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Abstract 

This study draws from Kohlberg’s theory of moral reasoning in an attempt to deduce the 

respondent’s ability to do moral reasoning. According to Kohlberg’s theory, what is ‘right’ 

is anchored to what is ‘just’ or ‘fair’. The data collection method chosen for stage 

deduction were semi-structured interviews about the subject of alcohol, cannabis, and 

the general legitimacy and authority of the law and the stages were deduced using 

theory driven thematic analysis. The selection groups chosen were three students from 

the program of philosophy and societal analysis in Umeå and three students from the 

police academy in Umeå. According to Kohlberg’s theory, a necessary requirement for 

moral development is exposure to moral stimulation. This study therefore assumes that 

the programs expose the two groups to different moral stimulation, and that there is a 

difference between them in their ability to do moral reasoning. The results conclude that 

all students of philosophy and one student from the police academy had attained the 

highest stage measurable (stage5), where what is right is decided based on where the 

individual finds the equilibrium between personal values and social contracts1. The 

remaining two police students had attained the stage of law-and-order (stage 4), where 

what is right is anchored in accordance with the law. Because this study is based on 

qualitative methodology with a participatory number of six students the results lack 

generalizability and further research is needed to fill the knowledge gap of police and 

philosophy student’s general ability to do moral reasoning.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 In this context: the law 
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1. Inledning 

Det är sedan länge känt att kontexten har en viktig roll i skapandet och formandet av 

individers attityder och inställningar (Bandura, Ross och Ross, 1961; Bandura och 

Walters, 1977), men för moralisk utveckling krävs mer än omgivningens påverkan. 

Lawrence Kohlberg utvecklade den första teorin inom moralpsykologi som hävdar att den 

avgörande faktorn för moralisk utveckling inte är kontextuell exponering per se, utan till 

vilken grad individen blir utsatt för moralisk stimulans (Kohlberg, 1971, 1973, 1975).  

Olika kontexter tenderar naturligtvis att förse olika moraliskt stimulerande miljöer, och 

således ämnar denna uppsats undersöka hur filosofistudenter och polisstudenter i Umeå 

moraliskt resonerar genom att exponera dem för frågor relaterade till alkohol, cannabis 

och deras inställning till lagens generella legitimitet. Från respektive programs kursplaner 

(se bilaga B) går det att notera att filosofiprogrammet förser fler kurser inom ämnena 

moral och etik än polisstudenterna, och således bör filosofistudenterna också besitta en 

generellt högre moralisk resonemangsföringsförmåga. För att kunna deducera 

studenternas moraliska resonemangsföringsförmåga kommer teoribunden tematisk 

analys förankrad till Kohlbergs teori om moralisk resonemangsföring användas.  

Inställningen till alkohol och narkotika är intressant att undersöka då Sverige har ett 

våldsamt skilt förhållningssätt till dessa, både juridisk mening och inom allmän opinion.  

Sedan 1970-talet har den svenska riksdagen haft en ideologiskt driven 

blocköverskridande vision om ett narkotikafritt samhälle. Syftet har varit att bland annat 

minska ojämlikheter mellan grupper genom antagandet att ”narkotika är skadligt för 

hälsan och inte bör finnas i ett samhälle som värnar om sina medborgares 

hälsa”(Johanson och Wikström, 2015, s. 10). För att uppnå denna nollvision har det 

ansetts mest lämpat att fokusera på bestraffande åtgärder i syfte att avskräcka 

medborgarna från att komma i kontakt med det (Johanson och Wikström, 2015).  

I en forskningsartikel publicerad 2010 rankade drogexperter legala och illegala droger 

baserad på deras skada till individen och omgivningen. De tog hänsyn till kriterier som 
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hur beroendeframkallande drogen är, dess hälsoskadlighet, samhällskostnad och 

förekomst i brottssammanhang. Baserat på detta konkluderade de att alkohol toppar 

listan över skadligaste droger med ett skadeindex på 72/100 möjliga. Heroin följde 

alkohol med ett skadeindex på 55/100, och crack-kokain var på tredjeplats med 

skadeindexet 54/100 (Nutt, King och Phillips, 2010). Effekten av det svenska 

alkoholmissbruket är bland annat att det bekostade staten närmare 50 miljarder kronor 

år 2008 (SOU, 2011, s. 771).  

Alkohol innefattas dock inte inom narkotikalagstiftningen, som definierar narkotika 

baserat på att är hälsofarligt, beroendeframkallande och/eller har en euforiserande 

effekt. Utöver detta är kravet på narkotikaklassificering att substansen måste ha 

genomgått en speciell utredning av de statliga myndigheterna Läkemedelsverket2 eller 

Folkhälsomyndigheten3 (NSL 1968:64).  

Givet den statliga visionen att skapa ett narkotikafritt samhälle baserat på att ”narkotika 

är skadligt för hälsan” kan det verka godtyckligt att alkohol är exkluderat från 

narkotikalagstiftningen. Förutom att inte ha genomgått en statlig utredning uppfyller 

alkohol resterande kriterier för att vara narkotikaklassat. Att alkohol är lagligt och 

normaliserat i det svenska samhället är däremot inte konstigt. Det har en långvarig 

historik och djup kulturell integrering i det svenska samhället, daterad tillbaka till före 

1400-talet (Systembolaget, 1999). Historik och kulturell integrering åsidosatt, baserat på 

nollvisionen antagen i syfte att skydda Sveriges invånare från skada, verkar det ändå 

finnas en diskrepans i att alkohol är legalt medan övrig narkotika är illegal.  

I en global kontext är Sverige ett progressivt land, bland de topprankade i 

jämställdhetsindex (World Economic Forum, 2016), sociala framsteg (Porter, Stern och 

Green, 2017) och policyskapande baserad på beskydd från miljöskada och skydd av 

ekosystemet4 (Environmental Performance Index, 2018). Den restriktiva svenska 

narkotikapolitiken kan däremot inte anses vara lika progressiv. Sedan 2017 har WHO5 

                                                             
2 Ifall substansen är ett läkemedel 
3 Ifall substansen inte är ett läkemedel 
4 Environmental Performance Index (EPI) 
5 World Health Organization 
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och HRW6 kritiserat kriminalisering av narkotika med argument som att det ”inte är 

förenligt med mänskliga rättigheter” och att det fått ”förödande mänskliga 

konsekvenser” då hänsyn inte ges till bland annat individers hälsa och privatliv (Human 

Rights Watch, 2017; World Health Organization, 2017) 

Cannabis är en drog inkluderad i den svenska narkotikalagstiftningen och det är för 

privatpersoner olagligt att på något sätt komma i kontakt med drogen (NSL 1968:64 §3). 

Den har på senare år fått ökad samhällsrelevans genom att flera länder7 och amerikanska 

delstäder har förändrat sitt juridiska förhållningsätt genom att legalisera det för 

medicinskt bruk8 och/eller rekreationellt bruk9.  

Även om cannabis naturligtvis har skadliga effekter, har modern forskning kunnat visa att 

de skadliga effekterna av cannabis har varit vida överestimerade (Lachenmeier och 

Rehm, 2015). Enligt samma rapport var cannabis den drog med lägst skade-index av de 

inkluderade10, medan alkohol hade högst. Enligt skadeindexet ovan refererat blev 

cannabis rankat med ett betyg på 20/100, där alkohol för referenspunkt hade 72/100 

(Nutt, King och Phillips, 2010). 

Den svenska narkotikapolitiken är utformad i syfte att hålla medborgarna borta från 

narkotika då det anses skadligt för dem och samhället. Trots detta har alkohol högst 

skadeindex men är både legalt och normaliserat, medan cannabis istället har lägst 

skadeindex, och är illegalt och fördömt. Det verkar alltså existera en inkonsekvens i den 

svenska drogpolitiken.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Då Regeringens vision å ena sidan ämnar bekämpa narkotika då det anses skadligt, 

samtidigt som alkohol är tillåtet, så skapar denna inkonsekvens en intressant 

ingångspunkt till att undersöka moralisk resonemangsföring genom. I en mer precis 

                                                             
6 Human Rights Watch 
7 Däribland; Argentina, Australien, Kanada, Chile, Columbia, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Israel, m.fl. (Wikipedia, 2018) 
8 Däribland; Arizona, Arkansas, Florida, Illinois, Louisana, Minnesota, Montana, m.fl. (State Marijuana Laws in 2018 Map, 2018) 
9 Däribland; Alaska, Kalifornien, Colorado, Maine, m.fl. (Robinson, 2018) 
10 Droger inkluderade i studien: alkohol, amfetamin, cannabis, diazepam, ecstasy, heroin, metadon, metamfetamin samt nikotin 
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mening ämnar uppsatsen undersöka hur filosofistudenters och polisstudenter moraliskt 

resonerar genom att exponera dem för diverse frågor involverande och relaterande till 

exempelvis användandet av alkohol och cannabis och hur de förhåller sig till auktoritet 

och dess legitimitet.  

Polisstudenter som urvalsgrupp har valts baserat på antagandet att de i större mån 

kommer resonera i enlighet med vad samhället och lagen anser vara rätt och fel, vad 

Kohlberg kallade den konventionella nivån. Detta gör cannabisbruk till en moraliskt 

felaktig handling baserat på dess juridiska status, medan alkoholbruk inte är en moraliskt 

felaktig handling enligt samma referenspunkt.  

