning har liknande attityd gentemot cannabis som de själva. 79 respondenter (30,4%) 

anser att det inte är särskilt viktigt att deras omgivning måste ha liknande attityd som dem 
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själva. Slutligen har 66 respondenter (25,4%) angett att det inte vet om det är viktigt för dem 

att deras omgivning har liknande attityd. 

 

Diagram 11. Är det viktigt för dig att din omgivning har liknande attityd till cannabis som 

dig själv? (n=260) 

 

I tabell 12 ville jag studera vilken typ av social omgivning som påverkar ungdomars 

inställning till cannabis. Samtliga respondenter (n=260) har besvarat följande fråga. Enligt 

resultatet kan jag konstatera att föräldrar och vänner är de sociala omgivningar som påverkar 

ungdomars inställning till cannabis i allra största grad. Föräldrar har visat sig påverka 

ungdomars inställning i en aningen större utsträckning än vad vänner verkar göra. 

 

161 st. (61,9%) har angett att föräldrar är de som påverkar deras inställning till cannabis i 

största grad, medan 149 st. (57,3%) istället angett att det är deras vänner som påverkar dem 

i störst utsträckning. Som följande är det syskonens påverkan på ungdomarnas inställning 

som är en aningen högre än vad skolkamraternas påverkan är. Allra minst påverkar syskon 

(22,3%) och skolkamraterna (17,7%) ungdomarnas inställning till cannabis.  
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Tabell 12. Vem påverkar din inställning till cannabis? (n=260) 

 

Innan jag börjar analysera resultatet på kommande enkätfråga tabell 13 behöver jag beakta 

16 stycken respondenter som hann medverka i enkäten och hann besvarar denna fråga innan 

den omformulerades. Denna enkätfråga hade förlorat ett svarsalternativ, vilket var ”ingen i 

min omgivning använder cannabis”. Detta medför tyvärr att detta resultat inte är helt och 

hållet tillförlitligt eftersom dessa eleverna inte kunde vara ärliga då ett mycket viktigt 

svarsalternativ saknades till en början. Dessa respondenter blev helt enkelt tvingade att 

markera att de har endera vänner, skolkamrater, syskon eller föräldrar som använder sig av 

cannabis, vilket knappast motsvarar den faktiska verkligheten. 

 

Jag kommer trots allt att presentera det resultat jag fått utgående från tabell 13. I denna 

enkätfråga har det samlats in samtliga 277 svar, eftersom man kunde markera fler 

svarsalternativ samtidigt. Alla samtliga 260 respondenter har svarat på följande enkätfråga 

(n=260). Hos majoriteten av respondenterna, 186 st. (71,5%), förekommer inte cannabisbruk 

överhuvud taget i någondera social omgivning. Det har visat sig att det är i respondenternas 

vänkrets som cannabisanvändning förekommer i allra högsta grad. Siffrorna visar att hela 

54 st. (20,8%) har angett att det är deras vänner som brukar cannabis. Som näst har (9,2%), 

vilket motsvarar 24 respondenter, svarat att cannabisbruk förekommer hos deras 

skolkamrater. (3,5%) d.v.s. nio stycken menar att det förekommer användning av cannabis 
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bland deras syskon. Enbart fyra respondenter har angett att det är deras föräldrar som 

använder drogen, detta motsvarar (1,5%). 

 
Tabell 13. Är det någon i din omgivning som använder cannabis, i såfall vem?(n=260) 

12.5 Information 

Som avslutning på min enkätstudie ville jag ta reda på varifrån ungdomar får eller fått 

information om cannabis. På följande enkätfråga kunde man välja flera svarsalternativ 

samtidigt. Totalt har 637 svar samlats in och alla 260 respondenter (n=260) har medverkat i 

denna enkätfråga. Enligt nedanstående tabell 14 kan jag konstatera att skolan visade sig vara 

den allra vanligaste informationskällan där ungdomar fått information om drogen. (62,3%) 

har angett att det är via skolan de fått information. Nätet är enligt (52,3%) den näst största 

informationskällan. Sociala medier, såsom Instagram, Twitter och Youtube är enligt (34,5%) 

den följande informationskällan där ungdomar fått information om drogen. (28,5%) har 

angett att det är deras vänner som gett dem information om cannabis. Enligt (25%) har angett 

att informationen de fått om cannabis ursprungligen kommer från TV, radio och tidningar. 

