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1 Inledning  

Cannabis är den vanligaste drogen både i Finland och i den övriga världen. I takt med att 

cannabisanvändningen ökar och människor i större utsträckning än tidigare odlar sin egen 

cannabis, leder det till att drogen har blivit lättare att få tag på. Cannabis går även att beställa 

via internet, vilket har lett till att intresset för cannabis, främst marijuana, ytterligare har ökat 

i Finland. (Institutet för hälsa och välfärd, 2015.)  

 

Attityderna till cannabis verkar ha blivit allt positivare i samhället . Insändare i dagstidningar 

vittnar nämligen om att människor anser att cannabis borde legaliseras och inte klassificeras 

som en farlig drog (Hufvudstadsbladet 2016, 21 mars). Ungdomars positiva inställning till 

cannabis syns i ökad användning och försäljning av cannabis. Statistik över antalet 

narkotikabrott visar att de ökar hela tiden och speciellt ungdomar blir oftare misstänkta för 

narkotikabrott än tidigare (Polisyrkeshögskolan, PolStat 2017).  

 

Cannabis är olagligt i Finland, men straffet för eget bruk av cannabis är lindrigt (Strafflag. 

Finlex. 39/1889). Ifall en person är förstagångsförbrytare av brottet straffbart bruk av 

narkotika, alltså det är första gången personen åker fast för straffbart bruk av narkotika, kan 

åklagaren dessutom avskriva fallet. Det förutsätter dock att den misstänkte erkänner i 

polisförhöret att han eller hon har använt cannabis och att mängden cannabis kan anses som 

liten och brottet i sin helhet kan bedömas som ringa. Dessutom ska ett tillrättavisningssamtal 

ordnas med samtidig närvaro av förstagångsförbrytaren, åklagaren och en polis. Ifall 

personen är under 18 år skall dessutom en representant från socialmyndigheten och en 

vårdnadshavare närvara vid tillrättavisningssamtalet. I övriga fall av straffbart bruk av 

narkotika, så straffas man vanligtvis genom att polisen skriver böter. (Riksåklagarämbetet, 

2006.) 

 

Eftersom många unga personer tycker att cannabis inte är så farligt och dessutom anser att 

cannabis ska legaliseras, så har jag valt att undersöka uppfattningen hos personer som jobbar 

för olika myndigheter och deras tankar kring varför unga personer förhåller sig positiva till 

cannabis (Institutet för hälsa och välfärd, 2015).  En undersökning som Institutet för hälsa 

och välfärd har gjort, Cannabisanvändningen i Finland (2015), visar att ungdomarnas 

alkoholkonsumtion har minskat de senaste åren, medan cannabiskonsumtionen ökar hela 

tiden. Cannabis är tillåtet i vissa länder och det har väckt en livlig samhällsdebatt i Finland. 

Även det kan vara en bidragande orsak till den positiva attityden till cannabis bland 
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ungdomar. Det bevittnar bland annat ett medborgarinitiativ (2012), som Tuomas Lustig 

startat för att riksdagen skall ta upp frågan om ett lagförslag som skulle tillåta att odla 

cannabis för medicinskt bruk.   

 

Jag har valt att skriva om ämnet cannabis för att jag av egen erfarenhet upptäckte hur vanligt 

cannabis hade blivit då jag gick i gymnasiet (2010–2013). Jag hörde allt fler som sade att de 

hade ”rökt på” under den senaste festen. De berättade om hur deras rus hade varit och 

fortsatte vidare att tala positivt om effekterna av cannabis. De hade inte mått illa och hade 

heller inga känningar i kroppen efter föregående dags rus. De jämförde effekterna med 

alkohol och tyckte att effekterna av cannabis var positivare än av alkohol. En del ansåg det 

vara accepterat av andra ungdomar att man någon gång under en fest rökte lite cannabis. De 

talade inte ens om att de skulle finnas en risk att bli beroende och de ansåg också att riskerna 

för att polisen skulle komma till festen för att man röker cannabis var så små. De var av den 

åsikten att det snarare ökade spänningen att röka cannabis på grund av att det är olagligt att 

använda cannabis. 

 

Jag har begränsat mitt arbete så att jag inte ingående behandlar själva spridningen av 

cannabis i samhället, för att cannabis finns redan i stor utsträckning i Finland och i övriga 

världen. Dessutom kan man relativt enkelt odla sin egen cannabis, vilket leder till att det är 

svårt att eliminera drogen ur samhället. Istället kommer jag att undersöka vilken uppfattning 

vårdpersonalen och polisen har om problematiken kring cannabis och främst om ungdomars 

cannabisanvändning.   

 

Cannabis har visat sig vara ett aktuellt samtalsämne, eftersom ett flertal ungdomar har 

kommit fram och diskuterat problematiken kring cannabis, i vetskap om att jag är polis. De 

har funderat på hur polisen ser på saken och vad straffet är ifall de blir fast för innehav av 

cannabis. Innan jag började arbeta som polis hade jag svaga aningar om hur mycket cannabis 

det eventuellt kan röra sig även i småstäder. Jag hade ändå inte trott att det var så vanligt 

som det visade sig vara. Jag har flera gånger under min korta poliskarriär stött på ungdomar 

som innehaft cannabis eller kört bil under påverkan av cannabis.  

 

Genom min undersökning så kommer jag att få en möjlighet att belysa ungdomars attityder 

till cannabis. Jag hoppas att resultaten av min undersökning ska kunna gynna 

polisorganisationens utvecklingsarbete rörande problematiken kring ungdomars 

cannabisanvändning. Vidare kan eventuellt polisen få bättre verktyg för att till exempel 
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konfrontera såväl ungdomar som deras föräldrar i ärendet. Genom ökad kunskap och 

förståelse hoppas jag att kunna bidra till att attityderna till cannabis möjligen förändras i 

framtiden. 

 

Den här uppsatsen är uppbyggd på följande sätt: Först beskriver jag och förklarar syftet med 

denna undersökning. Därefter presenterar jag tidigare forskning som på olika sätt tangerar 

min undersökning. Metodval och material samt de etiska aspekterna framkommer i det första 

kapitlet. I undersökningens teori skriver jag om kunskap och attityder samt förklarar hur de 

hör ihop med varandra. Båda är centrala begrepp inom hermeneutiken, och jag beskriver 

dem mer ingående i kapitel 1.5. I kapitel 2 skriver jag om cannabis och förklarar vad det är 

och varifrån det härstammar. I följande kapitel, kapitel tre, behandlar jag specifikt ungdomar 

och cannabis. I resultatkapitlet, har jag plockat fram olika exempel på uttalande av 

informanterna och reflekterar kring dessa uttalanden. Kapitel 5 är uppsatsens sista kapitlet 

där jag sammanfattar hela min undersökning och diskuterar kring vissa saker och 

reflektioner som framkommit då jag gjort min undersökning.  

  

1.1 Syfte 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på skolhälsovårdarens, missbrukarterapeutens 

och en polismans uppfattning om ungdomars attityder och användning av cannabis.  Vidare 

undersöker jag deras uppfattning om ungdomars kunskaper om effekterna av cannabis och 

om den enkla tillgängligheten av cannabis påverkar den positiva attityden till cannabis. Jag 

tar också reda på ifall dessa personer från de olika myndigheterna har upptäckt trender eller 

gjort några observationer om i vilken riktning cannabisanvändningen utvecklas och hur 

vanligt cannabis är i samhället.  

 

Genom min undersökning strävar jag efter att öka min, polisens och samhällets kunskap om 

cannabis samt att belysa den rådande problematiken kring cannabisfrågan. Goda kunskaper 

inom ämnet gör det lättare att i arbetet bemöta ungdomar som använt eller använder 

cannabis, då man bättre känner till deras förhållningssätt och kan motivera varför polisen 

gör vissa åtgärder.  

 

Min hypotes är att ungdomarnas positiva attityder först och främst beror på okunskap. Min 

andra hypotes är att den enkla tillgängligheten av cannabis bidrar till att allt fler ungdomar 

vill pröva att använda cannabis. I min undersökning koncentrerar jag mig på hur 
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cannabissituationen i samhället ser ut i södra Finland1 och jag beaktar inte hur situationen 

till exempel ser ut i norra Finland. Sålunda kommer mina undersökningsfrågor att lyda så 

här: 

 

1. Vilka uppfattningar har skolhälsovårdaren, missbrukarterapeuten och polisen 

om eventuella orsaker till ungdomarnas ökade cannabisbruk, med den påföljd att 

användning av alkohol och tobak eventuellt har minskat?  

2. Hur mycket tror dessa myndighetspersoners att ungdomar känner till om 

cannabis och dess hälsorisker, såväl psykiska som fysiska? 

3. Vilken är dessa myndighetspersoners uppfattning gällande hur stor inverkan 

försäljaren och den enkla tillgängligheten av cannabis har på det ökade 

cannabisbruket? 

 

Vilket redan framgick i inledningen är det möjligt att ungdomar bildar sig en positiv 

uppfattning om cannabis, utgående från egna upplevelser, kompisarnas upplevelser och 

jämförelse mellan alkohol och cannabis, och att en del ungdomar anser att cannabis är 

mindre farligt än alkohol. Däremot vet äldre personer kanske inte så mycket om cannabis 

och de tror att alla droger är lika farliga och medför liknande effekter på människan. I 

diskussioner med medelålders eller äldre personer, kan man höra dem säga att man blir 

beroende av cannabis efter att ha brukat drogen endast en gång. Den informationen stämmer 

inte heller, vilket gör att åsikterna går ännu mer isär. (Kadesjö, 2008.) 

 

I inledningen av denna undersökning framkommer att cannabisanvändningen bland 

ungdomar ökar, medan alkohol-, tobak- och snusanvändningen minskar. Min undersökning 

påverkar antagligen inte den trenden generellt, men jag hoppas däremot kunna hitta eventuella 

orsaker till varför det för tillfället finns en sådan trend i samhället. Utöver det vill jag väcka 

nya idéer och tankar i frågan kring cannabis.  

 

Jag utgår ifrån cannabis som ett fenomen i min undersökning. Främst tar jag reda på 

informanternas uppfattning om ungdomars, men även föräldrars, attityder till cannabis och 

hur det påverkar fenomenet. 

 

                                                     
1 södra Finland= Södra Finlands län och landskapet Nyland 
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I avgränsningen av min undersökning har jag valt att inte behandla ekonomiska effekter för 

samhället på grund av ett ökat cannabisbruk, eftersom jag undersöker cannabis-

problematiken ur ett annat perspektiv. Vidare kommer jag inte heller att diskutera själva 

spridningen av cannabis, trots att det i dagens läge visar sig vara väldigt utspritt och lätt att 

få tag på. Jag behandlar endast ytligt de faktiska hälsoriskerna för människokroppen, och 

behandlar inte klassificeringen av cannabis gällande hur farlig drogen är.  

 

På senare år har man i illegala laboratorier lyckats göra syntetisk cannabis, även kallad 

”spice”. Det är en kraftigare variant av drog än vanlig cannabis. Den är ännu inte så vanlig 

varken hos ungdomar eller hos övriga användare, men vissa indikatorer tyder på att syntetisk 

cannabis har ökat de senaste åren. (Larsson, 2016.) I min undersökning kommer jag inte 

desto mer att behandla syntetisk cannabis.   

 

Jag karakteriserar min undersökning som en fenomenografisk undersökning. I en sådan 

undersökning är man intresserad av människors uppfattningar, utan att man själv tar ställning 

till ifall deras uppfattning är korrekt eller inte. Jag går mer ingående in på vad fenomenografi 

innebär i kapitel 1.6. I min undersökning försöker jag alltså ta reda på informanternas 

uppfattning om ungdomars uppfattning om cannabis och problematiken kring drogen, men 

jag tar inte själv ställning till vilken uppfattning eller kunskap om cannabis som är korrekt. 

Denna undersökning kan även indirekt ge information om ungdomars attityder, eftersom det 

är i enlighet med den fenomenografiska teorin.   