Filosofistudenter som urvalsgrupp har istället valts baserat på antagandet att de, i 

egenskap av att befinna sig i en moraliskt mer stimulerande miljö, kommer 

uppmärksamma den juridiska diskrepansen och därför formulera egna principer om vad 

som konstituerar rätt och fel handlande, vad Kohlberg kallar den post-konventionella 

nivån.  

Då uppsatsen utgår ifrån att grupperna exponeras för olika moraliskt stimulerande 

miljöer är det således intressant att undersöka ifall det existerar en skillnad mellan 

gruppernas resonemangsföring. 

Frågeställningarna är således;  

• Skiljer sig resonemangsföringen åt bland studiens filosofistudenter och 

polisstudenter?  

• Vilken eller vilka faktorer kan påverka att individer med ett postkonventionellt 

resonemangssätt skiljer sig åt i uppfattning om att cannabisbruk är moraliskt rätt 

eller fel? 
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2. Teoridel 

Denna del förankrar och legitimerar Kohlbergs moralteori med sitt tillhörande 

moralfilosofiska antagande om vad som anses vara det högsta värdet. Därefter 

presenteras teorin i sin helhet, för att sedan valideras genom att presentera experiment 

där den framgångsrikt applicerats. Slutligen presenteras kort faktorer som kan ha en 

avgörande roll varför individer som resonerar enligt samma steg kan landa i skilda 

slutsatser om rätt och fel. 

2.1 Moralfilosofisk förankring 

En teori om moralisk resonemangsföring innebär att individen försöker resonera sig fram 

till vad som konstituerar ’rätt’, och i förlängningen också vad som konstituerar ’fel’. Detta 

fokus på att resonera gör att moralisk resonemangsföring är nära sammanbundet med 

logisk resonemangsföring, men en moralteori får sin legitimitet först från vad den 

moralfilosofiskt förankrar vara ’rätt’. 

I Lawrence Kohlbergs teori om moralisk resonemangsföring sker denna förankring i ett 

dygdetiskt11 antagande om att rättvisa har det högsta värdet, och är ’rätt’. Han ansåg att 

denna domän förser den mest ”fulländade strukturen” inom moralfilosofi (Colby m.fl., 

1983, s. 7–8). Som basis för detta menar han att teorin är förankrad i en 

reciprocitetsprincip, och att en situation först kan anses rättvis när situationen är 

omvänd, och fortsatt ansedd rättvis av båda parter (Kohlberg, 1973, s. 632,633,641,643).  

 

2.2 Kolbergs teori om moralresonemang 

Då Kohlbergs teori om moralisk resonemangsföring är fokuserad på just 

resonemangsföringsaspekten, talar teorin endast om hur en individ resonerar för att 

finna vad denne anser vara rätt. Den talar därmed inte om vilket handlande individen 

faktiskt begår.  

                                                             
11 Ens ’plikt’ 
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Kohlbergs teori om moralisk resonemangsföring innefattar totalt 6 steg, uppbrutna i 3 

nivåer. Nivåerna kallade han för de prekonventionella, konventionella, och 

postkonventionella nivåerna. 

Nedan presenteras teorin i korthet, för att i sedan utvecklas i kommande stycken : 

Kohlbergs olika steg om moralisk resonemangsföring 

(Griggs, 2017) 

  

Level I: Pre-conventional 

Morality 

Orientation What is ‘right’? 

Stage 1: Obedience and 

punishment orientation 

Compliance with rules to avoid punishment  

“(How can I avoid punishment?)” 

Stage 2:  Reward orientation/Self-

interest orientation 

Compliance with rules to obtain rewards and 

satisfy own needs 

“(What's in it for me?)” 

Level II: Conventional 

morality  

  

Stage 3: Good-girl/good-boy 

orientation/Interpersonal 

accord and conformity 

Engages in behavior to get approval of others 

(Social norms) 

(“The good boy/good girl attitude”) 

Stage 4:  Authority and social-order 

orientation 

Behavior is guided by duty to uphold laws and 

rules for their own sake 

“Law and order morality” 

Level III: Postconventional 

Morality  

  

Stage 5 Social contract orientation Obeys rules because they are necessary for 

social order but understands rules are relative 

Stage 6 Universal ethical principles 

orientation 

Concerned about self-condemnation for 

violating universal ethical principles based on 

human rights 

 

Kohlberg menade att ett nödvändigt krav för att individen ska avancera inom stegen är 

att individen besitter den sociala medvetenheten att kunna tolka andra människors 

tankar och känslor, och inse att dessa är fundamentalt skilda från sina egna12 (Lawrence 

                                                             
12 Vad Mead benämnde som ’role-taking’ 
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Kohlberg, 1976, s. 32). Kohlberg menade att individens moraliska utveckling kommer från 

insikten och erkännandet att andras behov inte nödvändigtvis sammanfaller med 

individens (Kohlberg, 1976, s. 49). 

Ovannämnda insikt att individens behov ibland skiljer sig från omgivningens tenderar 

således att resultera i moralisk stimulans som kommer från att finna en ’rättvis lösning’ i 

dilemmat, vilket i sin tur resulterar i moralisk resonemangsavancering. Den moraliska 

stimulansen kan komma från social exponering då individen kommer i kontakt med andra 

människor (eller institutioner) som besitter ett högre moraliskt resonemangsföringsätt än 

individen själv, eller från situationer då individen tvingas ta en aktiv roll i sitt moraliska 

handlande, och från detta inser begränsningen att nå en rättvis upplösning av det 

moraliska dilemmat. Denna insikt kan medföra temporär psykologisk distress från 

behovet att omstrukturera sitt sätt att relatera till världen (Kohlberg, 1976, s. 51-52).  

Enligt Kohlberg så lyckas varje steg mer fulländat relatera till vad som konstituerar 

rättvisa än det föregående (Kohlberg, 1973, s. 632–633, 641; Colby m.fl., 1983, s. 2). 

Detta innebär att stegen bygger på en etablerad struktur med inneboende hierarki, och 

att moralisk utvecklingen därmed sker i successionsordning. Detta då varje steg 

integrerar perspektivet från tidigare steg samtidigt som tillägg görs för att bättre förstå 

vad som konstituerar rättvisa (Kohlberg, 1973, s. 641). Varje steg besitter därmed 

förmågan att förstå de föregående stegen.  

Med detta sagt menade Kohlberg dock att individer inte alltid är konsekventa i sin 

moraliska resonemangsföring, utan att de ibland använder närliggande steg i skilda 

moraliska dilemman. Detta, ansåg han beror på att de besitter det ’högre steget’, men 

inte har klarheten att applicera det konsekvent. Kohlberg kunde också notera att 

individer i stor utsträckning avfärdar steg under dem, samtidigt som de kan förstå 

resonemangssättet presenterat hos steg som är ett över deras, men inte mer (Colby 

m.fl., 1983, s. 2). 
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Givet att människor vill kunna förstå världen, kunde Kohlberg från sina empiriska studier 

också konkludera att moralisk regression är extremt ovanligt, just då varje steg är bättre 

lämpat för att hantera moraliska dilemman än det föregående (Kohlberg, 1973, s. 632–

633, 641; Colby m.fl., 1983, s. 2) 

Enligt Kohlberg befinner sig majoriteten av samhällets invånare på den konventionella 

nivån (steg 3 och 4), och endast en minoritet når den postkonventionella nivån (steg 5 

och 6) (Kohlberg, 1976, s. 33; Colby m.fl., 1983, s. 2). 

Kohlberg tydliggjorde också att förskaffandet av dessa steg inte påvisar en individs värde 

som människa, utan endast hur väl denne lyckas med att resonera i moraliska dilemman 

(Kohlberg, 1976, s. 46). 

 

2.2.1 Prekonventionella nivån 

Den första nivån heter den prekonventionella nivån och karakteriseras av att regler och 

förväntningar är externa från individen. Rättvisa anses komma från vad auktoriteten 

bestämmer (vara rätt och fel) (Kohlberg, 1976, s. 33; Colby m.fl., 1983, s. 7–8). Det är 

vanligt att barn under 9 år är begränsade till denna nivån, då de saknar den logiska 

resonemangsföringen att nå högre steg (Kohlberg, 1976, s. 32–33). 

2.2.1.1 Steg 1: lydnad och straff-orientering  

Individer med steg 1 har ett egocentriskt perspektiv där de inte tar hänsyn till 

omgivningens perspektiv, utan finner sig i en total underordning från de med makt. De 

följer regler för att undvika bestraffning, och anser detta vara ’rättvist’ (Kohlberg, 1973, s. 

631; Kohlberg, 1976, s. 34, 36, 39). 

2.2.1.2 Steg 2: själv-intresse-orientering 

Steg 2 integrerar ett socialt perspektiv, och det är genom att förutse reaktionen andra 

kommer ha som relationer ingås. Dessa relationer är förstådda i marknadsekonomiska 

termer där båda gynnas, som individer handlar ’rätt’. Det handlar således inte om att 

förhålla sig i enlighet med värden som lojalitet eller rättvisa, utan enligt 
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reciprocitetsprinciper som förstådd ”jag gör något för dig så gör du något för mig” 

(Kohlberg, 1973, s. 631; Kohlberg, 1976, s. 39). 