Slutligen kan det konstateras att ungdomarna har fått minst informationen om cannabis av 

föräldrar (20%), Polisen (15,4%) och syskon (5%). 

 

Ytterligare fem respondenter har på denna fråga gett kommentarer utöver mina 

svarsalternativ. En har kommenterat att ”jag söker helst information om olika ämnen innan 
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jag grundar min åsikt om det, samhället får inte påverka mina åsikter och tankar” och en 

respondent kommenterade att ”egentligen har jag inte fått information, i alla fall inte 

tillräckligt.” Övriga tre respondenter har poängterat att de inte fått någon information alls 

om cannabis. 

 

 
Tabell 14. Var har du fått information om cannabis? (n =260) 

 

13 Slutdiskussion och kritisk granskning  

I detta kapitel kommer jag reflektera om jag uppnått mitt syfte med mitt examensarbete samt 

om mina centrala frågeställningar blev besvarade. Jag kommer att analysera materialet 

genom att se om studiens resultat överensstämmer med teoridelen. 

 

Utgående från det resultat jag fått i enkätstudien kan jag konstatera att ungdomarna besitter 

både positiva, negativa samt neutrala attityder gentemot cannabisrelaterande frågor. 

Däremot är majoriteten av unga inte positivt inställda till vare sig användning, försäljning 

eller odling av cannabis. De ungdomar som är positiva till drogen är mest positiva till 

odlingen, vilket kan tyda på att teorin verkligen överensstämmer, att cannabisodling också 

blivit vanligare i Finland (se kapitel 7.1). Angående ungdomarnas attityder till 
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cannabisanvändning och försäljning är det väldigt fåtal ungdomar som instämmer helt och 

hållet med att ha en positiv attityd till det. 

 

En del ungdomar förhåller sig också helt och hållet neutrala till alla tre olika påståenden 

d.v.s. att ha positiv attityd till cannabisanvändning, försäljning och odling. Att inte kunna 

inta egna attityder och värderingar till saker kan tyda på en för tidig identitet. Vilket 

överensstämmer med teorin angående identitetsutveckling bland ungdomar. Däremot de 

ungdomar som kan inta specifika attityder och värderingar kan istället ha uppnått en 

fullbordad identitet (se kapitel 3.7). Marijuana är enligt teorin (se kapitel 5.1) den allra 

enklaste produkten att tillverka och är även den cannabisprodukt som vanligen används 

vilket även mitt resultat visar, att marijuana är den produkt som använts allra mest av 

ungdomarna.  

  

Studien visar att nyfikenhet är den största orsaken till att ungdomar använt och använder 

cannabis. Följande orsaker till att ungdomar använder cannabis är bland annat för att de helt 

enkelt gillar drogens effekt. Användning av cannabis p.g.a. grupptryck är något som också 

förekommit bland mina respondenter som går att sammankoppla till min teori. Grupptryck 

från jämnåriga är också svårt att stå emot eftersom man inte vill förlora gemenskapen med 

sina vänner. De förväntningar som omgivningen har på att individen skall använda droger 

har en avgörande roll för hur svårt det blir att stå emot när det erbjuds droger. Som ung vill 

man helt enkelt passa in i sin omgivning, man vill känna gemenskap och uppfylla 

omgivningens förväntningar (se kapitel 9.2). Droger kan också med andra ord ibland 

användas som redskap för att uttryck sin tillhörighet till andra likasinnade (se kapitel 3.7). 

 

Jag kan konstatera att det finns en överensstämmelse mellan teorin och de ungdomar som 

enligt mitt resultat svarat att de använt eller använder cannabis. Ungdomarna i min studie 

använder eller har använt drogen eftersom den fyller en eller flera specifika funktioner och 

behov i deras liv vilken även poängterats i arbetet (se kapitel 6.3). Dessutom kan jag koppla 

tidigare forskning till mitt resultat att de som använder drogen använder den eftersom andra 

droger är mycket värre tyder på att de upplever mindre risker med att använda cannabis 

vilket tidigare forskning påvisat (se kapitel 7.2). 

 

De ungdomar som motiverat sin användning av drogen till att de fått hjälp vid depression, 

nervositet och sömnsvårighet kan överrensstämma med den teori angående hur unga ibland 
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använder droger för att de skall lindra eller dämpa övriga problem som kan förknippas med 

psykisk ohälsa (se kapitel 6.3). 