 

1.2 Tidigare forskning  

 

På Internet finns också olika forum som är öppna för alla, och många ungdomar besöker 

regelbundet dessa forum då de surfar på Internet. De kan anonymt och fritt diskutera med 

andra människor runt om i Finland och övriga världen om cannabis. Informationsvärdet på 

sidorna är inte så högt men det har gett mig en liten inblick i hur ungdomars inställning till 

cannabis är idag, som jag har haft nytta av i min undersökning.  

 

Det finns mycket material och fakta som tangerar min undersökning. Det finns tryckta källor 

i form av böcker och artiklar som tar upp fakta om cannabis. I dem beskrivs noggrant vilka 

olika varianter av droger som kan utvinnas från cannabisplantan. Forskare är eniga om 

varifrån cannabis härstammar och vilket ämne i cannabis som påverkar människan. De är 

även enade om att det finns skadliga effekter på grund av användning av cannabis, men hur 
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skadligt det är råder det delade åsikter om. Åsikterna är också många i frågan kring varför 

cannabis ökar i samhället och vad en eventuell legalisering av cannabis kan medföra för 

samhället.  

 

En av dessa forskare är Pelle Olsson och han har skrivit en bok med titeln Marijuana och 

frihet (2010). Jag har valt att utgå ifrån Olssons teori om följdeffekterna av cannabisbruk 

eftersom det ingår i min teoretiska referensram. En annan källa som jag använder är Amelie 

Anderssons fakta och information om cannabis, som hon presenterar i sin bok, Cannabis 

(2014). Boken innehåller även verkliga berättelser om ungdomars upplevelser efter att de 

har brukat cannabis och vad de har känt efter cannabisruset. 

 

Ted Goldberg är professor i psykologi och har sedan 1974 undersökt och forskat i Sveriges 

narkotikapolitik. Han har skrivit ett flertal böcker om bland annat hasch, marijuana och 

cannabisplantan. Han utgav boken Legalisera cannabis? (2011) där han skriver om fördelar 

och nackdelar med att legalisera cannabis.   

 

Walter Kegö och Erik Leijonmarck har skrivit en publikation, Cannabis, argument mot 

legalisering (2013), till Sveriges folkhälsoinstitut. Kegö jobbar som polis och Leijonmarck 

är generalsekreterare för organisationen Europeiska städer mot narkotika (ECAD). De har 

tillsammans skrivit en lång publikation om cannabis och drogens påverkan på samhället. Jag 

har valt att endast reflektera kring deras argument mot legalisering av cannabis och använda 

det som fakta i min undersökning. Jag fäster inte uppmärksamhet vid de argument som 

handlar om de ekonomiska aspekterna för samhället.  

 

Jag beaktar både Goldbergs bok Legalisera cannabis? (2011) och Kegös och Leijonmarcks 

publikation Cannabis, argument mot legalisering (2013) i min undersökning. De båda 

verken jämför jag och tar upp likheter och skillnader i vad de olika skribenterna har kommit 

fram till. Jag strävar efter att bilda mig en så heltäckande syn som möjligt om effekterna av 

cannabisanvändning. 

  

För att kunna precisera mina undersökningsfrågor utgår jag ifrån Söderpalms tidigare 

forskning, Så påverkas studentens hjärna av alkohol, rökning och andra droger (2009). Jag 

använder mig av Forkbys, Olaussons & Turners gemensamma forskningsrapport, 

Cannabisanvändning bland ungdomar (2013). Dessa två undersökningar behandlar olika 

aspekter på cannabis och stöder min undersökning på olika sätt. 
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Beroendeforskare Bo Söderpalm vid Göteborgs universitet har gjort en undersökning med 

titeln, Så påverkas studentens hjärna av alkohol, rökning och andra droger (2009) på 

beställning av Sveriges folkhälsoinstitut om hur alkohol, tobak och cannabis påverkar 

studentens hjärna. Han har skrivit om både de fysiologiska effekterna som sker i hjärnan när 

man brukar cannabis, och om vilka psykiska effekter det kan leda till, som sedan i sin tur 

påverkar studierna och inlärningen. Söderpalms forskning (2009) är relevant i sin helhet för 

min undersökning.  

 

Dessa undersökningar i cannabis och problematiken kring cannabis påminner om varandra 

och tangerar min undersökning på olika sätt. Därför står dessa arbeten som grund till min 

egen undersökning. 

 

1.3 Material och metod 

 

Min undersökning stöds av tre olika informanter. Jag har använt mig av en kvalitativ 

forskningsmetod, där jag har utfört personliga intervjuer med en skolhälsovårdare, en 

missbrukarterapeut och med en polisöverkonstapel som arbetar med narkotika ute på fältet i 

Västra Nyland. I mina intervjuer har jag haft liknande frågor om ungdomar och cannabis till 

alla informanter, men beroende på deras arbetsuppgift har jag lagt till några mer specifika 

frågor. Jag har endast använt mig av öppna frågor, eftersom de intervjuade då får berätta om 

det som frågas efter och vad de har observerat i sitt arbete. Vidare har de fått berätta om sina 

egna åsikter om cannabis och problematiken kring det samt vad de själva tycker att skulle 

vara den bästa lösningen på problemet. 

 

Jag har intervjuat varje informant enskilt och endast en gång. Intervjuerna har pågått ungefär 

en och en halv timme och jag har transkriberat samtliga intervjuer . Jag har försökt få fram 

informanternas iakttagelser som de gjort och gör i sina arbeten, samt fråga om deras åsikter 

och förslag till vad som borde göras i problematiken kring cannabis. Jag har valt att intervjua 

personer som jobbar inom olika yrkesgrupper, men som alla stöter på cannabisproblematiken 

från olika håll, för att få en så heltäckande bild av problemet som möjligt.  

 

Problem som kan uppstå med tanke på mina undersökningsmetoder är att de intervjuade kan 

utelämna relevant fakta på grund av sin tystnadsplikt. Jag är dessutom medveten om att en 

del av cannabisanvändningen inte syns i undersökningar och statistik. Det leder till att det 

kan vara svårare att dra slutsatser och komma till resultat. 
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Jag har även bekantat mig med två intervjuer som gjorts i samband med en liknande 

undersökning, Ungas cannabisanvändning (2015), där man intervjuat en socialarbetare och 

en polis som jobbar med narkotika i Västra Nyland. Intervjufrågorna i dessa undersökningar 

har fungerat som grund för de frågar jag själv har utformat i den här undersökningen. Utöver 

det har jag även beaktat tidigare fakta och tagit del av forskningsrapporter om cannabis för 

att ytterligare precisera mina intervjufrågor. 

 

För att få fram information om cannabisanvändningen bland ungdomar har jag använt 

statistik från olika institutioner, bland annat från Institutet för hälsa och välfärd och 

Polisyrkeshögskolan. Institutet för hälsa och välfärd har gjort enkätundersökningar sedan 

1997, i vilka ungdomar har svarat på frågor om cannabis, och främst om deras 

förhållningssätt till cannabis. Jag har koncentrerat mig mest på det senaste resultatet från 

enkätundersökningen. Jag har till en viss del också jämfört resultaten med varandra för att 

undersöka i vilken riktning till exempel cannabisanvändningen håller på att utvecklas. 

Statistiken som jag har använt från Polisyrkeshögskolan i Tammerfors innefattar hur många 

unga personer i åldern 15–17 år som blivit misstänkta för narkotikabrott i hela landet. Jag 

har jämfört vilken förändring som skett de senaste tio åren gällande antalet personer som 

misstänks.  

 

I undersökningens analysfas har jag strävat efter att försöka identifiera en mängd 

huvudorsaker, till exempel till ungdomars ökade cannabisbruk, utgående från en kvalitativ 

innehållsanalys. Genom operationalisering har jag kategoriserat svaren från olika 

undersökningar och forskning i olika kategorier. Sålunda är min undersökning en kvalitativ 

undersökning med kvantitativa inslag. 

 

1.4 Etiska aspekter 

 

De etiska aspekterna har tagits i beaktande genom hela min undersökning och speciellt i 

samband med intervjuerna. Jag har anonymiserat informanterna för att säkerställa att 

intervjuerna inte leder till negativa följder för dem, delvis på grund av att alla informanter har 

tystnadsplikt och för att ämnet cannabis kan var känsligt på flera plan, såväl för ungdomar 

som föräldrar. Jag har även klargjort med den intervjuade om hur mycket jag får hänvisa till 

vad han eller hon har sagt och hur jag behandlar materialet från intervjun. Informanten har 

informerats om syftet med intervjun och vad materialet används till samt vilken målgrupp 

arbetet riktar sig till. Intervjuerna har varit frivilliga och personerna som intervjuas har blivit 
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informerade om att de när som helst kan avbryta intervjun eller lämna någon fråga 

obesvarad.  

 

Materialet från intervjuerna sparas tre månader efter att min undersökning är klar. Jag har 

skrivit rent det den intervjuade har svarat och personen har getts möjlighet att läsa igenom 

materialet och göra ändringar ifall det uppstått något missförstånd eller sakfel. I min 

undersökning har alla de personer jag ska intervjua tystnadsplikt, vilket jag har varit tvungen 

att respektera, när jag har planerat vilka frågor jag ställer. Det är viktigt att den som intervjuar 

också överväger vilken information som används i undersökningen, eftersom en del av 

information eventuellt kan vara kränkande för någon. 

 

1.5 Undersökningens teoretiska metodologiska utgångspunkter 

 

Hermeneutik är en tolkningslära och en stödvetenskap för olika vetenskapliga 

analysmetoder, men främst för innehållsanalyser. Hermeneutiken kan med andra ord ses som 

ett redskap som flyttar information till mottagaren, eller läsaren. När man läser olika texter 

handlar hermeneutiken om hur man förstår och tolkar det som står skrivet. Det ligger på 

skribentens ansvar att uttrycka sig så klart att läsaren förstår och på önskat vis tolkar det som 

skribenten har tänkt då han eller hon har skrivit undersökningen. (Westlund, 2009.)  

 

Inom hermeneutik anses ofta förståelsehorisont som ett centralt begrepp. Förståelsehorisont 

är den gräns som utgör läsaren eller mottagarens förutsättningar att förstå ett budskap. Både 

undersökningens skribent och läsare fungerar som betydelseskapare. Båda står för 

tolkningen av den information och betydelse som framkommer ur en undersökning.  

 

Förståelsen spelar en viktig roll eftersom människan till sin natur har egna övertygelser, 

förutfattade meningar och fördomar. Det är viktigt att skribenten genom hela 

tolkningsprocessen av det insamlade materialet tar detta i beaktande. Varje skribent har sin 

egen tolkning av ett ämne och det framkommer mer eller mindre ur texten. (Eklund, 2016.) 

 

Man brukar ofta förklara hermeneutik med den hermeneutiska spiralen. Spiralen presenteras 

i figur 1, och jag förklarar mer ingående vad den betyder under grafiken. 
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Figur 1 Exempel på den hermeneutiska spiralen. Ur Christer Skoglund, 2012: 

 Hermeneutik i praktiken.  

 

Genom den hermeneutiska spiralen försöker man förklara grundprincipen inom 

hermeneutik. Först förstår man något på ett visst sätt, sedan diskuterar man ämnet med någon 

eller reflekterar för sig själv. Därefter läser man eller tar reda på mer information om ämnet 

och det leder till mer kunskap och förståelse, eller också till helt ny kunskap och ny 

förståelse.  

 

1.6 Fenomenografi 

 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som först har använts inom forskning i 

pedagogik, men som senare har blivit en allt vanligare kvalitativ undersökningsmetod även 

i andra undersökningar. Genom fenomenografin försöker man beskriva olika uppfattningar 

av olika fenomen. Utgående från de olika uppfattningarna försöker man sedan observera en 

hypotetisk spännvidd över mänskliga förståelser av företeelser. (Kroksmark, 2007.)  