 

2.3.1 Konventionella nivån 

Kohlberg menade att en person med högutvecklad logisk resonemangsföring, men inte 

klarheten att se ”hur alla delarna i systemet relaterar till varandra” är begränsad till det 

konventionella steget (Kohlberg, 1976, s. 32; Rathus, 2011, s. 11).  

I det konventionella steget har individen internaliserat omgivningens regler och 

förväntningar, och dessa fungerar som referenspunkt för vad som är ’rätt’ och ’fel’ (Colby 

m.fl., 1983, s. 7–8). Det konventionella steget karakteriseras således av en utökning av 

det sociala perspektivet från steg 2, och stor värdering läggs på att ha relationer och att 

tillhöra en grupp, och att tillhöra samhället. Individens vilja tenderar därför att 

underkastas omgivningens värderingar till förmån för den sociala ordningen (Kohlberg, 

1973, s. 631; Kohlberg, 1976, s. 33).  

Kohlberg menade att majoriteten av människorna i vårt samhälle befinner sig på den 

konventionella nivån (Kohlberg, 1976, s. 33) 

2.3.1.1 Steg 3: interpersonell orientering 

Steg 3 inser begränsningen som kommer från steg 2, nämligen att nära och hållbara 

relationer inte kan baseras på marknadsekonomiska termer (Latif, 2011, s. 20). ’Rätt’ 

agerande baseras därför istället på att använda den Gyllene Regeln13 för att förutse och 

förhålla sig till de värden som gruppen värdesätter. 

Det sociala omfånget för steg 3 innefattar alltså gruppens perspektiv, men inte vad 

samhället värderar (Kohlberg, 1973, s. 631; Kohlberg, 1976, s. 34, 38–39) 

                                                             
13 Gör mot andra som du själv vill bli behandlad 
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2.3.1.2 Steg 4 auktoritet-och-sociala ordning-orientering 

Steg 4 inser begränsningarna som kommer av att endast ta hänsyn till sin omedelbara 

grupp, genom utökandet av det sociala perspektivet till att även innefatta samhället. 

Detta skapar möjligheten att samarbeta med ett större antal människor då genom att 

använda lagen som referenspunkt får alla en tydlig förståelse vad som gäller/ska gälla. 

Lagen är publik och appliceras kategoriskt på alla (Latif, 2011, s. 20). 

Steg 4 värderar således den sociala ordningen och strukturen som kommer av att 

systemet förser lika villkor för alla. ’Rätt’ i denna mening innebär att följa och 

upprätthålla samhällets regler och den sociala ordning och struktur som kommer av 

detta (Kohlberg, 1973) 

 

2.4.1 Postkonventionella nivån 

I den postkonventionella nivån har individen differentierat sig från omgivningens regler 

och förväntningar (Colby m.fl., 1983, s. 7–8). Nivån karakteriseras av en tydlig vilja att 

följa självdefinierade moraliska principer baserade på konceptet ’rättvisa’ (Kohlberg, 

1976, s. 33). Dessa självdefinierade principer om rättvisa bör följas oavsett vad grupper, 

auktoriteter, eller samhället säger (Kohlberg, 1973, s. 631–632). Ifall dessa självvalda 

principer kommer i konflikt med samhällets konventioner segrar vanligtvis de självvalda 

principerna (Kohlberg, 1976, s. 33) 

Kohlberg menade att endast en minoritet samhällets medborgare når den 

postkonventionella nivån (Kohlberg, 1973, s. 631). 

2.4.1.1 Steg 5: sociala-kontrakt-orienteringen 

Steg 5 försöker finna jämviktsläget mellan sociala kontrakt, förstådda och legitimerade 

genom demokratiska sammanhang, och medvetenheten att människor kan hålla 

personliga värderingar som ibland kolliderar med dessa. De sociala kontraktens 

legitimitet är baserade på ett utilitaristiskt14 förhållningssätt att samhället generellt 

                                                             
14 Det som ger ”mest nytta för alla” 
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fungerar bäst om folk följer dessa. 

 

’Rätt’ anses alltså inte vara förankrat till lagen, utan till principen om människors rätt till 

liv och frihet som anses komma före lagen, och alltid är överordnad denna. Steget 

medger dock att vissa principiella uppoffringar måste göras för samhällets bästa 

(Kohlberg, 1973, s. 631–632; Kohlberg, 1976, s. 34) 

2.4.1.2 Steg 6 universell-etisk princip-orienteringen 

Steg 6 följer abstrakta och etiskt egenskapade principer, baserade på basis av universella 

principer om rättvisa, jämlikhet och respekt för mänskligt liv och värdighet. Just att de 

baseras på dessa principer legitimerar dem, vilket medför att vid en konflikt mellan dessa 

och samhället är de alltid överordnade (Kohlberg, 1973, s. 631–632; Kohlberg, 1976, s. 

34). Steg 6 anser att en situation är rättvis när jämviktsläget är nått, vilket är förstått som 

att reciprocitetsprincipen är uppfylld (Colby m.fl., 1983, s. 2).  

Kohlberg ansåg dock att individer sällan når ett renodlat steg 6, och i en praktisk mening 

har han inte heller inkluderat steget i hans mall för att kunna betygsätta individers 

moralresonemangsförmåga (Colby m.fl., 1983, s. 5; You och Bebeau, 1994, s. 7).  

2.4.2 Postkonventionell nivå - exemplifierad  
Exemplifierat kan individer med det postkonventionella resonemangssättet anse att den 

nuvarande narkotikalagstiftningen är orättvis. Detta baserad på principen att 

Regeringens vision ämnar begränsa skadan av narkotika i samhället genom 

bestraffningsåtgärder. Trots denna vision är alkohol exkluderat från 

narkotikadefinitionen, samt legaliserat och normaliserat i samhället, trots att alkohol som 

drog resulterar i mer skada för individen och samhället än många andra droger (ex. 

cannabis). Att cannabis är illegalt medan alkohol är legalt anses därför orättvist. Således 

finner individen att jämviktsläget mellan personliga värderingar och respekt till sociala 

kontrakt resulterar i att en gränsdragning dras där cannabisbruk inte per automatik är 

felaktigt trots att det går emot lagen.  
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En ytterligare exemplifiering av det postkonventionella sättet att resonera, fast där 

gränsdragningen för jämviktsläget mellan personliga värden och sociala kontrakt 

resulterar i en annan slutsats är när individen anser att droger generellt resulterar i mer 

skada än nytta för människor och samhället. Trots detta anser individen ändå att alkohol 

bör vara fortsatt legaliserat då en kriminalisering hade varit svårt att få demokratiskt 

genomdriven, givet alkohols djupa historiska och kulturella integrering i vårt samhälle. 

Givet detta, anser individen att cannabis bör vara fortsatt kriminaliserat för att undvika 

att fler droger hamnar i legalt omlopp och således normkonstitueras i samhället. 

Individen har alltså resonerat på ett postkonventionellt sätt och funnit ett jämviktsläge 

denne anser rättvist där cannabisbruk är en moraliskt felaktig handling.  

 

I båda fallen följer individerna abstrakta och egenskapade principer om vad som 

konstituerar rättvisa, men genom de skilda värdena de attribuerar olika variabler landar 

individerna i olika slutsatser om vad som konstituerar rätt och fel handlande. 

2.3 Kritik: 

Kohlbergs moralteori har blivit kritiserad av Norma Haan (1978) för att vara ”för 

teoretisk” i avseendet att den inte tar hänsyn till relevanta faktorer som förekommer i 

det verkliga livet, såsom hur mellanmänskliga och kontextuella variabler påverkar 

moraliskt agerande (Malinowski och Smith, 1985, s. 1017). Från denna kritik har James 

Rest expanderat Kohlbergs teori att också inkludera moraliskt handlande, se nedan.  

Teorin har även blivit kritiserad för att vara partisk mot män, i att moral baserad på 

rättvisa främst anses inkluderar manliga egenskaper såsom rationalitet, abstraktion, och 

objektivitet, utan att ta hänsyn till traditionellt kvinnliga egenskaper, som 

omtänksamhet, omsorg, och ansvar (Walker, 1984, s. 677–678). För en utvecklad kritik, 

se (Murphy och Gilligan, 1980).  

Denna kritik har dock inte kunnat bekräftats av empiri (Derry, 1987, 1989).  



16 
 

 

2.4 Vidareutveckling av Kohlbergs teori 

Kohlberg måste anses vara pionjär inom moralpsykologi genom lanseringen av den första 

teorin om moralisk resonemangsföring. Sedan dess har hans teori utvecklats av James 

Rest, till att innefatta moraliskt handlande. Enligt Rest innefattar moraliskt handlande en 

så kallad fyrakomponentsmodell, alla av varandra oberoende av varandra.  

 

Dessa komponenter inkluderar etisk sensitivitet, vilket är förmågan att först kunna 

avgöra att situationen har en moralisk dimension, moraliskt omdöme15, alltså förmågan 

att inse vilken handling som är moraliskt riktig, moralisk motivation, alltså viljan att 

prioritera moraliska handlingar över själviska handlingar då dessa ibland står i konflikt, 

samt moralisk karaktär, vilket förstås som styrkan att agera på vad man anser vara rätt 

handlande (Rest, 1980; You och Bebeau, 1994, 2013; Rest och Narvaez, 1999).  

 

2.5 Tidigare teori/kontextuell påverkan  

Enligt Kohlberg var en av de mest signifikanta variablerna för moralisk utveckling ifall 

individen blivit utsatt för moralisk stimulans eller inte (Kohlberg, 1971, 1973, 1975). 