 

De andra ungdomarna som poängterat att deras cannabisanvändning har förekommit i 

anknytning till festsammanhang och att de använt drogen för att underlätta sociala 

situationer. Dessa ungdomar använder cannabis som ett redskap för att kunna hantera olika 

sociala och kulturella sammanhang och situationer. Drogen får med andra ord en specifik 

social betydelse för dessa ungdomar vilket överensstämmer med teorin om det sociologiska 

och kulturella perspektivet (se kapitel 6.1 och 6.2)   

 

De tre största faktorerna till att ungdomar inte använder cannabis är istället på grund av 

hälsoskäl och att drogen är olaglig samt att de anser att cannabis är inkörsporten till tyngre 

droger. Trots att många respondenter hade angett att det är p.g.a. cannabis olaglighet som de 

inte använder drogen har ändå ungefär 1/4 del av ungdomarna i studien angett att de kan 

tänka sig att kanske använda drogen om den vore laglig.  

 

Flertalet ungdomar motiverade att de inte använder drogen eftersom drogen orsakat många 

negativa konsekvenser och följder för personer de känner. Detta kan kopplas till teorin om 

hur ungdomar socialt påverkas av sin omgivning (se kapitel 9). Attityder hos dessa 

ungdomar har enligt detta resultat påverkats och formats av bekantas tidigare negativa 

upplevelser av cannabisanvändning. Detta tyder i sin tur på hur deras attityder har skapats 

genom klassisk betingning som handlar om hur individer lär sig saker genom associering. 

Dessa ungdomar associerar cannabisanvändning med negativa upplevelser vilket skapar en 

negativ stimulans som skapat den negativa attityden hos dem gentemot drogen. Med andra 

ord överensstämmer detta resultat med teorin om hur attityder kan skapas hos människor (se 

kapitel 8.2).  

 

Enligt resultatet är det majoriteten av unga som anser att det är viktigt för dem att deras 

omgivning har en överensstämmande attityd gentemot cannabis som de själva har. Detta 

överrenstämmer med teorin hur ungdomars stora centrala behov är att bland annat känna 

gemenskap och tillhörighet till andra likasinnade. Samt att ha överensstämmande attityder 

och gemensamma tankegångar med sin omgivning är något som i sin tur kan 

stärka gemenskapen och gruppidentiten. (se kapitel 3.6). 

 



 56 

Som det tidigare konstateras är den sociala utvecklingen hos ungdomar  en oerhört viktig del 

av deras utvecklingsprocess. Enligt resultatet i min studie är det majoriteten av ungdomar 

som påstår att det är föräldrar och deras vänner som socialt påverkar deras inställning till 

cannabis mest. Vilket överensstämmer med teorin att det är ungdomars mikrosystem eller 

det sociala nätverket i form av föräldrar och vänner som påverkar ungdomar och deras 

utveckling i störst utsträckning (se kapitel 9). Däremot visade tidigare forskning en liten 

signifikant skillnad på att det är ungdomars vänner som påverkar dem aningen mer än 

föräldrar verkar göra. Detta innebär alltså att mitt resultat till viss del överensstämmer med 

teorin men inte fullständigt (se kapitel 9.1 och 9.2).  

 

Baserat på resultatet har majoriteten av ungdomarna i min studie fått information om 

cannabis via skolan. Därefter har ungdomar fått information om drogen via sociala medier 

och sina vänner. Det intressanta med detta resultat är att ungdomar i min studie menar att 

det är från sina vänner som de fått information om cannabis samtidigt som flest ungdomar 

menar att det är deras föräldrar som påverkar deras attityd till cannabis i allra största grad. 

 

Vid analysering av dessa två olika resultat kan det överensstämma med följande saker från 

teorin. Att ungdomar påverkas mer av deras föräldrar trots att de får mer information om 

cannabis av deras vänner kan bero på att föräldrar har en starkare auktoritet och har därmed 

mer kontroll vilket i sin tur påverka ungdomars attityder mera än vad vänners attityder 

påverkar (se kapitel 9.1). Det kan också ligga i att ungdomarna i min studie eventuellt 

upplever att informationen om cannabis de fått från sina vänner är opålitlig, vilket gör att 

vännerna inte påverkar ungdomens attityd till drogen lika mycket som föräldrarna verkar 

göra. Med andra ord har själva informationens innehåll en avgörande roll och om man 

uppfattar informationen tillförlitlig, övertygande eller inte. Slutligen kan god kunskap inom 

ett område eller om man har makt också ha en avgörande roll för hur man kan påverka och 

förändra attityder (se kapitel 8.4). 