Fenomenografin är induktiv, vilket innebär att forskningen avgränsas till enskildheter där 

olika uttryck formas till generella slutsatser om det undersökta objektet. Uppfattning är 

fenomenografins mest centrala begrepp. Fenomenografi är ingen absolut sanning utan endast 

uppfattning om vad sanning är. Man försöker förklara verkligheten och sanningen genom att 

beskriva hur den uppfattas. (Eklund, 2010.) 

 

I fenomenografin samlar man in material till exempel genom intervjuer, olika enkäter och 

observationer. Utgående från det försöker undersökaren eller forskaren bilda sig en 
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helhetsuppfattning av det undersökta ämnet. Därefter tar man reda på likheter och olikheter 

från resultaten och försöker reda ut vad dessa kan bero på. Man kategoriserar olika 

uttalanden i olika kategorier och försöker ta reda på varför man tycker olika. (Eklund, 2010.) 

 

I analysfasen inom fenomenografin tar man inte ställning till hur resultatet borde vara, utan 

man presenterar enbart objektivt vad resultatet är. Det är viktigt att man reder ut begreppen 

uppfattning, kunskap och förståelse och hur de hänger ihop med varandra. De flesta 

människorna har en viss uppfattning om någonting, och genom att man får mer kunskap om 

ämnet förändras oftast uppfattningen till en viss del. I samband med att man får mer kunskap 

om något gör det också lättare för människan att förstå ämnet eller problemet och varför det 

har uppstått, eller varför man gör som man gör, beroende på vad ämnet är. (Westlund, 2009.)   

 

Begreppen uppfattning, kunskap och förståelse spelar en viktig roll för att undersökningens 

resultat ska vara trovärdigt och att läsaren förstår varför man kommit fram till ett visst 

resultat. I detta arbete så är fenomenografi den huvudsakliga undersökningsmetoden, 

eftersom fenomenografins teori förklarar sambandet mellan kunskap och uppfattning 

gällande ungdomars uppfattning om cannabis. Därför ingår innehållsanalysen som en fas i 

fenomenografin, som framkommer i kapitel 1.3.  

 

Centrala begrepp i min undersökning är med andra ord attityd, kunskap, attitydpåverkande 

faktorer och alternativa rusmedel. Alternativt rusmedel kan anses som ett av 

undersökningens huvudbegrepp, eftersom jag kommer att ta reda på ifall ungdomar väljer 

cannabis istället för tobak och alkohol (Institutet för hälsa och välfärd, 2015). Jag nämnde 

tidigare i texten att attityd och okunskap ofta är starkt sammankopplade. Eftersom min 

undersökning handlar om attityd blir också kunskap ett centralt begrepp. För att påverka 

attityden krävs ökad kunskap om ämnet som är objekt för attityden i fråga (Gråberg, 2016).  

 

2 Cannabis  

 

Cannabis är en narkotikaklassad växt, vars fullständiga namn är Cannabis sativa. 

Cannabisplantan är en art inom växtfamiljen hampaväxter. I dagligt tal avser man med 

uttrycket cannabis, både marijuana och hasch. Dock heter egentligen plantan cannabis, 

medan marijuana och hasch är olika produkter som fås av cannabis, beroende på 

tillverkningsprocessen. Cannabisextrakt är ytterligare en produkt som kan framställas av 

cannabisväxten (Andersson, 2014). Cannabis är en tålig växt och med tiden har det utvecklas 
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olika sorter som klarar av olika klimat. Bäst trivs växten i varma och fuktiga klimat. Det 

finns även sorter som kan växa i Finland under gynnsamma väderleksförhållanden, 

sommartid. Cannabis kan också växa i växthus om det är tillräckligt varmt och ljust där. 

(Hartelius, 2004.) 

 

Gemensam nämnare för de olika drogsorterna är att de alla innehåller THC 

(Tetrahydrocannabinol). THC är ett ämne som har psykologiska och fysiologiska effekter 

på människor och djur. Det finns ett 60-tal cannabinoider, varav THC och cannabidiol är de 

främsta. I hela växten förutom i själva fröet och rötterna finns THC. THC och de andra 

cannabinoiderna stimulerar specifika ställen i det centrala nervsystemet. Det ger ett rus som 

till en del kan jämföras med ett alkoholrus. Ett rus ger eufori, och under ruset försämras 

korttidsminnet och tidsuppfattningen. I vissa fall kan det även påverka hur man ser färger, 

former och upplever ljud. Hur snabbt ruset märks i kroppen påverkas av på vilket sätt man 

brukar produkterna av cannabis. Vid rökning räcker det endast tio minuter innan effekterna 

syns, medan det kan ta mellan 30–120 minuter innan ruset börjar om man intar det oralt via 

dryck eller mat. (Söderpalm, 2009.) 

 

2.1 Bakgrund om cannabis  

 

Cannabisplantan härstammar från centrala Asien och Kina, och den började odlas för 6000 

år sedan. Då använde man den till matolja, djurfoder och medicin. Första gången man hittade 

dokument om att cannabis har använts som drog sträcker sig ungefär 4000 år tillbaka. Då 

började man i Indien att blanda en dryck av bladen och blommorna från cannabisplantan. 

Man använde drycken i olika ceremonier för att bota smärta. Man tror att cannabis kom till 

Europa för ungefär 2500 år sedan, men att den började användas som drog först på 1600-

talet och då främst för att förbättra konstnärers förmåga att rita och skapa former. (Olsson, 

2010.)  

 

Det är lite oklart när drogen kom till Finland, men på 1800-talet kunde man köpa cannabis 

från apoteken i vårt land, och då användes cannabis för att bota smärta. På 1900-talet började 

man diskutera om att det fanns ett missbruk av cannabismedicinen och att människor blev 

beroende av den. År 1966 blev cannabis förbjudet i Finland och idag är cannabis den 

vanligaste drogen i Finland. (Seppä, 2012.) 
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Cannabisanvändningen har ökat under en längre tid och jämför man ungdomar i åldern 15–

18 år, så har användarna ökat med nästan 10 procent under åren 1995–2015 (Institutet för 

hälsa och välfärd, 2015). Det har med fyra års mellanrum gjorts landsomfattande 

undersökningar där man undersöker ungdomars rusmedelsanvändning. Liknande 

undersökningar har även gjorts runt om i Europa med fyra års mellanrum. Dessa 

undersökningar förkortas ESPAD-undersökningar och det står för The European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs.  

 

Den senaste landsomfattande undersökningen som THL har gjort år 2015, visar att 700 000 

finländare har prövat på cannabis någon gång i sitt liv. Det motsvarar 13 % av den finländska 

befolkningen. Enligt undersökningen som ESPAD gjort i 26 länder i Europa visar att 11 % 

av finländska ungdomar i åldern 15-16 år har prövat på cannabis. Motsvarande medelvärde 

för de europeiska länderna var 17 %.  

 

Dessa undersökningar ger en bra fingervisning om läget i de olika länderna och utvecklingen 

av cannabisanvändningen. Det är viktigt att komma ihåg att bara en del av befolkningen har 

svarat på dessa undersökningar och utgående från dem har man sedan räknat om resultatet 

av undersökningen på hela landets befolkning. När man dessutom talar om bruk av cannabis 

är det troligen fler som brukat cannabis, men som inte bryr sig om att svara på 

undersökningarna. Risken med enkätundersökningar är dessutom att folk kanske inte vågar 

svara ärligt på dessa frågar fastän de får göra det anonymt. Eftersom cannabis är olagligt i 

de flesta länder i Europa kan det också påverka undersökningen genom att en del inte vill 

erkänna att de prövat på cannabis.  

 

2.2 Marijuana  

 

Marijuana är den vanligaste produkten av cannabisplantan och tillverkas främst av 

honblommans blommor. Man kan också tillverka marijuana genom att torka bladen och 

stjälken. Till utseendet påminner marijuana om torkat gräs och färgen är mörkgrön, gråbrun 

eller gulgrå. Marijuana kallas även för ”gräs”, ”pot”, ”weed”, ”blomma” med mer. 

(Hartelius, 2004). 

 

Vanligaste sättet att bruka marijuana är genom att röka det. Man smular ner de torkade 

växtdelarna och rullar till exempel ihop det till en tobak som man röker. Det tar från några 

minuter upp till tio minuter innan THC börjar verka på det centrala nervsystemet och man 
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får det så kallade cannabisruset. Andra sätt att bruka marijuana är att blanda det med mat 

eller dryck. Då man intar cannabis oralt skadar man inte luftvägarna, som man gör vid 

rökning, men oberoende om man röker eller intar det oralt blir skadorna på hjärnan och det 

centrala nervsystemet de samma av THC. (Crane m.fl. 2013.)  

 

2.3 Hasch 

 

Hasch framställs av en sorts kåda eller växtolja som kommer från cannabisplantans 

körtelhår. Man pressar samman kådan och blandar det med bindemedel och utifrån det bildas 

haschkakor. Det ursprungliga sättet att utvinna kådan ur cannabisplantan är att man torkar 

hela plantan och därefter tar tillvara blommorna och de små bladen runt blommorna. 

Blommorna och de små bladen pressas under hårt tryck och av dem kommer det kåda eller 

växtolja, som det också kallas. Hasch har oftast en högre THC-halt än vad marijuana har. 

Det beror på den tillverkningsprocess som har använts då man tillverkat haschet, (Drogfakta, 

2015).  

 

Hasch har en varierande färg beroende på kvaliteten och på bindemedel som använts vid 

tillverkningen. Hasch kan vara ljusgul, rödbrun och nästan svart. Vid vissa områden där man 

producerar hasch används giftiga bekämpningsmedel vid framtagandet. Dessa 

bekämpningsmedel kan förorsaka sjukdomar och andra skador på människan (Holmberg, 

2004). Hasch kan intas genom att man äter det eller genom att röka det, varav det vanligare 

sättet är genom rökning. Då man röker hasch så brukar man riva haschkakan i små spån som 

sedan kan rullas till en tobak eller rökas genom en pipa. (Drogfakta, 2015.)  

 

2.4 Cannabisextrakt 

 

Den tredje varianten av drogerna som kan utvinnas av cannabisplantan är cannabisextrakt 

eller också kallad hascholja. Det utvinns genom att man lägger torkade växtdelar från 

cannabisplantan, oftast blommorna och bladen, i lösningsmedel. Lösningsmedlet får THC 

att separeras från växtdelarna. Genom filtrering får man ett sirapsliknande extrakt som 

innehåller THC. Cannabisextraktet innehåller mest THC av alla drogsorter som går att 

utvinna ur cannabisplantan. Det kan innehålla allt mellan 4–60% THC (Lundqvist, 2010).  

 

Cannabisextrakt kan intas på flera sätt, bland annat genom att droppa extraktet i någon dryck 

som man dricker eller rakt in i munnen. Man kan även droppa hascholjan in i en cigarett och 
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sedan röka cigaretten normalt. Ifall man får i sig för stora mängder THC på en gång, får man 

sällan önskad effekt av användningen och det kan sätta spår i hjärnan och till och med döda 

hjärnceller. Antagligen avskräcker det de flesta användare från att använda cannabisextrakt 

(Lundqvist, 2010). 

 

2.5 Effekter av cannabisbruk 

 

Åsikterna bland läkare och forskare gällande vilka effekter cannabisbruk har på människan, 

går lite isär. Man har ändå de senaste åren konstaterat vissa mönster hos användare av 

cannabis, och utgående från det dragit vissa slutsatser. Tibor Harkany som är professor i 

neurobiologi vid Karolinska institutionen för medicinsk biokemi och biofysik i Stockholm, 

har i sin undersökning Cannabis kan utlösa kaos i hjärnan (2015) beskrivit hur cannabis 

påverkar människans hjärna. I undersökningen framkommer att THC främst bryter sig in i den 

delen av hjärnan som styr över olika kroppsdelar. Detta händer då användaren får det så 

kallade cannabisruset. (Harkany, 2015.)  