Sedan Kohlbergs död har detta påstående replikerats i flera studier (Self, Wolinsky och 

Baldwin, 1989; Self, Baldwin och Wolinsky, 1992; Self DJ, Baldwin Jr. DC och Olivarez M, 

1993). 

 

I en studie (Self, Wolinsky och Baldwin, 1989) undersöktes tre läkarstudentgrupper där 

grupp A fick en traditionell undervisning i etik och moral medan grupp B istället fick sin 

moraliska undervisning genom aktivt deltagande i små lärarledda gruppdiskussioner om 

etik och moral, och grupp C inte fick någon moralisk utbildning under denna tidsperiod.  

 

                                                             
15 Här utgår Rest till stor del från Kohlbergs teori om att rättvisa är faktorn för vad som konstituerar ’rätt’ 
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De resultat som kunde påvisas var i linje med vad Kohlberg hävdat, nämligen att 

grupperna som utsattes för moralisk stimulans hade högre moralisk 

resonemangsförmåga än gruppen som inte fick moralisk stimulans. Vidare kunde studien 

påvisa att gruppen som utsattes för gruppdiskussioner uppvisade en högre moralisk 

resonemangsförmåga än gruppen som fick en traditionell moralundervisning. Resultatet 

av detta går i linje med vad Kohlberg konkluderade, nämligen att när individer själv 

tvingas ta en aktiv roll i sitt moraliska resonerande så resulterar detta i en självinsikt där 

de inser begränsningen från sitt tidigare perspektiv i att rättvist nå jämviktsläget, vilket 

får effekten att de anammar ett mer avancerat perspektiv där fler variabler tas hänsyn till 

så situationen kan anses rättvist löst (Self, Wolinsky och Baldwin, 1989, s. 775, 758). En 

liknande studie (Self, Baldwin och Wolinsky, 1992) gjordes kort därefter med en 

alternativ metodik för att bekräfta resultatet. Då utsattes en grupp för moralisk 

undervisning i form av traditionella föreläsningar medan kontrollgruppen inte gjorde det. 

Resultaten överensstämde med tidigare forskning. 

 

Moralisk utbildning har alltså en uppenbar effekt på individens förmåga att utföra 

moralisk resonemangsföring, men ytterligare studier har även visat att kontext i form av 

moraliskt dilemma presenterat och den uppfattade skada som följer av dilemmat också 

har en påverkande effekt på moralisk resonemangsföring (Weber, 1990; Weber och 

McGivern, 2010).  

 

Webers (1990) studie undersökte hur påverkan av intensiteten hos det presenterade 

moraliska dilemmat påverkade individens resonemangssätt. Studien presenterade sina 

objekt för två separata moraliska dilemman. Det ena involverande värdet av mänskligt liv 

kontra plikten att upprätthålla lagen (Heinz dilemma) och det andra involverande ifall en 

anställd bör konfrontera sin chef som fabricerat bevis för att undvika att se dum ut 

(Evelyns dilemma). I Heinz dilemma tenderade individerna att befinna sig på en högre 

moralisk resonemangsföring genom att värdera mänskligt liv framför upprätthållandet av 

lagen (postkonventionellt resonemangssätt). Studien konkluderade därmed att ”moral 
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reasoning patterns vary from issue to issue” (Weber och McGivern, 2010, s. 84). Detta 

kan bekräftas i Hoffmans studie (1998) som presenterade bevis för att människor 

resonerar olika beroende på den situationella dynamiken som dilemmat är associerat 

med (s. 60), som citerad i Weber och McGivern, 2010, s. 84. 

 

Weber (1996) kunde senare utöka teorin genom att bevisa hur uppfattad skadeaspekt 

och intensitet av konsekvens påverkar hur individer moraliskt resonerar.  

 

Således är urvalet av polis- och filosofirespondenter gjort inte baserat bara på att de 

befinner sig i olika kontexter, utan att dessa olika kontexter förser olika moralisk 

stimulering, vilket är det nödvändiga kravet för moralisk utveckling. Givet Webers 

forskning (1990) är den kontextuella signifikansen av uppfattad skada och intensitet av 

konsekvens också av intresse för denna studie. De olika grupperna befinner sig i olika 

situationer vilket också kan ha en påverkan på den kunskap de exponeras för och 

besitter. Även om faktiskt attityd till svensk narkotikalagstiftning och cannabis är utanför 

studiens omfång så kan uppfattad skada från drogen ha en påverkan på ifall de anser att 

cannabis bör vara fortsatt kriminaliserat eller inte.  

 

3. Metod  

Att den sociala omgivningen påverkar de inställningar och beteenden som individer antar 

är sedan länge känt (Bandura, Ross och Ross, 1961; Bandura och Walters, 1977), men i 

Kohlbergs moralteori så är omgivningen inte ett tillräckligt krav för moralisk utveckling, 

utan han menade att ett nödvändigt krav för moralisk utveckling är till vilken grad 

individen blivit utsatt för moralisk stimulans.  
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3.1 Urval 

Givet detta, har studien baserats på tre respondenter från Filosofi och 

samhällsanalysprogrammet i Umeå och tre respondenter från Polishögskolan i Umeå. 

Baserat på utbildningsplanen för respektive program (se bilaga B) observerades att 

filosofistudenterna läser mer kurser involverande etik och moral än polisstudenterna, 

och därför, i linje med tidigare forskning (Kohlberg, 1971, 1973, 1975; Self, Wolinsky och 

Baldwin, 1989; Self, Baldwin och Wolinsky, 1992; Self DJ, Baldwin Jr. DC och Olivarez M, 

1993) antogs det att de kommer besitta en mer utvecklad moralisk 

resonemangsföringsförmåga än polisstudenterna. För att denna skillnad ska ha kunnat 

observeras var ett urvalskriterium för selektionsprocessen av respondenterna att de 

måste ha genomgått minst halva sin utbildning, så specifikt filosofistudenternas ökade 

fokus på kurser inom etik och moral ska ha resulterat i någon märkbar effekt. 

 

Polisstudenter som grupp har varit intressant att undersöka baserat på det yrke de 

aspirerar mot, nämligen som upprätthållare av lagen. Baserat på att de valt att studera 

en inriktning som sedan leder till detta, har det antagits att de anser lagen har legitimitet, 

och är något man bör förhålla sig till. Av denna anledning antog studien att de i regel 

förankrar vad som konstituerar ’rätt’ i enlighet med lagen, vilket också är Kohlbergs 

konventionella nivå, steg 416. 

 

Ifall de besitter ett postkonventionellt resonemangssätt så kan detta vara problematiskt 

av främst två anledningar. Uppmärksammar/uppfattar de en specifik lagtext som 

orättvis17, så kan det resultera i att de gör ett aktivt val att inte upprätthålla självvalda 

delar av lagen. Syftet med lagen är att den ska appliceras kategoriskt för alla, och sker 

inte detta skapas en oönskad varians inom poliskåren som inte bara avlegitimiserar dem, 

utan i förlängningen också lagen och rättsstaten.  

                                                             
16 Auktoritet och sociala ordnings-orienteringen 
17 Som här förstått enligt det postkonventionella resonemangssättet att inte lyckas finna jämviktsläget mellan lagen och individens rätt till frihet 



20 
 

Ett ytterligare problem med att uppfatta en lagtext som orättvis är den moraliska distress 

som följer av att ’veta’ rätt handling, men genom den ’institutionella begräsningen’18 inte 

kunna agera i enlighet med självuppfattat korrekt moraliskt handlande (Jameton, 1985). 

Effekten av detta är antingen att frångå konsekvent lagupprätthållande diskuteras eller 

att moralisk distress infinner sig, vilket har en negativ effekt på individens psykologiska 

hälsa (Wilkinson, 1987). 

Det antogs därför att polisstudenter genomgår en själv-väljande process före de ansöker 

till programmet, där de generellt anser att lagen har legitimitet just för att det är lagen, 

och således inte ser den som bristfällig till en betydande grad. Det antogs därför att de 

tenderar att befinna sig på steg 4 inom den konventionella nivån.  

Filosofistudenterna valdes som motgrupp till polisstudenterna för att öka möjligheten att 

grupperna skulle befinna sig på skilda moraliska nivåer. Från deras utbildningsplan 

framkommer det att de har ett fokus på exponering av moralisk stimulans då de läser 

kurser inom moralfilosofi samt applicerad etik och moral (se bilaga B), och i enlighet med 

Kohlbergs teori, sedan validerad av ytterligare forskning (Self, Wolinsky och Baldwin, 

1989; Self, Baldwin och Wolinsky, 1992; Self DJ, Baldwin Jr. DC och Olivarez M, 1993) bör 

de därför besitta en högre moralisk resonemangsföringskapacitet än polisstudenterna. 

Förutom detta, kan de, likt polisstudenterna antas ha genomgått en själv-väljande 

process före de ansöker till filosofiprogrammet, där de redan har ett intresse av filosofi, 

och eventuellt även moralfilosofi, och att de därför självexponerats för moraliskt 

stimulerande kontexter.  