 

För att prova validiteten har kontrollfrågor använt i enkäten när jag frågat efter ungdomarnas 

cannabisanvändning. Detta baserar sig på  att frågor om olagliga företeelser kan upplevas 

som mycket känsliga. I den första frågan, ”använder du cannabis?”, hade enbart tre stycken 

respondenter svarat ”ja” de använder drogen. 20 stycken har däremot svarat att ”de använder 

inte nu, men har provat” cannabis. Slutligen svarade fem ungdomar att de använder drogen 

”ibland”. Med andra ord är det 28 ungdomar som svarat att de på ett eller annat sätt använder 

eller använt cannabis. 
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I följande enkätfråga där det frågas efter orsaken till ”om du inte använder cannabis, 

varför?”, ville jag kontrollera att respondenterna har svarar ärligt på tidigare fråga om deras  

cannabisanvändning. Därav svarsalternativet ”du använder cannabis”. På denna enkätfråga 

har hela 29 ungdomar, vilket motsvarar (11,2%), svarat att de använder cannabis. Detta 

motsvarar inte det tidigare resultatet unga som använder drogen. På den sista kontrollfrågan 

om droganvändning ”om du inte har provat cannabis kan du tänka dig prova det i framtiden?” 

har slutligen 17 ungdomar svarat att de använder cannabis.   

 

Enligt dessa varierade svar på hur många ungdomar som verkligen använder eller har använt 

cannabis bör man ställa sig kritisk till ifall respondenterna verkligen svarat ärligt och 

sanningsenligt på frågorna. Ett konstaterade kan göras att på de frågor där droganvändningen 

varit mer inbakad i andra frågor och påståenden har flertalet ungdomar svarat att de använder 

drogen, medan i den mycket klara frågan om de använder cannabis eller inte så har färre 

unga svarat att de använder drogen. 

 

På basen av studien kan man dra den slutgiltiga slutsatsen att de centrala frågeställningarna 

i detta examensarbetet blivit besvarade och därmed även syftet.  

Som utvecklingsförslag kunde jag avgränsat mitt arbete ännu mer vilket skulle gjort att jag 

kunnat fördjupa mig ännu mera i det sociologiska och kulturella perspektivet och dess 

betydelse samt ungdomarsidentitetutveckling. Det hade också varit intressant att utarbetat  

fler öppna enkätfrågor samt enkätfrågor kring ungdomarnas självkänsla men i slutändan är 

jag mycket nöjd över mitt arbete. Tiden jag arbetat med examensarbetet har verkligen varit 

berikande och nyttig på många sätt.  Det var även mycket roligt att så pass många skolor och 

elever fann intresse att medverka i min enkätstudie. Resultatet från mitt examensarbete 

hoppas jag skall kunna användas som grund för vidare forskning inom samma ämne. Jag 

hoppas också att mitt resultat givit en bättre bild av skolungdomar attityder till cannabis i 

Österbotten.  
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15 Bilaga 1.   

Enkätfrågorna 
 

Enkät om ”Ungdomars attityder till cannabis” (12-25 år)   

1.Kön  
 
Kvinna  
Man  
Annat  

2. Hur gammal är du ? ____ 

3. Utbildningsnivå (Skola)  
 
A. Högstadie  
B. Gymnasie  
C.Yrkesskola  
E. Universitet  
F. Yrkeshögskola  
 
Följande frågor och påståenden handlar om din egen attityd och inställning till cannabis. Ta ställning och 
ange i vilken grad du instämmer med följande frågor och påståenden. 
 
4. Hur förhåller du dig till... Frågeinstruktioner: Markera ett svar för varje påstående  
 
a) Du har en positiv inställning till cannabisanvändning 
Instämmer helt och hållet  
Instämmer till stor del  
Neutral, varken eller  
Instämmer till viss del  
Instämmer inte alls  

b) Du har en positiv inställning till cannabisförsäljning 
Instämmer helt och hållet  
Instämmer till stor del  
Neutral, varken eller  
Instämmer till viss del  
Instämmer inte alls  

c) Du har en positiv inställning till cannabisodling 
Instämmer helt och hållet  
Instämmer till stor del  
Neutral, varken eller  
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Instämmer till viss del  
Instämmer inte alls  

*Positiv inställning = Du anser det är okej att ex. använda, odla eller sälja cannabis.  