 

I undersökningen tas det vidare upp att brukande av cannabis under graviditeten sätter större 

spår i fostrets hjärna än vad man tidigare har ansett. Man märker det inte under de första åren 

hos ett barn, utan det märks i ett senare skede då all inlärning tar mycket längre tid än hos 

ett friskt barn. (Harkany, 2015.) 

 

Passiviteten som ofta uppkommer någon timme efter att man har brukat cannabis beror på 

att det är ett visst ”kaos” inne i hjärnan, och att hjärnans tankeverksamhet går på högvarv 

samtidigt som hjärnan ”glömmer bort” att kommunicera med den övriga kroppen. Det leder 

i sin tur till att man inte orkar göra så mycket och man är inte heller lika social. Det pågår 

tills kroppen har omsatt den största delen av de ämnen som man fått i sig vid användning av 

cannabis. (Harkany, 2015.) 
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Tabell 1 Psykiater Thomas Lundqvist (2010). Cannabisrusets olika faser    

Skede Tid Symptom 
Hur det upplevs för 

användaren 

Fas 1 25–75 minuter 

Aktiv, 

utåtriktad 

Fnissigare, 

pratsammare 

Fas 2 1–3 timmar  
Passiv, 

trött 

Ser detaljer, färger 

 och former skarpare 

Fas 3 Ej definierad  
Återgår till normal  

hjärnfunktion 

Planering inför nästa 

bruk av cannabis 

 

Psykiater Thomas Lundqvist har beskrivit effekterna av cannabisbruk i olika faser i sin 

guide, En guide för dig som vill sluta med hasch och marijuana (2010). De olika faserna 

efter bruk av cannabis framgår i Tabell 1. Den första fasen varar mellan 25–75 minuter. I 

vardagligt tal är det själva cannabisruset. De psykiska effekterna under det första ruset är 

vanligtvis att man är aktiv och utåtriktad. Man blir fnissigare och pratsammare. Dessa 

symptom är dock inte lika vanliga hos de som brukat cannabis i många år. De har också en 

mycket kortare första fas. Den andra fasen varar mellan 1–3 timmar efter ruset. Det är under 

den här fasen som man oftast blir passiv och inte orkar göra så mycket. Under den andra 

fasen ser man också färger och former mycket skarpare och detaljer framträder tydligare. 

Det är en av orsakerna till att konstnärerna förr rökte cannabis innan de målade en tavla eller 

skapade en staty. (Lundqvist, 2010.)  

 

Den tredje och sista fasen är då de flesta verkningarna av cannabis börjar försvinna och man 

återgår till normal hjärnfunktion. Efter att har rökt cannabis regelbundet en tid blir den tredje 

fasen tydligare. Under den fasen planerar man när man nästa gång ska röka cannabis och att 

man måste röka det innan man gör något annat, för man inbillar sig att man gör saker bättre 

efter att har använt cannabis. Dessa faser poängterar Lundqvist att bara är linjedragningar 

och att det är väldigt individuellt hur cannabis påverkar människan och han jämför det även 

med hur olika alkohol påverkar människan. (Lundqvist, 2010.)   
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2.6 Effekter på ungdomars hjärna av cannabis 

 

Det är individuellt hur cannabis påverkar en ung persons hjärna, eftersom det är genetiskt 

hur bra kroppen klarar av att omsätta de ämnen i cannabis som påverkar människohjärnan. 

Ungdomars hjärnor är också olika utvecklade i tonåren och det har också betydelse för hur 

stor skada cannabis gör på hjärnan. En mindre utvecklad hjärna löper större risk för att få 

skador av cannabis än vad en mer utvecklad hjärna gör. Vidare framkommer det att vid 

regelbunden användning av cannabis så slutar hjärnan att utvecklas som den ska och 

inlärningen blir långsammare. (Harkany, 2015.)  

 

Passiviteten som ofta kommer i fas två som Lundqvist (2010) beskriver tenderar att vara 

längre och mer märkbar hos ungdomar. Intresset för att lära sig nya saker avtar och man har 

inte längre ork för att studera. Till följd av det blir också inlärningen sämre trots att det inte 

skett någon större förändring i hjärnan. Ungdomar är oftast mer mottagliga och lätta att 

påverka i tonåren, vilket ökar risken att hamna in på fel spår ifall man börjar bruka cannabis. 

(Lundqvist, 2010.)  

 

2.7 Symptom och verkningar 

 

Verkningarna av cannabis skiljer sig från person till person och även från rus till rus. Detta 

beror delvis på hur mycket THC man har fått i sig och hur ”van” cannabisanvändare man är. 

Den första symptomen som märks är oftast att hjärtat börjar slå snabbare och blodtrycket 

stiger. Man blir först aktiv i hjärnan och börjar fundera på olika saker. Många blir sociala 

och utåtriktade. Man skrattar åt det mesta och tycker att allt runt omkring är roligt. Det är 

också vanligt att man får kraftiga humörsvängningar och upplever saker på olika sätt under 

en kort tid. Människor runt om en kan plötsligt verka skrämmande, eller så kan man bli 

irriterad på sina egna kompisar lättare än vanligt. Är man i en lägenhet kan det stundvis 

kännas som om väggarna kommer på och trycker emot en medan det i följande stund känns 

som att lägenheten är lika stor som ett egnahemshus. (Söderpalm, 2009.)   

 

Ett generellt drag hos de som är påverkade av cannabis är att deras förmåga att rikta 

uppmärksamheten på något försvagas och att de också har svårare att välja vart de ska rikta 

sin uppmärksamhet. Vid bilkörning faller till exempel all fokus endast på att styra bilen och man 

glömmer helt bort att följa trafikljus och trafikregler. Man har en tendens att fastna för 

detaljer under ruset och man kan ha problem med att se helheten av olika saker runt omkring 
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sig. Uppfattning om tid och rum försämras och under ruset befinner sig de flesta i ett slags 

förvirringstillstånd. (Rikspolisstyrelsen i Sverige, 2000.)  

 

Fysiska tecken som man kan observera hos de flesta personer under ett cannabisrus är att 

ögonvitorna oftast blir blodsprängda och pupillerna stora. Överdos av cannabis kan resultera 

i paranoia och psykoser. Ifall man röker cannabis finns det risk för att man får lungskador 

och luftrörskatarr. Vid långvarigt bruk kan det också leda till akuta ångestattacker. 

(Lundqvist, 2010.) 

 

2.8 Lagstiftningen kring narkotika i Finland 

 

Narkotikalagstiftningen i Finland har ändrats flera gånger under de senaste 20 åren. Det 

beror bland annat på att det utvecklas nya droger hela tiden och lagstiftningen måste 

uppdateras med jämna mellanrum. En annan orsak är att man ganska långt följer de 

internationella fördragen gällande narkotika och det tillkommer regelbundet nya fördrag. I 

fördragen klassificerar man nya droger och gör olika risk- och farlighetsbedömningar för 

varje drog. I regeringens proposition (2008/22) föreskrivs om att det första internationella 

fördraget gällande narkotika som Finland har beaktat i narkotikalagstiftningen, är den 

Allmänna narkotika konventionen som ingicks i New York 30 mars 1961. (Prop. 2008:22.) 

 

Lagstiftning som berör narkotika föreskrivs främst i narkotikalagen och strafflagens 50 

kapitel om narkotikabrott (Narkotikalag. Finlex. 373/2008). Det nämns även i strafflagens 

23 kapitel om trafikbrott och framförande av fordon under påverkan av narkotika (Strafflag. 

Finlex. 39/1889 kap. 23). Nuvarande narkotikalag är stiftad den 30 maj 2008 och trädde i 

kraft den 1 september 2008. Lagens syfte är att förhindra att narkotika varken importeras 

olagligt till, eller exporteras från, Finland och att narkotika tillverkas, sprids samt används 

olagligt (Prop. 2008:373). Narkotikalagen definierar vad som avses med narkotika, hur 

narkotika tillverkas och produceras samt beskriver narkotikaprekursorer (Narkotikalag. 

Finlex. 373/2008).  Narkotikaprekursorer är ämnen som kan användas vid framställning av 

narkotika och dessa ämnen är förtecknade enligt Europaparlamentets och rådets förordning 

(273/2004). (Europa rådet, 2004:273.) 

  



19 

 

2.8.1 Narkotikalagen gällande cannabis 

 

I narkotikalagen definieras cannabis som narkotika. Ytterligare föreskrivs att produktion och 

avskiljande av cannabis, eller cannabisharts, är olagligt (Narkotikalag. Finlex. 373/2008). 

Exempel på sådana växter är olika plantor som hör till gruppen hampaväxter, Cannabis 

sativa är indisk hampa (Drogfakta, 2015). I stadsrådets förordning (543/2008) utfärdas 

närmare bestämmelser om vilka ämnen, preparat och växter som anses vara narkotika. 

(Statsrådets förordning 2008:573.) 

 

I sjunde paragrafen (7 §) i narkotikalagen föreskrivs om förbud mot odling av vissa växter 

och svampar. I paragrafen nämns det om förbudet att odla hampa, vilket betyder att det inte 

bara är indisk hampa som är förbjuden att odla (Narkotikalag. Finlex. 373/2008). Andra 

hampaväxter kan innehålla mindre THC än indisk hampa, men istället innehålla andra 

skadliga och beroendeframkallande ämnen (Drogfakta, 2015).  

 

Narkotikalagens andra kapitel, tillståndspliktig verksamhet, behandlar föreskrifterna om när 

och vem som kan beviljas lov för att tillverka narkotiska preparat i forsknings- eller 

utbildningssyfte (Narkotikalag. Finlex. 373/2008). Det gäller de flesta narkotiska preparat 

och givetvis också cannabis och samtliga droger som går att utvinna ur cannabisplantan. Det 

föreskrivs också i både narkotikalagen och läkemedelslagen (395/1987) om att medicinsk 

cannabis är tillåten ifall man har recept på det. Medicinsk cannabis är en ny medicin som 

ännu bara skrivs ut av ett fåtal läkare i Finland och i små mängder åt gången. Medicinsk 

cannabis är tillåtet i Finland sedan slutet av 2012 (Läkemedelslag. Finlex. (395/1987).  

 

2.8.2 Strafflagen kapitel 50, om narkotikabrott 

 

Kapitel 50, om narkotikabrott, (1304/1993) stiftades 1993 och trädde i kraft den 1 januari 

1994 (Strafflag. Finlex. 39/1889 kap. 50). Detta kapitel har, precis som narkotikalagen, 

uppdateras flera gånger i takt med att nya fördrag har skrivits och nya droger kommer ut i 

samhället i olika länder. Första paragrafen som föreskriver narkotikabrott ändrades 2008 i 

samband med att den nya narkotikalagen stiftades (Prop. 2008:373). Första paragrafen (1 §) 

lyder enligt följande:  
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1 § (30.5.2008/374) 

Narkotikabrott 

 

Den som olagligen 

1) tillverkar eller försöker tillverka narkotika eller odlar eller försöker odla kokabuske, kat (Catha 

edulis) eller Psilocybesvampar, 

 

2) odlar eller försöker odla opiumvallmo, hampa eller kaktusväxter som innehåller meskalin för 

att användas som narkotika eller råvara för narkotika eller för att användas vid tillverkning eller 

produktion av narkotika, 

 

3) för eller försöker föra narkotika in i eller ut ur landet eller transporterar eller låter transportera 

narkotika eller försöker transportera eller försöker låta transportera narkotika, 

 

4) säljer, förmedlar, till någon annan överlåter eller på annat sätt sprider eller försöker sprida 

narkotika, eller 

 

5) innehar eller försöker anskaffa narkotika, 

 

ska för narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst två år. (Strafflag, 50 kap 1 §.) 

 

Första paragrafen (1 §) i narkotikalagen är heltäckande. Eftersom cannabis klassificeras som 

narkotika så gäller alla moment i första paragrafen också för cannabis. Det skrivs särskilt ut 

i andra momentet (mom. 2) om att odling av hampa är ett narkotikabrott (Strafflag. Finlex. 