Polisstudenterna fanns till studien genom att besöka deras institution på Umeå 

Universitet och slumpmässigt fråga studenterna ifall de ville medverka i en 

kandidatuppsats som behandlar deras åsikter om bland annat alkohol och cannabis. Även 

om studien ämnade undersöka deras moralresonemang så låg kontroversen i själva 

cannabisfrågan, varav fokus låg på informationen om detta framför något annat.  

                                                             
18 Här: yrkeskravet på upprätthållandet av lagen 
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Filosofistudenterna blev istället funna genom användandet av forskarens personliga 

nätverk från tiden som filosofistudent. Konsekvenser av denna skillnad i 

selektionsprocess diskuteras under rubriken metodologiska brister.  

Ett nödvändigt krav för grupperna var att respondenterna behövde ha passerat minst 

halva sitt program för att den antagna påverkan från den kontextuella skillnaden skulle 

ha givit någon märkbar effekt på deras moraliska resonemangsföring.  

Naturligtvis baserat på den kvalitativa aspekten av forskningen, och att urvalet endast 

innefattar 6 respondenter går det inte att uttala sig om någon form av generaliserbarhet 

av resultatet (Polit och Beck, 2010; Ahrne och Svensson, 2015, s. 28), varav kvantitativ 

forskning också bör utföras. Att försöka fånga respondenternas moralsteg genom 

enkätundersökning baserat på den juridiska inkonsekvensen mellan alkohol och cannabis 

är dock en dålig ingångspunkt just då inkonsekvensen inte innefattar ett moraliskt 

dilemma. Istället bör flertalet mer konkreta frågor ställas där värderingen av ett 

handlande värderas över ett annat, för att slutligen sammanställas. För vidare 

instruktioner om hur moralsteg deduceras i klinisk miljö, Se Colby m.fl.'s, stycke om 

’Standard Issue Scoring System’ (1983).  

Givet att genus inte är positivt korrelerat med förmåga till moralisk resonemangsföring 

(Derry, 1987, 1989) har detta inte legat till grund för urvalsselektionen.  

 

3.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod försöker fånga respondenternas uppfattning och inställning till ett 

fenomen på ett nyanserat sätt (Ahrne och Svensson, 2015, s. 15) där kvalitén bestäms av 

hur väl data lyckas spegla källan (Lantz, 2013, s. 16, 137). Det finns således ingen 

objektivt sann kunskap då individens verklighet är en subjektiv upplevelse. För att 

säkerställa att intervjuerna rättvist speglat källan användes en metod av att 

”sammanfatta men inte dra några slutsatser”, något som Lantz rekommenderar vid 

intervjuer (2013, s. 20).  
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Trots att lagen, baserad på Regeringens vision om ett narkotikafritt samhälle har ett 

tillsynes inkonsekvent förhållningssätt till alkohol och cannabis, innefattar denna 

inkonsekvens inget specifikt moraliskt dilemma. Detta har resulterat i att det har varit en 

relativt komplicerad process att fånga individernas moralsteg. För att lyckas extrahera 

bra och relevant data för moralstegsdeduceringen har det halv-strukturerade 

intervjuformatets använts. Detta ämnar ge forskaren möjligheten och flexibiliteten att 

emellanåt frångå de på förhand operationaliserade frågorna om moralresonemang vid 

passande tillfällen då potential för ytterligare datainhämtning presenterats under 

intervjun (Miles och Gilbert, 2005, s. 66). 

Frågorna som användes var operationaliserade för att fånga hur (eller om) 

respondenterna problematiserar kring alkohol och cannabis, hur (eller om) de 

problematiserar kring lagen, och var (eller ifall) de finner jämviktsläget mellan lagen och 

personlig frihet19. För att inte påverka respondenterna och således också studiens 

validitet har respondenterna inte på förhand blivit informerade om Kohlbergs moralteori 

eller kriterierna för differentieringen mellan den konventionella och postkonventionella 

nivån. Istället har mer subtila frågor använts under intervjuerna (se bilaga A). 

Då intervjutekniken ”sammanfatta men inte dra några slutsatser” användes så måste 

individernas svar anses rättvist ha fångat källan, vilket gör att de har hög validitetsgrad. 

Av denna anledning har det i analysen inte ansetts behövligt att använda flera utdrag där 

samma poäng görs på liknande sätt.  

 

3.3 Intervjuerna 

Före varje intervju blev respondenterna informerade om de ramar som omringade 

studien och intervjun, vilka bland annat innefattade deras roll i intervjun, studiens syfte, 

dokumentationssätt och förväntad intervjulängd. Givet det omringande stigmat och den 

illegala statusen hos cannabis informerades de även om Vetenskapsrådets 

                                                             
19 Förmågan till denna typ av resonemangsföring har varit den mest centrala faktorn för att differentiera mellan den konventionella och den postkonventionella 
nivån 
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forskningsetiska principer20, där speciell tonvikt gavs åt konfidentialitetskravet. Detta så 

de kunde placera sig själva i rätt kontext så datainsamlingen bättre kunde avgränsas till 

den relevanta forskningsfrågan (Lantz, 2013, s. 68).  

Provinspelningar har gjorts i syfte att finslipa forskarens intervjuförmåga samt 

forskningsfrågorna, så de följer vad Lantz kallar ”logisk följd” (2013, s. 18). I denna 

kontext innebär det bland annat att mer allmänna och ”lättsamma” frågor ställdes i 

början av intervjun i syfte att skapa en avslappnad stämning. Detta gjordes då narkotika 

är omringat av ett stigma, och det kan kännas spänt att diskutera det med en forskare de 

inte har en nära relation med sedan tidigare.  

Respondenterna informerades också om att intervjun inte ämnade fånga dem i egenskap 

av sin respektive roll som ”polisstudent” eller ”filosofistudent” utan att det var deras 

personliga inställning som var intressant21. Detta gjordes för att förhindra att deras sätt 

att resonera blev begränsat, vilket kan anses vara specifikt relaterat till polisstudenterna 

där det går att anta att de inte vill vara kritiska mot den lag de sedan ska upprätthålla. 

Vidare så utfördes intervjuerna på ett café i Umeå, och de avslutades när frågorna inte 

gav kvalitativt ny information, vilket Lantz anser vara kriteriet för hög fördjupningsgrad 

av datainsamling (2013, s. 69) något som för varje intervju tog ungefär 20-25 minuter. 

3.4 Analysmetod 

För att kunna fånga respondenternas moralresonemang har tematisk analys använts. 

Syftet med tematisk analys är att finna teman i datamaterialet (Braun och Clarke, 2006), 

och i denna studie och kontext är tema likställt med relevant moralsteg. Detta gör att 

empirin hade på förhand definierade teman, vilket gör att analysen är att betrakta som 

en teoribunden tematisk analys (Braun och Clarke, 2006).  

Ett grundantagande i denna studie har varit att det verkar existera en juridisk 

inkonsekvens i svensk lagstiftning mellan drogerna alkohol och cannabis, vilket också har 

varit anledningen till att forskningsfrågan var intressant att undersöka. Regeringen 

                                                             
20 Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
21 Då skillnaden från den kontext individerna exponeras för ämnades fångas 
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arbetar som bekant mot ett uttalat mål om ett narkotikafritt samhälle baserat på 

antagandet att narkotika är skadligt för individen och samhället (Johanson och Wikström, 

2015). Även om alkohol inte innefattas i narkotikadefinitionen har forskning visat att det 

både på individnivå och samhällsnivå är den skadligaste drogen, medan cannabis enligt 

samma studie istället blev rankad som den minst skadliga drogen bland de undersökta22 

(Lachenmeier och Rehm, 2015).  

Den avgörande faktorn för respondenternas placering på moralskalan har varit just hur 

de resonerar om drogerna, och vilka variabler de valt att använda som referenspunkt. 

Det som skiljer den postkonventionella nivån mot den konventionella är att den 

postkonventionella försöker finna jämviktsläget mellan sociala kontrakt, förstådda och 

legitimerade genom demokratiska sammanhang (exempelvis lagstiftningen) och 

erkännandet att individer kan hålla värderingar som kolliderar med dessa. Speciell vikt 

ges vanligtvis åt att respektera de sociala kontrakten då det finns en tanke om att 

samhället fungerar bättre då. Existerar det en konflikt mellan värden som frihet och liv, 

och sociala kontrakt, brukar frihet och liv ha prioritet (Kohlberg, 1973, s. 631–632; 

Kohlberg, 1976, s. 33).  

Den konventionella nivån resonerar inte med samma abstraktionsnivå som den 

postkonventionella nivån gör, och försöker heller inte finna jämviktsläget mellan 

personliga principer och lagens auktoritet. Ett resonemangssätt som ”cannabis är 

moraliskt fel eftersom det är emot lagen” är alltså ett möjligt moraliskt 

resonemangsföringssätt av någon med den konventionella nivån steg 4.  

Det som därmed varit avgörande för vilken nivå respondenterna placerats på har därför 

varit just om de resonerat för att finna jämviktsläget. Det har alltså varit varken 

avgörande eller relevant vilken faktisk inställning de har till att alkohol är lagligt medan 

cannabis inte är det.  