5. Skulle din inställning till cannabis ändras om cannabis vore lagligt att 
använda? Frågeinstruktioner: Välj ett svarsalternativ  

Ja  
Nej  
Kanske  

6. Vad tycker du om Finlands Narkotikalag? Frågeinstruktioner: Välj ett 
svarsalternativ  

Bra  
Dålig  
Vet inte  
 
Följande fråga är en hypotetisk fråga d.v.s. du skall ta ställning till frågan och tänka hur du skulle agera om 
situationen utspelade sig i verkligheten. 
 
7. Du är på en fest och dina närmsta vänner uppmanar dig att röka 
cannabis. Vad gör du? Frågeinstruktioner: Välj ett svarsalternativ  

A. Tackar ja för att du tidigare rökt cannabis  
B. Tackar ja för du är nyfiken och vill prova röka cannabis  
C. Tackar ja för att passa in (Grupptryck)  
D. Tackar nej och "hittar på" en orsak varför du inte vill röka cannabis  
E. Tackar nej och förklarar ärligt varför du inte vill röka cannabis  
F. Tackar nej och lämnar festen  

Följande frågor handlar om cannabis användning.  

8. Använder du cannabis? Frågeinstruktioner: Välj ett svarsalternativ  

Ja  
Nej  
Ibland  
Du använder inte nu, men har provat  

9. Om du använder eller har använt cannabis, vilken cannabisprodukt 
har du använt? Frågeinstruktioner: Välj flera svarsalternativ  

A. Marijuana  
B. Hasch  
C. Cannabisextrakt (olja)  
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D. Spice "syntetisk cannabis"  
E. Du använder inte cannabis  
 
10. Om du använder eller har använt cannabis, varför? Frågeinstruktioner: Välj 
flera svarsalternativ  

A. "Alla gör det"  
B. Cannabis är naturligt  
C. Grupptryck  
D. Nyfikenhet  
E. Andra droger är mycket värre  
F. Cannabis är inte beroendeframkallande  
G. Du vill känna gemenskap med andra som använder cannabis  
H. Du gillar drogens effekt  
I. Du är beroende  
J. Du använder inte cannabis  
Annat  

 

11. Om du inte använder cannabis, varför? Frågeinstruktioner: Välj ett svarsalternativ  

A. Religiösa skäl  
B. Hälso skäl  
C. Cannabis är olagligt  
D. Cannabis är beroendeframkallande  
E. Du påverkas inte av grupptryck  
F. Din när omgivning accepterar inte cannabis användning  
G. Du har tidigare negativa upplevelser av cannabis användning  
H. Cannabis är inkörsporten till tyngre droger  
I. Du använder cannabis  
Annat...  

 
12. Om du inte har provat cannabis kan du tänka dig att prova det i 
framtiden? Frågeinstruktioner: Markera ett svarsalternativ  

A..Ja  
B. Nej  
C. Kanske  
D. Du använder cannabis  

Som följande kommer frågor gällande din omgivning. Ta ställning till frågorna.  

13. Är det viktigt för dig att din omgivning har liknande attityd till 
cannabis som dig själv? Frågeinstruktioner: Välj ett svarsvarsalternativ  
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A. Ja  
B. Nej  
C. Vet inte  

14. Vem påverkar din inställning till cannabis? Frågeinstruktioner: Välj flera 
svarsalternativ  

A. Vänner  
B. Skolkamrater  
C. Syskon  
D. Föräldrar  

15. Är det någon i din omgivning som använder cannabis, isåfall vem ? 
Frågeinstruktioner: Välj flera svarsalternativ  

A. Vänner  
B. Skolkamrater  
C. Syskon  
D. Föräldrar  
E. Ingen i min omgivning använder cannabis  
 
Som följande kommer frågor angående information. 
16. Var har du fått information om cannabis? Frågeinstruktioner: Välj flera 
svarsalternativ  

A.Skola  
B. Vänner  
C. Föräldrar  
D. Syskon  
E. Polisen  
F. TV, radio, tidning  
G. Sociala medier ex. Instagram, twitter, youtube  
H. Nätet  
Annat...  

 

Tusen tack för din medverkan !  
 

 

 

 