39/1889). För att idag dömas till narkotikabrott enligt moment 5 (mom. 5) krävs en lite större 

mängd narkotika än tidigare. Det beror på att man 2001 införde paragraf 2a (§ 2a), straffbart 

bruk av narkotika (654/2001) (Strafflag. Finlex. 39/1889). Mängden av narkotika som någon 

innehar påverkar när brottsrubriceringen ändrar från straffbart bruk av narkotika till 

narkotikabrott. Mängden är olika för olika narkotika sorter och enligt Riksåklagarämbetet 

(2006) i Finland så kan man för en mängd på mindre än 10 gram hasch eller 15 gram 

marijuana dömas till straffbart bruk av narkotika, förutsatt att den misstänkte i fallet inte 

försökt sälja eller distribuera narkotika (Riksåklagarämbetet, 2006). 

 

Det nämns redan i kapitel 1 att åklagaren kan göra åtalseftergift på ett fall där en person 

under 18 år är misstänkt till straffbart bruk av narkotika. Det förutsätter dock att det är en 

förstagångsförbrytare och att gärningen i sin helhet kan anses som ringa och mängden 

narkotika också är liten. Enligt Finlands Riksåklagarämbetes anvisning från 2006 kan också 

åklagaren göra åtalseftergift på en person äldre än 18 år ifall personen också är 

förstagångsförbrytare. Personen skall då kunna visa upp ett intyg inom en viss tid över att 

han eller hon har sökt vård för narkotikabruk. För att åklagaren ska kunna göra åtalseftergift 

krävs även att gärningen anses som ringa och att mängden narkotika är ringa. Det betyder 

att när det gäller hasch skall mängden vara mindre än 10 gram och för marijuana mindre än 

15 gram. (Riksåklagarämbetet, 2006.)  
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För att dömas till grovt narkotikabrott krävs synnerligen farlig narkotika eller en stor mängd 

narkotika. Det kan också anses som grovt narkotikabrott om man eftersträvar stor ekonomisk 

vinning eller att fler människor utsätts för fara eller att man sprider narkotika till minderåriga. 

Dessutom ska helheten dömas som grov. Straffet är mellan 1–10 års fängelse (Strafflag. 

Finlex. 39/1889). Enligt Riksåklagarämbetet ska mängden för hasch eller marijuana 

överskrida minst 1000 gram, för att en person ska kunna dömas för innehav av en stor mängd 

hasch eller marijuana, och därmed uppfylla ett av momenten till grovt narkotikabrott. 

(Riksåklagarämbetet, 2006.) 

 

3 Ungdomar och cannabis 

 

Ungdomars inställning till cannabis har med åren blivit allt liberalare. Undersökningar som 

Institutet för hälsa och välfärd gjort runt om i skolorna i Finland vittnar om att allt fler 

ungdomar har prövat på cannabis någon gång. Vidare kan man, utgående från resultaten av 

de undersökningar som Institutet för hälsa och välfärd regelbundet gör, se att 

cannabisanvändningen har ökat med åren. I takt med att allt fler har testat cannabis blir det 

också mer acceptabelt i kompiskretsarna och ungdomar reagerar generellt allt mindre på, 

ifall någon brukar cannabis (Institutet för hälsa och välfärd, 2015). Den europeiska 

undersökningen European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD som 

också undersöker ungdomars alkohol- och andra rusmedelsbruk, har även kommit fram till 

att cannabisanvändningen har ökat (ESPAD, 2015).  

 

Tabell 2  Institutet för hälsa och välfärd (2010). Alkoholanvändningen och narkotika-

 användning i åldern 15–17 år i Finland 

År 
Alkoholanvändning 

i veckan % 

Alkoholanvändning 

i månad % 

Prövat på 

narkotika % 

Använder 

tobak % 

2006 13 26 10 12 

2008 13 25 10 10 

2010 11 24 13 11 

2013 8 19 13 8 

2015 6 18 12 6 
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Statistiken i Tabell 2 visar att alkohol- och tobaksanvändningen har minskat, medan 

narkotikaanvändningen har ökat. Men i andra undersökningar, som till exempel Folkhälsans 

undersökning Om rusmedel och ungdomars rusmedelsbruk (2015), råder det olika åsikter 

om att alkohol- och tobaksanvändningen verkligen har minskat. I undersökningen lyfter de 

fram att eftersom alkohol, tobak och snus är lagligt för föräldrar och andra vuxna, är det 

vanligtvis de rusmedel som ungdomar först kommer i kontakt med. Det finns ofta alkohol, 

tobak eller snus i hemmen, som bidrar till att ungdomarnas möjlighet att få tag på något av 

rusmedlen ökar. På grund av att alkoholen är så strakt präglad till vår kultur tror man ändå 

att alkoholanvändning inte har minskat så mycket som det framkommer ur resultat av 

undersökningen som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. (Folkhälsan, 2015.) 

 

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har vartannat år gjort undersökningen Hälsa i skolan 

(2010). Några tusen elever har svarat på dessa enkäter i olika skolor runt om i landet. Tabell 

2 ovan visar resultatet från undersökningen. THL är en statistikmyndighet för social- och 

hälsovården som följer både allmänna lagar om statistik och lagar för statistikföring inom 

social-, hälso- och sjukvården. De beskriver hur de har gått tillväga och kvaliteten av 

undersökningarna på sin Internetsida. Utgående från det stora antalet enkäter som besvaras 

och beaktats gör att resultaten kan anses vara valida. Dock påpekar THL att alla elever 

antagligen inte svarar ärligt på alla frågor, och i synnerhet inte på frågor gällande alkohol-, 

tobaks- och narkotikaanvändning. Resultatet från THL:s rapport uppger också att elva 

procent av ungdomarna i åldern 15–16 år har testat på cannabis någon gång. (Institutet för 

hälsa och välfärd, 2010.)  

 

I Tabell 3 visar statistiken, från Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, hur många personer i 

Finland i åldern 15-17 år som blivit misstänkta för straffbart bruk av narkotika, 

narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Här lyfts fram hur antalet har förändrats de senaste 

tio åren.  
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Tabell 3  Polisyrkeshögskolan i Tammerfors (2017). Misstänkta personer till alla typer 

 av narkotikabrott i åldern 15–17 år i Finland 

År Antal misstänkta År Antal misstänkta 

2007 230 2012 550 

2008 227 2013 573 

2009 442 2014 529 

2010 438 2015 480 

2011 478 2016 572 

 

Utgående från den finska Polisyrkeshögskolans statistik kan man konstatera att ungdomar i 

15–17 års ålder som är misstänkta för narkotikabrott nästan har fördubblats på tio år. Denna 

statistik från polisen påverkas även av polisens nya arbetsmetoder och vilka resurser som 

finns att tillgå. Dock är dessa siffror baserade på de fall, i vilka polisen har en skälig 

misstanke om narkotikabrott. Resultatet påverkas inte av vem som svarar eller hur ärligt man 

har svarat på en enkätundersökning. 

 

3.1 Ungdomars attityd till och uppfattning om cannabis 

 

Ungdomar har en större tendens än vuxna att omvandla påståenden till fakta. Detta kan leda 

till att attityderna till ett visst ämne delvis beror på bristfällig och delvis på tillförlitlig 

information. Diskussionen och debatten om cannabis i samhället blir allt häftigare och mer 

oroväckande. En del ungdomar hävdar att alkohol är farligare än cannabis och eftersom 

alkohol är tillåtet i Finland, anser en del ungdomar att det också är acceptabelt att bruka 

cannabis (Västra Nyland 2016, 8 september). Attityderna utvecklas snabbare och sprids 

snabbare i samhället än vad forskningen gör. Det undersöks och forskas i cannabis hela tiden. 

Dock är många sakkunniga inom ämnet cannabis fortfarande rädda för att uttala sig allt för 

mycket gällande hur farlig eller icke farlig cannabisdrogen är. (Ahlberg, 2012.)  

 

För att kunna påverka ungdomars attityder kan ibland krävas omfattande debatter och 

informationstillfällen. Det viktiga är att man så snabbt som möjligt hittar olika 

tillvägagångssätt, för att påverka ungdomars attityder i ett tidigare skede. Ungdomar har en 
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tendens att kategorisera det mesta och ser på världen ur antingen det ena eller det andra 

perspektivet, men helst inte ur fler perspektiv. Ungdomar analyser och resonerar mycket och 

det är då viktigt att som förälder bidra till resonemangen med livserfarenhet och perspektiv 

på olika förhållningssätt. Ahlberg (2012) beklagar sig ändå över att hon inte kunde föreslå 

mer konkreta tillvägagångssätt för hur man bäst ska nå fram till ungdomar, eftersom det är 

väldigt individuellt hur ungdomar tar till sig av informationen. (Ahlberg, 2012.)  

 

Avsaknaden av kunskap om ett visst ämne är ofta relaterat till attityden, oavsett om man har 

en positiv attityd eller inte. När det gäller ungdomar och deras attityd till cannabis, är det 

avsaknaden av eller bristfälliga kunskaper om skadeeffekter och risker med cannabisbruk, 

som eventuellt bidragit till att så många ungdomar vill prova på att bruka cannabis. (Gråberg, 

2016.) 

 

Bettina von der Pahlen, docent i medicinsk psykologi vid Åbo Akademi, skriver i en rapport 

Ungdomar och berusningsmedel (2012), att de flesta ungdomar vill experimentera och själva 

uppleva hur det är att använda olika berusningsmedel. Oftast börjar man med alkohol och i 

allt fler fall fortsätter man att prova på narkotika och då ofta cannabis, för det är lättare att få 

tag på jämfört med annan narkotika. Utgående från egna upplevelser, och upplevelser som 

bekanta har haft, bildar de flesta människor sig en uppfattning om rusmedlet. (Pahlen, 2012.) 

 

Institutet för hälsa och välfärd har i sin rapport, Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–

2015, (2015) tagit upp problematiken i att ungdomar också olagligt använder alkohol då de 

ännu inte har fyllt 18 år. Ahlberg har i sin undersökning Tonåringar 13–18 år (2012) 

reflekterat kring samma sak och poängterar att olagligheten med cannabis, inte inverkar på 

en del av ungdomarnas beslut, ifall de ska bruka cannabis eller inte. Dock framkommer det 

ändå att så länge cannabis är olagligt, avskräcker det i alla fall vissa personer från att bruka 

cannabis. (Ahlberg, 2012.)  

 

När allt fler ungdomar testar på cannabis och för det mesta får en positiv bild av effekterna 

av cannabis bildar de sig en positivare inställning till drogen. Ungdomar funderar inte på 

hälsorisker och att man kan utveckla ett beroende till rusmedlet. Påståendet kan understrykas 

med hjälp av ett exempel gällande alkohol: de flesta människor vet vilka risker som finns 

med bruk av alkohol, men man bryr sig ändå inte om riskerna då man är ung och i vissa fall 

inte som vuxen heller. (Kenttä, 2017.)  
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3.2 Grupptryck och cannabis 

 

”Mina kompisar använder cannabis så därför gör jag det också” är ett argument som 

ungdomar ofta använder sig av i diskussioner kring cannabis. Ungdomar påverkas i större 

grad av vad kompisar och människor runt om dem tycker och tänker än vad vuxna gör. 

Ungdomar är i en fas i livet där de söker sin egen väg och kan i vissa fall vara enkla att 

påverka. Ungdomar kan ha svårt att ta åt sig information som kommer från föräldrarna eller 

andra personer som jobbar med ungdomar. Ungdomar kan också ha en tendens att hellre 

lyssna på vad kompisar eller andra ungdomar säger och omvandla påstående till fakta, istället 

för att ta åt sig information från annat håll, som till exempel en skolhälsovårdare eller 

föräldrar. (Forkby m.fl. 2013.) 