                                                             
22 Se inledningens fotnot för lista av studiens undersökta droger 
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Det faktiska metodologiska hantverket med teoribunden tematisk analys utfördes genom 

att först transkribera intervjuerna, för att sedan bearbeta dem via en empirinära initial 

kodningsfas där egna tolkningar och analyser exkluderades. Därefter sorterades koder av 

liknande karaktär under kategorier. I det avslutande steget bör ytterligare en avslutande 

abstrahering till teman göras, vilket inte visade sig nödvändigt då moralstegen kunde 

deduceras genom endast en abstrahering.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Förutom att de senaste riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2017) har följts vid skapandet 

av denna rapport23 så kan resterande etiska aspekter sammanfattas med att 

framställningen av teori och specifikt empiri har utförts med en ärlig intention och 

transparens i åtanke. Detta är relevant då det från forskarens håll existerar en bias mot 

Regeringens nuvarande narkotikapolitik där kriminaliseringen av cannabis anses orättvis 

baserad på det postkonventionella resonemangssättet att det är inkonsekvent med 

Regeringens vision att förbjuda narkotika i skademinimerande syfte trots att alkohol 

medför mest skada på både individ och samhällsnivå. Respondenternas utdrag har därför 

ämnat användas endast för att påvisa vilket steg de besitter och varför, i enlighet med 

frågeställningarna.  

För att kriteriet på transparens ska kunna uppfyllas har respondenterna blivit 

informerade om att de har rätt att erhålla rapporten efter den blivit kvalitetssäkrad från 

Umeå Universitet.  

Givet det stigma som omringar narkotika i allmänhet, men cannabis i detta 

sammanhanget så betonades konfidentialitetskravet och samtyckekravet före 

intervjuerna. Konfidentialitetskravet då speciellt polisstudenter kan få problem ifall det 

blir känt att de inte stödjer delar av den svenska lagstiftningen, och samtyckeskravet då 

stigmat som omringar cannabis kan få respondenten att bli obekväm och därför vilja 

                                                             
23 Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
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avbryta intervjun. Av denna anledning utfördes också intervjuerna på allmän plats då det 

ämnade bidra till en känsla av lugn av att befinna sig på en bekant plats. Naturligtvis kan 

kontroversen kring att diskutera narkotika på öppen plats även medföra att 

respondenterna inte känt att de kunnat diskutera ämnet öppet och ärligt, och således 

stagnerat sina åsikter och resonemangssätt. Detta är speciellt relevant hos 

Polisstudenterna där det existerar en relativt etablerad konsensus om att det finns stor 

skadeeffekt från narkotikabruk.  

Enligt Kohlberg så kan individer som blir presenterade för ett mer avancerat 

resonemangssätt än vilket de själva besitter uppleva temporär psykologisk distress från 

att de inser begränsningen det steg de själva besitter i att finna ’rättvisa’ (Kohlberg, 1976, 

s. 51–52). Givet syftet att endast fånga respondenternas moralresonemangssätt har 

studien inte varit en interjektionsstudie, men trots detta blev respondenterna ändock 

presenterade för någon form av inkonsekvens av att Regerings vision ämnar förbjuda 

narkotika för rekreationellt bruk då det anses resultera i mycket skada, medan alkohol är 

exkluderat narkotikadefinitionen baserat endast på dess djupa historiska och kulturella 

förankring. Detta kan ha fått respondenterna att expandera sitt sätt att relatera till 

alkohol och cannabis. Då studien varit en observationsstudie har alternativa sätt att 

relatera till konceptet rättvisa inte förslagits, vilket måste anses mitigera 

respondenternas eventuella psykologiska distress.  

För att vidare skydda identiteten hos respondenterna har ålder och exakt antal terminer 

de studerat på respektive program inte specificerats.  

Då cannabisbruk är illegalt i Sverige har frågor om faktiskt handlande inte 

operationaliserats av etiskt hänsynstagande.  
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3.6 Metodologisk brist 

Givet det etiska hänsynstagandet att inte operationalisera frågor om cannabisbruk har en 

metodologisk brist infunnits då steg 6 inte kunnat deducerats från intervjuerna. Den 

mest signifikanta skillnaden mellan steg 5 och 6 är att steg 6 inte erkänner lagar de anser 

vara orättvisa. I praktisk mening innebär det att de inte heller följer dem. Naturligtvis är 

det också möjligt att besitta steg 6 och anse att cannabisbruk är omoraliskt, men detta 

endast genom att anse allt drogbruk vara omoraliskt. Givet cannabis relationellt mindre 

skadeverkan än alkohol (Lachenmeier och Rehm, 2015) finns det ingen anledning 

förutom historiska och kulturella faktorer att särskilja alkohol från resterande narkotika.  

I denna studie har det förekommit en skillnad i urvalsprocess för filosofi och 

polisstudenterna. Polisstudenterna fanns genom slumpmässigt urval med kriteriet att ha 

genomgått minst halva sin utbildning, medan filosofistudenterna fanns genom 

användandet av forskarens personliga nätverk. Även ifall det inte existerade en närmare 

relation mellan forskare och filosofirespondenterna så medför denna skillnad i 

urvalsprocess ändock en metodologisk brist i reliabilitet.  

 

4. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras studiens empiri och den analys som gjort utifrån detta. Från 

de 6 intervjuerna kunde 2 separata moralsteg deduceras. Polisstudent1 och 

Polisstudent3 resonerade i enlighet med den konventionella steg 4-nivån och 

Polisstudent2, Filosofistudent1-3 resonerade enligt den postkonventionella steg5-nivån. 

Den avgörande skillnaden för stegplaceringarna har varit just på vilken abstraktionsnivå 

de resonerat. Steg 4 har ett mer konkret förhållningssätt till auktoritetens legitimitet, där 

de anser lagen bör följas just eftersom det är lagen, och att den appliceras på alla är vad 

som ger ordning och stabilitet i samhället (Kohlberg, 1973; Latif, 2011). Steg 5 har istället 

ett mer abstrakt förhållningssätt där personliga principer kan vara överordnade lagen om 

de anser lagen vara orättvis(Kohlberg, 1973; Kohlberg, 1976)  



28 
 

Polisstudent1 har en bakgrund som ordningsvakt, kontaktperson inom socialen för unga 

lagöverträdare, ungdomsledare, samt varit inom försvarsmakten med utlandsmission 

under en period.  

Polisstudent2 har tidigare varit verksam i försvaret under 2 år, samt arbetat under en 

kortare period med individer som har problem med narkotika och våldsbrott. 

Polisstudent3 har en bakgrund av att ha läst matematik och kriminologi.  

Filosofistudent1 har en bakgrund av att ha läst filosofi i fyra år samt civilingenjör i ett år.  

Filosofistudent2 har en bakgrund av att ha studerat filosofi i fyra år. 

Filosofistudent3 har en bakgrund av att ha studerat statsvetenskap samt filosofi i fyra år.  

Alla respondenterna har utfört minst halva längden på respektive program.  

 

4.1 Konventionella nivån; steg 4 

Till detta steget befann sig Polisstudent1 och Polisstudent3.  

Då lagen har ett tydligt ställningstagande mot narkotika i allmänhet och relevant för 

denna studie, cannabis, och steg 4 använder lagen som referenspunkt för rätt och fel, så 

har individernas faktiska åsikt till cannabisanvändning fungerat som en referenspunkt för 

att deducera deras moralsteg. Steget har sedan verifierats genom att undersöka varför 

de är emot det, varav en central anledning då givits att det är emot lagen. Förutom detta 

har Polisstudent1 och Polisstudent3 pekat på den potentiella skadan som cannabisbruk 

resulterar i, vilket också varit en anledning till att de ansett cannabisbruk vara moraliskt 

felaktigt.  

Polisstudent1 hade en extremt negativ inställning till samlingsbegreppet narkotika, vilket 

visar sig i följande utdrag: 

”Narkotika är ju skadligt…allt med narkotika förstör liv…det är väldigt negativt…”jag 

tycker straffet på narkotika egentligen borde vara högre” 
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Polisstudent1 verkar alltså ha internaliserat Regeringens nollvision genom att vara 

negativ till narkotika utan att göra en vidare nyansering. Effekten av att använda 

samlingsbegreppet narkotika innebär att alla olagliga substanser oberoende av deras 

effekter på kropp och sinne inkluderas. Således hamnar cannabis i samma kategori som 

exempelvis heroin, kokain, och amfetamin.  

Härigenom är alkohol exkluderat definitionen, vilket även noteras hur respondenten 

problematiserade kring alkohol:  

”även alkohol har sina begränsningar. Slagsmål i hemmet, förstörda äktenskap, du har supit bort 

allting, du har sönder din kropp, du kör ihjäl någon”.  

Trots dessa till synes uppenbart fruktansvärda konsekvenser av alkohol, och 

respondentens extremt negativa inställning till narkotika, verkade respondenten ha ett 

skilt moraliskt förhållningssätt till alkohol och narkotika, där alkohol inte har samma 

intensiva negativa konnotation, något som märks genom följande utdrag:  

”det är inte ett brott att vara full, men det är en hälsofarlig sak att vara för full.”  

Detta kan också tyda på en internalisering av lagens inkonsekventa förhållningssätt till 

alkohol och narkotika, där fokus inte ligger på drogens skada, utan istället genom att på 

en principiell grund anse narkotika inte bör existera i samhället, något som också går i 

linje med Regeringens vision. 