 

I diskussioner med cannabisanvändare och vid frågan varför de har börjat bruka cannabis, 

svarar en stor del av användarna att det är tack vare deras umgängeskrets. Gällande rusmedel 

är det antagligen en ännu större risk att falla för grupptrycket än vad det till exempel kan 

vara för att prova på en ny sport. Det är svårt att säga nej då kompisarna uppmuntrar till att 

prova på något rusmedel, samtidigt som man själv är nyfiken på hur det känns av att vara 

påverkad av till exempel alkohol eller cannabis. (Ahlberg, 2012.)   

 

3.3 Problemfaktorer för unga cannabisanvändare 

 

De flesta ungdomar studerar eller går i skola. Ungdomar utvecklas och, som tidigare nämnts, 

väljer sin egen livsstil under tonåren. Man hittar nya vänner och kanske glider ifrån gamla 

vänner. Det är mycket som händer under dessa år och ungdomar vill pröva på och uppleva 

nya saker. Dit hör också suget efter att känna hur det känns att vara påverkad av rusmedel. 

Risken med det, och främst cannabis, är att många tycker att det är roligt att vara påverkad. 

Man delar sina upplevelser med sina kompisar och får även på det viset mer gemensamt med 

andra. (Gråberg, 2016.)  

 

Ungdomar löper en stor risk att hamna efter i studierna om cannabisanvändningen blir mer 

regelbunden. De flesta människor blir passiva av cannabis och man börjar bry sig allt mindre 

om skolan och studierna. Ungdomar kommer oftast först i kontakt med cannabis på någon 

hemmafest. Efter att man testat en gång, tycker de flesta att det inte var så märkvärdigt. En 

del fortsätter med att bara då och då använda cannabis, medan andra har lättare för att allt 

mer regelbundet använda cannabis. Eftersom ett vanligt rus av cannabis är över efter några 
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timmar så kan det också vara svårt för föräldrar och andra vuxna att upptäcka att ungdomarna 

har använt cannabis. Då man inte heller har någon direkt känning av cannabisruset dagen 

efter, som man får av ett alkoholrus, är det också möjligt att i veckorna bruka cannabis och 

ändå kunna stiga upp följande dag för att gå till skolan utan några problem. (Kenttä, 2017.)  

 

3.4 Ungdomars kognitiva utveckling 

 

Ungdomars hjärna är inte färdigutvecklad förrän i 20–25 års ålder, och så länge hjärnan inte 

är färdigutvecklad finns en förhöjd känslighet för påverkan, i synnerhet av jämnåriga. De 

områden i hjärnan som har med lust och spänning att göra är extra aktiverade hos unga. Det 

förklarar till en viss del varför unga vill pröva på nya okända saker och vågar ta större risker. 

Under tonåren genomgår ungdomar en stor mental utveckling. Ungdomars tänkande blir mer 

nyanserat och deras förmåga att jämföra, analysera och förstå konsekvenser av olika 

handlingar blir bättre desto mer hjärnan utvecklas. (Ahlberg, 2012.)  

 

De fysiologiska faktorerna som Ahlberg (2012) beskriver om hur en ung persons hjärna 

fungerar är starkt sammankopplat till suget av att testa på droger. Ungdomar söker spänning 

och vill prova på nya okända saker. Eftersom den delen av hjärnan som har med lust och 

spänning att göra är extra aktiverad hos ungdomar, samtidigt som de fortfarande kan ha svårt 

att se konsekvenserna av olika handlingar, bidrar det till att ungdomar lättare börjar använda 

rusmedel. Spänningen i att röka cannabis kommer både från risken att bli upptäckt av 

föräldrar eller myndigheter, och av att få uppleva ett rus. Ungdomar kanske inte förstår vilka 

risker det finns med användning av cannabis och kanske helt vägrar inse vilka hälsorisker 

som är sammankopplade med cannabisanvändningen. (Gråberg, 2016.) 

  

3.5 Ungdomars kunskap om effekterna av cannabisbruk 

 

Dagens ungdomar är snabba och skickliga på att söka fram information om olika saker. 

Problemet med det kan ofta vara att de bara söker fram sådan information som de själva vill 

ha och som stöder deras egna åsikter. När det är fråga om de negativa effekterna av cannabis 

har många ungdomar den inställningen att det kanske stämmer, men de tror inte att det 

drabbar dem. Många ungdomar vägrar att inse redan existerande fakta om vilka risker det 

finns med att bruka cannabis. (Lundqvist,2010.)  
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Ungdomar tänker överlag inte så långsiktigt och kan ha svårt att se vilka konsekvenser olika 

handlingar kan leda till. En del ungdomar fokuserar endast på de positiva effekterna med 

bruk av cannabis och en del anser att det är mer positivt än negativt, så därför använder de 

cannabis. (Kungur, 2012.) 

 

Mannerheims barnskyddsförbunds hemsida har en länk till Nuorten netti (2015) (min 

översättning: ungdomarnas nätverk) där ungdomar får ställa frågor anonymt om nästan allt 

de funderar över och där sakkunniga svarar på deras frågor. Utgående från de frågor som 

ställts, framkommer det att fler ungdomar har hört att cannabis inte alls är farligt och att man 

inte så lätt blir beroende. Det tyder på att en del ungdomar har bristfällig kunskap om 

cannabis. (Nuorten netti, 2015.) 

  

Forskningen inom cannabis har gått mycket framåt på tio år och man har nu kunnat bekräfta 

att en del personer kan hamna i psykoser vid cannabisanvändning och därmed utveckla 

schizofreni. Vissa människor och speciellt ungdomar kan få ångestattacker av cannabis. Den 

här informationen finns nu tillgänglig på flera ställen. Problemet är att en del av samhället 

redan har hunnit skapa sig en positiv attityd till cannabis, främst av egna eller andras 

erfarenheter. Det är svårt att ändra attityden mot cannabis ifall den till största delen är 

grundad på egna erfarenheter. Ifall man bara några gånger har testat cannabis kan det vara 

svårt att märka av de negativa effekterna. De negativa effekterna märks ofta först senare och 

då kanske det har gått så långt att man redan är beroende. (Leijonmarck & Nyberg, 2012.)  

 

3.6 Ungdomars uppfattning om cannabisförsäljning och marknad 

 

Idag är det mycket lättare att få tag på narkotika och främst cannabis än vad det har varit 

tidigare. En bidragande orsak är att hemmaodlingar av cannabis blir allt vanligare. På små 

orter sprider sig även ryktet snabbt gällande var man kan få tag på cannabis. Försäljaren 

behöver inte göra så mycket reklam om sig, eftersom de som behöver cannabis ändå hittar 

till försäljaren. (Kenttä, 2017.) 

 

Droghandeln på Internet har ökat de senaste åren, det bevittnar bland annat en artikel som 

Svenska Yle har skrivit om att droger köps via mobilapplikationer. Försäljaren gör reklam 

via applikationen om vad han eller hon säljer och så kommer man överens om hur drogerna 

levereras och till vilket pris. Oftast är både försäljaren och köparen helt anonyma och de vet 
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inte ens vem den andra personen är. Det framkommer även i artikeln att minderåriga kan 

köpa droger via internet. (Svenska Yle 2016, 29 december.) 

 

Ungdomar har i de flesta fall uppgett att de första gången har kommit i kontakt med cannabis 

under någon fest, och därefter har kanske någon kompis ordnat lite cannabis till nästa fest. 

Ifall man vill ha mer cannabis och användandet blir mer regelbundet brukar användaren ofta 

själv vända sig direkt till försäljaren av cannabis. (Kenttä, 2015.) 

 

4 Myndigheternas uppfattning om ungdomars cannabisbruk  

 

I det här kapitlet redogör jag för de uppfattningar mina informanter har gällande den ökade 

cannabisanvändningen i samhället och diskuterar deras svar angående ungdomars attityder 

samt hur attityderna har förändrats gentemot cannabis. I intervjun med polisöverkonstapeln 

framkommer att de fall som har med ungdomar och narkotika att göra har ökat. Vidare har 

han observerat att attityderna bland ungdomar gentemot cannabis har förändrats under de 

senaste 15 åren. Missbrukarterapeuten påpekar att antalet anmälningar om ungdomar som 

provat på narkotika har ökat hos dem också. 

 

Exempel 1: 

En del ungdomar anser att effekterna av cannabis är positiva och det finns mindre negativt med 

cannabis än med alkohol. Detta leder till en positivare syn på cannabis. (Polisöverkonstapel, 

2017.) 

 

Som framgår ur exempel 1 tror Polisöverkonstapeln att ifall effekterna upplevs positiva så 

tenderar ungdomar att få en positiv bild av cannabis. Det framkommer även att ungdomar 

jämför effekterna av cannabis med effekterna av alkohol, vilket också är i enlighet med  

Pahlens rapport Ungdomar och berusningsmedel (2012), se kapitel 3.1.    

 

Huruvida alkohol- och tobaksanvändningen har minskat råder det olika åsikter om. 

Informanterna var enade om att de ganska långt följer samma mönster som tidigare. Dock 

blir det vanligare att man blandar alkohol med användning av cannabis.  

 

Exempel 2: 

Det finns små grupper av ungdomar som uppger att de inte använder några rusmedel alls, och 

inte tänker göra det heller. (Skolhälsovårdaren, 2016.) 
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Enligt skolhälsovårdaren finns det också sådana ungdomar som inte använder några 

rusmedel alls, vilket framgår i exempel 2. Påståendet bestyrks även av missbrukarterapeuten. 

Båda informanterna hade nyligen upptäckt de små rusmedelsfria grupperna. Denna 

observation är gjord i en liten skala och dessutom så nyligen, vilket gör att det inte går att ta 

ställning till ifall alkohol- och tobaksanvändningen verkligen har minskat. Undersökningen 

som presenteras i tabell 2, i kapitel 3, visar att alkohol- och tobaksanvändning har minskat 

de senaste åren. Utgående från det stora antalet ungdomar som har svarat på enkäten kan 

man ändå tolka att alkohol- och tobaksanvändningen har minskat en aning. (Institutet för 

hälsa och välfärd, 2010.) Dock råder det olika åsikter om detta även bland andra sakkunniga 

inom ämnet cannabis (Kenttä, 2017). 

 

Exempel 3: 

I den allmänna hälsogranskningen av skolungdomarna diskuteras och frågas om personens 

användning av alkohol och andra rusmedel. Allt fler ungdomar uppger att de har en positiv attityd 

till cannabis och en del argumenterar häftigt om varför cannabis inte är så farligt. De ungdomar 

som har mest att säga till om cannabis har oftast sökt fram information från Internet, men tyvärr 

är informationen ibland felaktig. Personen i fråga har sällan tänkt så kritiskt till det som påstås. 

(Skolhälsovårdare, 2016.)  

 

Skolhälsovårdaren förklarade att man vid den allmänna hälsogranskningen frågar om 

ungdomars användning av rusmedel och deras inställning till de olika rusmedlen, vilket även 

framgår ur exempel 3. Skolhälsovårdarens uttalande är i enlighet med flera andra 

undersökningar som beskrivs i kapitel 3, till exempel Forkbys, Olaussons, och Turners 

utredning Cannabisanvändning bland ungdomar (2013) eller Gråbergs utredning 

Tonåringar och missbruk (2016).  

 

Exempel 4: 

En del ungdomar kan ha starka åsikter och väljer gärna en sida de håller fast vid. Det finns många 

förespråkare av cannabis som hörs och syns mycket, främst på de sociala medierna. Det finns 

också många som inte förespråkar cannabis men de hörs och syns inte lika bra. Till följd av detta 

har en del ungdomar tyvärr valt att ha en positiv bild av cannabis. (Missbrukarterapeut, 2017.)  

 

Som framgår ur exempel 4, så stöds Missbrukarterapeutens uttalanden om en del ungdomars 

förhållningsätt och åsikter gällande cannabis, med Ahlbergs undersökning Tonåringar 

(2012), som presenteras i kapitel 3, om hur tonåringars hjärna fungerar och att en del saknar 

förmågan att tänka långsiktigt och inse konsekvenserna av olika handlingar.  
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Exempel 5:  

Eftersom det inte finns så mycket motargument till påståendet att cannabis inte är så farlig har 

ungdomar allt mer börjat tycka att det är acceptabelt att använda cannabis. (Missbrukarterapeut, 

2017.) 

 

Ur Missbrukarterapeutens uttalande framgår det att det saknas allmänna motargument för 

riskerna med cannabis, vilket eventuellt kan vara orsaken till de positiva attityderna 

gentemot cannabis bland ungdomar. Detta uttalande är också i enlighet med Gråbergs 

utredning (2016), som presenteras i kapitel 3.4, där Gråberg (2016) behandlar problematiken 

då en del ungdomar vägrar inse vilka risker som finns med användning av cannabis. Utifrån 

detta kan det anses att avsaknaden av kunskap är relaterad till den positiva attityden hos 

ungdomar, eftersom begreppen enligt den fenomenografiska teorin är närbelägna. Detta 

framgår ur Kroksmarks (2007) teori, i kapitel 1.6. 

 

Exempel 6: 

I diskussioner och argumentationer med ungdomar kan det vara problematiskt att påverka deras 

inställning till cannabis. Ungdomar observerar snabbt ifall man är lite osäker på sitt eget 

uttalande eller inte genast kan berätta bakgrundsfakta till sitt eget påstående. 

(Missbrukarterapeut, 2017.) 

 

Som framgår ur Missbrukarterapeutens uttalande i exempel 6, påpekar hon vikten av att vara 

insatt inom ämnet cannabis för att kunna påverka ungdomar. Vilket också framkommer i 

Ahlbergs undersökning Tonåringar 13–18 år (2012). Ahlberg (2012) har också kommit fram 

med förslag på olika tillvägagångssätt för att kunna påverka ungdomars attityder. Eftersom 

en dialog med ungdomar ger dem ny kunskap om cannabis, ändrar det också på hur 

ungdomar tolkar och förhåller sig till ämnet, vilket är i enlighet med grunden inom 

hermeneutik. Detta framgår ur Eklunds (2016) teori i kapitel 1.5. Det kan även förklaras med 

en figur av den hermeneutiska spiralen som presenteras i kapitel 1.5. 

 

Exempel 7: 

Det är problematiskt i de fall där föräldrar försöker berätta för sina barn om hur skadlig cannabis 

kan vara, men föräldrarna inte riktigt vet vad de talar om. Ungdomar är i olika åldrar lite 

rebelliska och säger gärna emot sina föräldrar. (Missbrukarterapeut, 2017.)  
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Missbrukarterapeuten förklarade problematiken i exempel 7, då föräldrar försöker uppfostra 

sina barn att inte använda cannabis men saknar bakgrundsfakta till sina påstående. Kadesjö 

(2008) förklarar problematiken då föräldrar uppfostrar sina barn och ibland saknar fakta eller 

motiveringar till sina påstående, och därmed stöds Missbrukarterapeutens uttalande med 

Kadesjö (2008) vilket också framkommer i kapitel 3. Även detta påvisar att okunskap och 

bristfälliga fakta är relaterat till den positiva attityden, i enlighet med den fenomenografiska 

teorin. Det framgår också ur Kroksmarks (2007) teori, kapitel 1.6. 

 

Exempel 8: 

Trots att det är olagligt att dricka alkohol innan man fyllt 18 år, gör många ungdomar ändå det. 

Varför skulle cannabis, trots att det är olagligt, ha någon större inverkan på en ungdoms beslut 

att bruka cannabis? (Polisöverkonstapel, 2017.) 

  

Polisöverkonstapeln reflekterar i exempel 8 över att många ungdomar dricker alkohol trots 

att de inte ännu fyllt 18 år, så varför skulle användningen av cannabis, som är olagligt, ha 

någon större inverkan på ungdomars beslut. Olika undersökningar och forskning gällande 

lagstiftningens förmåga att avskräcka användare av cannabis stöder Polisöverkonstapelns 

reflektion. Institutet för hälsa och välfärds rapport, Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 

1995–2015 (2015) och Ahlbergs undersökning, Tonåringar 13–18 år (2012), är 

undersökningar i vilka man har reflekterat kring hur stor inverkan lagstiftningen har på 

ungdomars beslut. 

 

Exempel 9: 

En del ungdomar känner till riskerna med användning av cannabis, men de bryr sig inte om dem. 

Eftersom många ungdomar anser att cannabis är ett rusmedel, så varför skulle man bry sig mer 

om effekterna av cannabis än av alkohol. (Polisöverkonstapel, 2017.) 

 

Exempel 10: 

Ungdomar känner överlag inte till riskerna med cannabis, de som dock känner till riskerna 

överöses med information från förespråkarna, så att de till sist inte bryr sig om de negativa 

effekterna. (Missbrukaterapeut, 2017.) 

 

Polisöverkonstapelns och Missbrukaterapeutens uttalanden i exempel 9 och 10, om att en 

del ungdomar känner till riskerna med användningen av cannabis men struntar i dem, medan 

det antagligen är en ännu större del av ungdomarna som inte känner till riskerna med 
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cannabis. Båda uttalandena stöds av Gråbergs rapport (2016) om hur ungdomar vanligtvis 

tänker och hur de överväger sina beslut. Utgående från det kan man tolka att ungdomar har 

hört och till en viss grad också känner till riskerna med cannabis, men de har valt att inte 

beakta dem.  

 

Ungdomar har inte tillräcklig kunskap om cannabis och effekterna av cannabisbruk (Pahlen, 

2012). En del ungdomar tror sig veta mycket om cannabis, men informationen de tagit del 

av är inte alltid så pålitlig (Kenttä, 2017).  

 

Exempel 11: 

Den enkla tillgängligheten av cannabis gör att ungdomar lätt kommer i kontakt med drogen, 

vilket gör att en del inte kan motstå att testa på cannabis. (Missbrukarterapeut. 2017.) 

 

Missbrukarterapeutens uttalande i exempel 11, gällande den enkla tillgängligheten av 

cannabis gör att ungdomar lättare kommer i kontakt med cannabis, vilket också är i enlighet 

med flera andra undersökningar och sakkunnigas uppfattningar. Enligt Kenttä (2017) kan 

den enkla tillgängligheten av cannabis anses som en av de större bidragande orsakerna till 

ett ökat bruk av cannabis. Då det finns mer cannabis till försäljning sjunker priset och det är 

lättare att få tag på. Det kan också vara billigare att skaffa cannabis än att skaffa alkohol, i 

synnerhet om man inte är myndig ännu (Socialarbetare, 2015). Ifall cannabis inte är så 

omständligt och krångligt att få tag på är risken större att ungdomar som bara är lite 

intresserade av att testa på cannabis i alla fall gör det. När priset inte är så högt har också 

ungdomar råd att prova på cannabis. (Polis äldre konstapel, 2015.)  

 

Exempel 12: 

Risken för att försäljaren av cannabis skulle bli upptäckt av myndigheterna, ifall han eller hon 

skulle göra reklam om cannabisförsäljning, ökar. Man försöker istället hålla det så hemligt som 

möjligt om man säljer cannabis, och de som vill köpa cannabis hittar oftast till försäljaren. 

(Polisöverkonstapel, 2017.) 

 

Polisöverkonstapelns uppfattning om försäljaren av cannabis och riskerna med att 

försäljaren ska bli upptäckt, som även framgår i exempel 12, stöds av Polis äldre konstapel 

(2015). Vidare är det också i enlighet med Socialarbetarens (2015) och 

Missbrukarterapeutens (2017) uppfattning som framkommit i respektives intervjuer. Dock 

har jag inte hittat tidigare undersökningar som kunde stöda deras uppfattningar. Det kan vara 
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att det är ett relativt nytt fenomen som uppfattas i realtid men som inte ännu nämnts i de 

tidigare skriftliga källorna som jag har bekantat mig med. Dock vittnar artikeln som 

framkommer i kapitel 3.6, som Svenska Yle (2016) har skrivit om att försäljaren gör reklam 

om försäljning av droger ifall personen säljer på internet (Svenska Yle 2016, 29 december). 

 

Exempel 13: 

Personal inom sjukvården har antagligen ganska mycket information om vem som använder 

narkotika och var de eventuellt får tag på narkotikan. I dagsläget tillåter inte lagstiftningen och 

tystnadsplikten att sjukvårdspersonalen informerar poliserna om vad de upptäcker i sitt arbete. 

(Polisöverkonstapel, 2017.) 

 

Ur Polisöverkonstapelns antagande i exempel 13 framkommer att sjukvårdspersonalen 

antagligen har information om vem som använder narkotika och varifrån de får tag på 

narkotikan. Polisöverkonstapeln lyfter vidare fram att i dagsläget tillåter inte lagstiftningen 

och tystnadsplikten att sjukvårdspersonalen informerar poliserna om vad de upptäcker och 

observerar i sitt arbete. Eftersom mitt arbete i huvudsak inte tangerar arbetet och 

arbetsmodeller mot narkotikan i samhället, har jag inte tagit del av tidigare undersökningar 

som eventuellt skulle stöda Polisöverkonstapelns antaganden. Man kan ändå dra en slutsats 

att Polisöverkonstapelns antagande och uttalande var betydande för en eventuell utveckling 

av arbetsmodeller mot narkotikan och lämnar rum för vidare reflektioner.  

  

Min första undersökningsfråga gällande informanternas uppfattning om eventuella orsaker 

till ungdomarnas ökade cannabisbruk, med den påföljd att användning av alkohol och tobak 

eventuellt har minskat, fick jag delvis svar på i min undersökning. Den största orsaken till 

det ökade cannabisbruket är ungdomars förhållningssätt och attityder gentemot cannabis. 

Informanterna var enade om detta och deras uppfattning stöds av tidigare undersökningar 

och forskning. Frågan om alkohol- och tobaksanvändningen har minskat förblev delvis 

obesvarad. En del av informanterna hade gjort observationer på att användningen har 

minskat och deras observationer stöds av statistiken från undersökningar i skolor som 

Institutet för hälsa och välfärd (2015) utfört.  

 

Den andra undersökningsfrågan om hur mycket informanterna tror att ungdomar känner till 

om hälsoriskerna med cannabis, förblev lite öppen. De var ganska överens om att ungdomar 

känner till en del hälsorisker men att man inte beaktar dem. Ungdomar söker spänning i livet 

och är ofta av den åsikten att de negativa effekterna inte drabbar just dem. Informanternas 
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uppfattning stöds delvis av tidigare forskning men det fanns även tidigare undersökning som 

påvisade att ungdomar ofta har fel information angående hälsoriskerna med cannabis. 

 

Svaret på den sista undersökningsfrågan gällande myndighetspersonernas uppfattning om 

hur stor inverkan försäljaren och den enkla tillgängligheten av cannabis har på det ökade 

cannabisbruket, förblev delvis oklar. Det var svårt att hitta någon statistik eller 

undersökningar där man reflekterat över hur mycket försäljaren påverkar ungdomar. 

Personerna från de olika myndigheterna var av den åsikten att försäljaren inte påverkar det 

ökade cannabisbruket i någon större grad. Däremot ansåg de, med stöd från uttalanden av 

både Socialarbetare (2015) och Polis äldre konstapel (2015), att den enkla tillgängligheten 

av cannabis är en bidragande orsak till ett ökat bruk av cannabis. Eftersom de var eniga i 

denna fråga kan man anta att det i alla fall till en viss grad kan anses att den enkla 

tillgängligheten av cannabis bidrar till ökad cannabisanvändning.  