Vid en vidare specificering av Polisstudent1:s moraliska inställning till cannabisbruk, gavs 

följande utdrag: 

”det finns inget som helst positivt med [cannabis] hur man än vänder och vrider på det…Jag får 

dels gå ifrån lagen, men så också jag som har den personliga inställningen att knark är bajs” 

Förutom att själv anse det vara en moraliskt felaktig handling att bruka cannabis genom 

att referera till lagen, så utvecklades anledningen genom att påtala den skada som följer 

av cannabisbruk.  
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Enligt Polisstudent1 och Polisstudent3 så lagras den verksamma psykoaktiva substansen i 

fettcellerna, vilket i effektiv mening gör aktiva brukare till tickande bomber och en otrolig 

samhällsfara genom resonemanget att dessa fettceller kan lösas upp i tid och otid. I 

följande stycke jämförs cannabisbruk med att köra rysk roulette: 

[om att bruka cannabis] det är ungefär som att köra rysk roulette. Du har en kula och 

bara "klick, klick, klick, BOM". Som ifall det varit samma med alkohol, att du har druckit 

alkohol, och så går du runt och så ploppar fettcellen till och bom blir du full. Som att man 

ständigt har den här "jag kan bli hög närsomhelst". 

Polisstudent3 uttryckte sig istället på följande sätt: 

”Problemet med cannabis är att det fastnar i fettvävnaden så det blir en flashback. Säg 

att du kör bil och sen helt plötsligt blir du full…alltså dyngrak. Och därför blir det farligt 

för alla” 

Just att alkohol inte fastnar i fettvävnaden angavs också som anledningen till att 

alkohol inte har samma samhällsfara som cannabis har, genom att Polisstudent1 

ansåg att ”Dricker du alkohol så blir du berusad men sen om någon dag har det 

gått ur kroppen…” 

Förutom att använda lagen som referenspunkt för varför cannabisbruk är 

omoraliskt, baserade individerna även sin åsikt på den samhällsfara 

cannabisbrukare utsätter omgivningen för.  

Utöver detta resonerade Polisstudent3 att lagen bör ha överordning personliga 

värderingar genom att hävda att utan dem kommer människor ”göra vad vi vill”, 

och även lagar denne inte förstod hade validitet då ”man har inte gjort lagarna 

för skojs skull. Det finns alltid en anledning bakom”. Detta är ett typexempel på 

ett resonerade enligt steg 4.  
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4.2 Postkonventionella nivån; ≥ steg 5 

Den postkonventionella nivån resonerar på en högre abstraktionsnivå än den 

konventionella nivån vilket noteras genom att de inte tar lagens ställningstagande och 

legitimitet automatiskt för sanning.  

Steg 5 anser generellt att samhället fungerar bättre när samhällets invånare följer lagen, 

men anser att personliga principer bör ha prioritet framför lagen ifall lagen misslyckats 

med att finna jämviktsläget mellan frihet och kontroll.  

För att placera någon på steg 5 är det således inte ett tillräckligt krav att använda deras 

faktiska attityd till cannabis som referenspunkt. Detta då individer har olika kriterier var 

jämviktsläget mellan personliga värderingar och lagen bör gå.  

Till detta steg befann sig Polisstudent2 och Filosofistudent1-3. 

Polisstudent2 problematiserade kring den juridiska inkonsekvensen att alkohol är legalt 

medan cannabis inte är det genom att hänvisa till den skada alkohol bringar ett samhälle 

genom följande utdrag: 

”Ungefär 50% av folkbrott har alkohol med i bilden. Så berusade människor begår fler våldsbrott. 

Så hade alkohol förbjudits så hade våldsbrott minskat drastiskt… Det är också en substans som 

påverkar hjärnan och är skadligt…[att alkohol är legalt medan cannabis inte är det] det är ett 

moraliskt dilemma…” 

Trots detta resonerade respondenten i linje med att alkohol bör vara fortsatt legalt, med 

argument rotade i individens frihet om personligt ansvar då ”människor behöver någon 

form av berusning” och givet den djupa historiska och kulturella integreringen av alkohol 

i det svenska samhället så ansåg respondenten att ”i den här tiden är alkohol okej… 

alkohol är ändå eget ansvar…” 

Givet denna respekt till individens frihet så kan det verka inkonsekvent att Polisstudent2 

anser att cannabis bör vara fortsatt kriminaliserat. Även vid cannabiskonsumtion ansåg 

Polisstudent2 att det ligger i individens ansvar att bruka ”jag bryr mig inte om du brukar 

och skadar din kropp…”. Istället gavs anledningen till varför det är omoraliskt då givet 
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cannabis kriminalisering per automatik innebär att cannabisbrukare stödjer illegal handel 

och organiserad brottslighet. Polisstudent2 ansåg även att ett tillåtande av cannabis 

innebär att fler droger normkonstitueras i samhället, vilken Polisstudent2 ansåg 

resulterar i fler negativa konsekvenser än positiva, då en juridisk förändring av cannabis 

leder till att ytterligare en drog tillåts i omlopp, vilket också resulterar i en ökad 

användning av drogen.  

Just att Polisstudent2 resonerade kring jämviktsläget mellan personlig frihet och statlig 

kontroll, och tog hänsyn till den juridiska inkonsekvensen av att alkohol är legalt medan 

cannabis inte är det, och trots detta ansåg cannabisbruk är moraliskt felaktigt baserat på 

ovanstående anledningar, visar var Polisstudent2 funnit jämviktsläget mellan personliga 

principer och sociala kontrakt. Exakt var jämviktsläget funnits och vad åsikten i 

cannabisfrågan är saknar relevans för att bli placerad på den postkonventionella nivån, 

utan istället att Polisstudent2 resonerat om jämviktsläget är det nödvändiga kravet för 

någon med postkonventionellt resonerande.  

Filosofistudent1-3 resonerade snarlikt kring den svenska narkotikalagstiftningen, där de 

ansåg att kriminaliseringen av narkotika är tänkt att skydda invånarna24 men att det inte 

verkar fungera som tänkt, som Filosofistudent1 uttryckte:  

”De snubblar lite på sina egna argument eftersom man straffar folk som har använt droger. Där 

försvinner den positiva friheten genom att man blir stämplad som kriminell och så vidare”.  

Vidare ansåg Filosofistudent1 att en bättre distinktion mellan personlig frihet och lagen25 

hade varit att separera mellan ”mjukare26” och ”hårdare27” droger så straffet står i 

harmoni med konsekvensen av den specifika narkotikaanvändningen, men som 

Filosofistudent1 uttryckte det ”nu verkar ingenting vara fallet. Framförallt med 

marijuana”. 

                                                             
24 Genom att staten inte tillåter invånarna att bruka narkotika så narkotikan inte begränsar deras positiva frihet (”så de kan leva det liv de vill leva utan att narkotika 
har en negativ påverkan på detta”)  
25 Egen resonemangsföring för att finna ett mer rättvist jämviktsläge mellan individers frihet och statlig kontroll (sociala kontrakt) 
26 Droger med ”mindre allvarliga” effekter 
27 Droger med ”mer allvarliga” effekter 
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Filosofistudent2 resonerade genom att utgå ifrån John Stuart Mills ’the Harm Principle’, 

som menar att den avgörande principen för att begränsa individers frihet i ett samhälle 

bör rotas i den skada handlingarna åsamkar andra (Mill, 1966; Holtug, 2002). Vad som 

följer av detta resonemang, menade Filosofistudent2, är att både alkohol och tobak 

resulterar i mer skada än marijuana, och att detta ”skapar en viss motstridighet i lagen”.  

Filosofistudent3 ansåg också att en relevant etisk aspekt att ta hänsyn till är den skada 

som drogen resulterar i, och respondenten hänvisade då till forskning om att Sverige 

nästan toppar listan bland överdoser i EU (EMCDDA, 2017).  

I linje med Filososfistudent1 och 2 ansåg Filosofistudent3 att 

”Tar man bara skadeverkan, då skulle alkohol förbjudas, om man bara ser till drogen. Och 

möjligen andra saker tillåtas, möjligen cannabis, eller LSD som inte har samma typ av 

skadeverkan. Som jag har förstått det som.  

Baserat på detta ansåg dem att den nuvarande restriktiva lagstiftningen verkar 

inkonsekvent genom att differentiera mellan alkohol och narkotika. Filosofistudent3 

ansåg dock att det är svårt att vara fullständigt konsekvent i lagstiftning, givet lagens 

komplexitet.   

Vidare ansåg Filosofistudent1-3 att ”narkotikaanvändning inte är ett underlag att 

bedöma individen efter” som Filosofistudent1 uttryckte det. Istället ansåg de 

cannabisanvändning vara omoraliskt först när det resulterar i en oförmåga att 

upprätthålla sina roller, och den plikt som rollerna implicerar, som Filosofistudent2 

uttryckte det: 

”Jag kan se ett visst problem om man har en ensamstående mamma låt oss säga, och hon har två 

barn, och hon brukar marijuana hela tiden som gör henne oförmögen att hålla ihop ekonomin till 

exempel. Då kan jag se ett problem. Denna föräldraroll implicerar någonting, och kan du inte 

uppfylla denna plikt mot dina barn kan jag konstatera att det du gör nu är väldigt omoraliskt emot 

barnen du har” 

Filosofistudent3 ansåg också att cannabisbruk är okej beroende på sättet det 

konsumeras. Jämviktsläget när det inte längre anses vara moraliskt okej skiftar alltså när 
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individen låter det gå ut över sin omgivning, och då ansåg Filosofistudent3 att val av drog 

är irrelevant, genom följande uttalande: 

”Men det blir problematiskt för individen och omgivningen om man missbrukar någonting. Sen 

som jag förstått det så har väl inte cannabis riktigt samma effekt som andra droger. Du kan 

negligera dina barn eller något kan jag tänka mig men jag gör ingen speciell distinktion för någon 

som brukar alkohol eller cannabis.” 