 

5 Sammanfattning och diskussion 

 

I denna fenomenografiska undersökning har jag försökt ta reda på en missbrukarterapeuts, 

en skolhälsovårdares och en polisöverkonstapels uppfattning om ungdomars bruk av 

cannabis och indirekt också ungdomars egna attityder till cannabis. Jag har inte själv tagit 

ställning till vilken uppfattning eller kunskap om cannabis som är korrekt. Vidare har jag 

använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod i form av personliga intervjuer med 

informanterna, där målet har varit att ta reda på informanternas iakttagelser runt 

problematiken kring cannabis. Bakgrundskunskapen från tidigare undersökningar om 

cannabis har fungerat som stöd till formuleringen av intervjufrågorna.  

 

Syftet med min undersökning var att utgå från cannabis som ett fenomen och ta reda på 

skolhälsovårdarens, missbrukarterapeutens och polisens uppfattning om ungdomars attityder 

och användning av cannabis. Vidare försökte jag ta reda på informanternas uppfattning om 

ungdomars kunskaper om hälsoriskerna med cannabis och om den enkla tillgängligheten av 

cannabis påverkar den positiva attityden. Jag strävade efter att öka min, polisens och 

samhällets kunskap om ungdomars förhållning till cannabis. Mina hypoteser om att de 

positiva attityderna delvis beror på okunskap styrktes av både tidigare forskning och av 

informanternas svar. Den andra hypotesen om att den enkla tillgängligheten av cannabis 

bidrar till ett ökat cannabisbruk var informanterna enade om att det är så, medan jag inte 

riktigt hittade några direkt resultat utgående från tidigare undersökningar.  
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Jag har upplevt det problematiskt att ta reda på ungdomars uppfattning om cannabis under 

hela min undersökning. Ifall det hade funnits mer resurser hade jag gärna gjort en egen enkät, 

där man specifikt skulle behandla uppfattningar och kunskap om cannabis. Dock hade det 

troligen lett till att det hade varit svårt att få valida resultat. Vetskapen om att det är en polis 

som ställer enkätfrågorna kunde eventuellt leda till att ungdomar inte hade svarat ärligt på 

en sådan enkät. Dessutom skulle det ha behövts ett stort antal enkätsvar för att få fram ett 

tillräckligt tydligt resultat.  

 

Intervjuerna som jag själv gjorde och andra intervjuer som jag bekantade mig med, gav en 

bra insyn i cannabisproblematiken. Personer som jobbar med ungdomar och rusmedel nästan 

varje dag har den färskaste informationen och upptäcker snabbt olika trender som är på väg 

att växa fram.  

 

Tidvis har det varit svårt att hitta tillförlitliga källor till min undersökning. Det finns många 

rapporter, avhandlingar och forskning från Sverige inom ämnen som tangerar min 

undersökning. Jag använde det som stöd, men information om ungdomars attityd till 

cannabis i Sverige lämnades bort, trots att det var en del av vad min undersökning handlade 

om. Orsaken till detta är att fastän det finns många likheter mellan Sverige och Finland i 

kultur och miljö, kan det ändå finnas skillnader i cannabisanvändningen bland ungdomar, 

eftersom det är ett så relativt nytt fenomen.  

 

Utgående från alla undersökningar, statistik och de intervjuer som jag har gjort tyder det på 

att cannabisanvändningen bland ungdomar har ökat. Dock är det svårt att ta ställning till 

huruvida alkoholanvändningen och tobaksrökningen bland ungdomar har minskat. 

Indikatorer i olika undersökningar visar att alkohol- och tobaksanvändningen har minskat. I 

intervjuerna var det ändå ingen som direkt ville påstå att ungdomars alkohol- och 

tobaksanvändning har minskat, trots att det inte verkar så främmande att man väljer cannabis 

framom alkohol. Informanterna hade den uppfattning att ungdomars alkohol- och 

tobaksanvändning följer ganska långt samma mönster som tidigare.  

 

Statistiken från polisens statistikcentral och från Institutet för hälsa välfärd, som jag 

presenterade i undersökningens teori, bevisade att narkotikasituationen har förändrats 

ganska mycket i Finland de senaste åren och att det blir ett allt större samhällsproblem.  
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Under mitt arbete har intresse väckts för en del andra ämnen som jag gärna skulle undersöka 

eller vilja ta del av andras undersökningar. Bland annat skulle det vara intressant att 

undersöka hur polisens arbetsmetoder och ett eventuellt samarbete med andra myndigheter 

inverkar på hur många som blir misstänkta för narkotikabrott. Vidare skulle det vara 

intressant att undersöka om ett ökat samarbete mellan polis och andra myndigheter och 

instanser skulle bättra på den nuvarande narkotikasituationen och den riktning den är på väg 

mot. 

 

Mina nya undersökningsfrågor som uppstod under undersökningen var följande: vilka 

lösningar på cannabisproblematiken skulle fungera för samhället? Är en legalisering ett bra 

alternativ eller är det hårdare straff och ökad övervakning som skulle minska på 

problematiken kring cannabis?  

 

Det finns också de som reflekterar kring att riskerna för att börja använda andra droger, såväl 

lättare som tyngre, ökar vid användning av cannabis. Alla droger är farliga på något sätt och 

människor påverkas olika av dem. Vid regelbundet bruk av cannabis har man kanske inte ett 

så aktivt liv och får inte så mycket uträttat. I de fall att cannabis fortsätter att bli mer allmänt 

så, kan det eventuellt finnas en risk att allt fler invånare i samhället inte klarar av att studera 

eller arbeta. Det verkar inte helt osannolikt att legalisering av cannabis kan leda till att fler 

inte orkar arbeta och studera i samhället.  

 

Jag ville göra en undersökning som tangerar ungdomar och cannabis av en del olika orsaker. 

Cannabis är ett aktuellt ämne och jag har observerat att utvecklingen från att jag själv var 

tonåring, för bara några år sedan, till hur det ser ut idag är skrämmande. Jag tänker främst 

på hur många som talar gott om cannabis nu, jämfört med för fem år sedan. I min 

undersökning hade jag trott att man skulle kunna behandla fler aspekter kring fenomenet 

cannabis. Tyvärr hade undersökningen blivit allt för omfattande och jag fick göra en del 

avgränsningar som inte var tänkt från början. Medan jag gjorde intervjuerna och diskuterade 

min undersökning med kollegor och andra personer som var insatta i ämnet, kunde jag 

konstatera att det är ett ämne som intresserar och snabbt väcker diskussion. Jag fick ta del 

av många nya aspekter och synsätt på cannabis och problematiken blev allt mer intressant.  

 

I den här undersökningen har jag sammanställt resultat från tidigare undersökningar och 

forskning samt återspeglat den nya informationen till de tidigare gjorda undersökningarna. 

Jag hade hoppats på att få med lite mer ny information till min undersökning än vad jag 
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slutligen fick. Det hade varit intressant att få intervjua ungdomar som har provat på cannabis 

och få höra om deras uppfattning om ämnet och hur deras kompisar har reagerat. Dock borde 

det vid dylika intervjuer vidtagas behövliga brottsundersökningsåtgärder.  

 

Ämnet har varit intressant att undersöka och det känns som att jag lyckats med mitt mål i 

denna undersökning. Vidare hoppas jag att ett ökat samarbete och nya arbetsmetoder för alla 

som jobbar mot narkotika ska bidra till att narkotika och droger minskar i vårt samhälle.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor till skolhälsovårdaren 

 

1. Berätta kort om dig själv, ålder, vem du är och vad du jobbar med 

2. Hur länge har du jobbat som skolhälsovårdare?   

3. Vad säger ordet Cannabis till dig, vad väcker det för tankar?   

4. Upplever du att det är ett ämne som blir mer aktuellt hela tiden? 

5. Ges det ut tillräcklig information om Cannabis till ungdomar mellan 14-18 år, enligt 

dig? 

6. Har alkoholkonsumtionen minskat längs med åren som du varit skolhälsovårdare? 
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7. Hur vanligt är tobaksrökning bland ungdomarna?  

8. Är cannabis ett alternativt rusmedel till alkohol, vad tycker du? 

9. Kommer ungdomar och pratar med dig om narkotika och rusmedel? 

10. Har ungdomarnas attityd förändrats mycket gällande cannabis, enligt din uppfattning? 

11. Vet ni om några andra droger snurrar runt bland ungdomarna? 

12. Finns det någon viss ålder som det blir väldigt aktuellt med rusmedel och narkotika 

eller varierar det mycket från person till person? 

13. Frågas det i en vanlig hälsogranskning om personen varit i kontakt med rusmedel eller 

narkotika tidigare? 

14. Vad har ni fått för utbildning om cannabis och har ni fortbildningar om ämnet?  

 

Bilaga 2: Intervjufrågor till missbrukarterapeuten 

 

1. Berätta kort om dig själv, vem du är, vad du jobbar med och hur gammal du är? 

2. Vad väcker ordet cannabis för tankar hos dig? 

3. Upplever du att det är ett ämne som blir mer aktuellt hela tiden?  

4. Vad tycker du, ges det ut tillräcklig med information om cannabis till ungdomar? 

5. Tror du ungdomar känner till riskerna med att använda cannabis? 

6. Kan eventuell okunskap hos ungdomar gör att cannabisanvändningen ökar? 

7. Tror du att tobaksrökare har större chans för att röka cannabis än icke rökare? 

8. Har alkoholkonsumtionen bland unga minskat de senaste åren, som du lagt märke till? 

9. Vet du när ungdomar kommer i kontakt med cannabis och är det i någon viss ålder som 

det är mest aktuellt? 

10. Vad tror du att är den största orsaken till att ungdomar vill testa på cannabis? 

11. Har cannabis ökat i området och ifall, så syns det i ditt arbete på något vis?  

12. Kan cannabis bli ett alternativt rusmedel till alkohol?  

13. Blir blandkonsumtion vanligare och kan det bli en ”trend”? 

14. Hur stark inverkan tror du försäljaren av cannabis kan ha på ungdomar i en viss ålder, 

eller är det kompisar som har testat och tyckt om det, som bidrar till att andra vill prova? 

15. Har du något att själv tillägga i den här intervjun?  

 

Bilaga 3: Intervjufrågor till polisöverkonstapeln 

 

1. Berätta kort om dig själv, vem du är, vad du jobbar med och hur gammal du är? 
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2. Hur länge har du jobbat som polis? 

3. Vad väcker ordet cannabis för tankar hos dig? 

4. Upplever du att det är ett ämne som blir mer aktuellt hela tiden?  

5. Tycker du att det ges ut tillräcklig information om cannabis till ungdomar? 

6. Tror du att ungdomar känner till riskerna med att använda cannabis? 

7. Har ungdomar som du påträffat genom ditt arbete haft kunskap om lagstiftningen kring 

narkotika och cannabis samt eventuella straffpåföljder? 

8. Tror du att eventuell okunskap eller oriktig kunskap gällande riskerna av 

cannabisanvändning kan bidra till att användningen ökar? 

9. Tror du att man skulle kunna påverka den ökade användningen av cannabis genom att 

justera lagstiftningen och straffpåföljderna? 

10. Har det kommit fram några brister i det förberedande arbetet eller bekämpningen av 

narkotikan i samhället? 

11. Har du några förbättringsförslag gällande arbetet mot narkotika? 

12. Borde man satsa mer på förebyggande verksamhet gällande narkotika och hur skulle det 

i så fall kunna se ut? 

13. Skulle ett ökat samarbete med till exempel ambulans- och sjukvårdspersonal underlätta 

arbetet mot narkotika? 

14. Tycker du att polisen får tillräcklig med utbildning om narkotika eller skulle det kunna 

poängteras mer i utbildningen och fortbildningen? 

15. Har du påträffat hasch och cannabisextrakt i ditt arbete? 

16. Har du märkt ifall ungdomars alkoholkonsumtion minskat de senaste åren? 

17. Hur ser det ut med ungdomars övriga narkotikaanvändning? 

18. Vad tror du är den största orsaken att ungdomar vill testa på cannabis? 

19.  Tror du cannabis kan bli ett alternativt rusmedel till alkohol? 

20. Hur stark inverkan tror du försäljaren av cannabis har på ungdomar? 

21. Har du något att tillägga till den här intervjun? 