Filosofistudent1 exemplifierade istället en omständighet det inte är okej att konsumera 

cannabis från följande utdrag:  

”…beror väl på omständigheter. Det är inte ett fel i sig. Men jag tänker om man har sin gravida fru 

i sätet bredvid och hon håller på att föda och man kör 250 för att hinna till sjukhuset, då är det inte 

okej att tända en joint.” 

Alla Filosofistudenter ansåg att det är moraliskt felaktigt att stödja organiserad 

brottslighet, men ansåg att detta inte sker villigt, utan snarare som en konsekvens av att 

narkotika är kriminaliserat och individen därför tvingas befinna sig på andra sidan lagen 

för att kunna uppfylla vad de anser vara sin rätt att fritt bestämma över sin egen kropp. 

Filosofistudent3 uttryckte sig på följande sätt, något som kan vittna om moralsteg 6, 

genom att insinuera att lagar denne inte finner rättvisa inte heller bör respekteras: 

Det problematiska är för när du köper, så p.g.a. lagstiftningen så stödjer du kanske en kriminell 

verksamhet eller något sånt där. Så på så vis kanske det blir lite värre, till följd av lagstiftningen. 

Men samtidigt så är det bortom.... om man tycker lagstiftningen är oetisk i sig så kanske det är bra 

att bryta mot den” 

Filosofistudenterna ansåg att jämviktsläget mellan frihet och lagen är baserat på den 

konsekvens det har att bryta mot lagen.  

I en förenklad mening ansåg Filosofistudent1-3 att då cannabis resulterar i mindre skada 

än nuvarande lagliga alternativ, så är den största skada av att konsumera det att bli 

bestraffad av lagen. De ansåg inte att detta är ett tillräckligt bra kriterium för att lagen 

ska ha legitimitet.  
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Ännu en gång, var individerna anser jämviktsläget mellan personliga värderingar och 

lagen bör gå talar endast om ifall de anser lagen vara rättvis eller inte. Det nödvändiga 

kravet för ett postkonventionellt resonerande är inte var individerna anser jämviktsläget 

bör gå, utan att de resonerar om möjliga konflikter mellan personliga värderingar och 

sociala kontrakt28. 

 

5. Diskussion och slutsats 

Resultatet från studien visar att från urvalet på 6 individer så befann sig 2 polisstudenter 

på den konventionella steg 4-nivån och 1 polisstudent samt alla filosofistudenter på den 

postkonventionella nivån. En begränsning i studien är att moralsteg 6 inte kunde 

deduceras då skillnaden mellan steg 5 och steg 6 är att steg 6 inte erkänner lagar de 

anser vara orättvisa. Det enda sättet att fånga steg 6 vore därför att fråga ifall de brukar 

cannabis, vilket givet lagens status till drogen också vore att be dem erkänna lagbrott. 

Naturligtvis är det också möjligt att befinna sig på steg 6 och anse det vara moraliskt 

felaktigt att bruka cannabis, men det är data som först kan erhållas efter frågan ställts.  

Forskningsfrågorna som studien ämnade undersöka var: 

• Skiljer sig resonemangsföringen åt mellan studiens filosofistudenter och 

polisstudenter?  

• Vilken eller vilka faktorer kan påverka att individer skiljer sig åt i uppfattning 

gällande att cannabisbruk är moraliskt rätt/fel 

 

I linje med tidigare forskning så verkar det som att kontexten har en påverkan på vilken 

moralisk resonemangsföringsförmåga individen besitter (Kohlberg, 1971, 1973, 1975; 

Self, Wolinsky och Baldwin, 1989; Self, Baldwin och Wolinsky, 1992; Self DJ, Baldwin Jr. 

DC och Olivarez M, 1993). Endast kontexten är dock inte ett tillräckligt krav för moralisk 

                                                             
28 Här förstått som lagen 
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utveckling, utan det krävs att denna kontext också förser moralisk stimulans. Från 

Filosofi- och Polisstudenternas respektive kursplaner så framgår det att dessa har ett 

olikt fokus på kurser om etik och moral, vilket också kan förklara varför alla 

filosofistudenterna besatt en postkonventionell moralisk resonemangsföringsförmåga 

medan endast en polisstudent besatt detta. Forskningsfråga 1 kan alltså konkludera att 

det existerar en skillnad i moralisk resonemangsföring mellan filosofistudenterna och 

polisstudenterna i denna studie.   

Forskningsfråga 2 ämnade undersöka vilka faktorer som påverkar varför individer med 

ett postkonventionellt resonemangssätt kan ha skilda uppfattningar i cannabisfrågan. För 

individer på den konventionella nivån så behövs i strikt mening inga vidare argument än 

att använda lagen som referenspunkt. Lagen gäller för alla, vilket ger stabilitet och 

ordning i samhället då alla vet vilka spelregler att förhålla sig till. Lagen agerar således 

som ett tillräckligt krav för varför något är moraliskt rätt eller fel (Kohlberg, 1973; Latif, 

2011). Dock utöver att använda lagen som referenspunkt, så ansåg Polisstudent1 och 

Polisstudent3 att det är moraliskt felaktigt att använda cannabis på grund av den 

potentiella skada aktiva brukare utsätter sin omgivning för genom användandet av 

cannabis, då individer kan bli spontant höga i tid och otid. Även om det endast existerar 

marginell anekdotisk bevisföring för detta (Bess, 2017) så är det korrekt att THC, det 

psykoaktiva verksamma ämnet i cannabis binds till fettvävnaden, och hos en aktiv 

brukare kan ge utslag på mätinstrument i upp till 30 dagar (Cary, 2006) samt att 

cannabiskonsumtion ökar den statistiska sannolikheten för att medverka i fordonsolyckor 

(National Academies of Sciences  and Medicine, 2017, s. 230). På en samhällsnivå medför 

alltså en ökad användning av cannabis i fler bilolyckor.  

Enligt den postkonventionella nivån så är det nödvändiga kravet istället att resonera om 

jämviktsläget mellan den eventuella kollisionen av personliga attityder och lagen 

(Kohlberg, 1973; Kohlberg, 1976). Det är dock först när man undersöker exakt var någon 

anser jämviktsläget bör dras som individer med den postkonventionella nivån landar i sin 

specifika moraliska slutsats. Den avgörande faktorn för var individer drar gränsen 
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återfinns i Webers (1990) forskning, som menar att uppfattad intensitet på skada är den 

avgörande faktorn för varför någon är för eller emot cannabiskonsumtion.  

Medan Polisstudent1 och Polisstudent3 ansåg skadan genom risken för en aktiv brukare 

att bli spontant hög i tid och otid var hög, så grundade Polisstudent2 istället sin negativa 

syn till cannabis i andra anledningar denne ansåg resulterar i mer skada. Polisstudent2 

ansåg att stödja organiserad brottslighet och att tillåta fler droger i samhället resulterade 

i tillräcklig skada för att cannabiskonsumtion är moraliskt felaktigt. Polisstudent2 ansåg 

och värderade, kanske i egenskap av dennes framtida roll som yrkesverksam polis, att ett 

stödjande av kriminell verksamhet och att tillåta fler droger i vårt samhälle resulterar i så 

pass stora negativa konsekvenser att det berättigar att hålla cannabis fortsatt 

kriminaliserat.  

Alla Filosofistudenterna ansåg istället att den största skada som kommer av 

cannabiskriminaliseringen är att bli bestraffade av lagen. De ansåg det största 

argumentet mot cannabisbruk var när individer missköter sina roller som medmänniskor 

och fungerande medborgare i samhället, och den plikt dessa roller implicerar. De 

resonerade också kring problematiken med att stödja organiserad brottslighet, trots att 

de inte ansåg att detta resulterade i samma intensitet av skada som Polisstudent2 gjorde. 

De ansåg att stödjandet av organiserad brottslighet kommer som en effekt av att lagen är 

orättvis, och därför inte har legitimitet att beaktas. Det handlar alltså snarare om en 

”forcerad hand” än att självmant vilja stödja organiserad brottslighet. Vidare ansåg 

filosofistudenterna att individer generellt kan hantera att bruka cannabis ansvarsfullt, 

vilket inte gör det till en ”uppfattad intensitet av skada” att ta hänsyn till.  

Alla Polisstudenterna ansåg det vara moraliskt felaktigt att bruka cannabis medan alla 

Filosofistudenterna ansåg det vara moraliskt felaktigt att cannabis är olagligt. En 

bakgrundsvariabel att ta hänsyn till är att både Polisstudent 1 och Polisstudent2 har 

tidigare erfarenhet av att ha arbetat med människor som hamnat illa på grund av 

narkotika. Deras åsikter utgår såldes från personliga erfarenheter till varför narkotika har 

mer negativa effekter än positiva och varför samhället också klarar sig bättre utan 



38 
 

införandet av ytterligare än drog. Ingen av Filosofistudenterna hade denna typ av 

negativt kopplade tidigare arbetslivserfarenhet till narkotika, vilket också kan ha en 

avgörande roll till varför åsikterna skiljde sig åt mellan grupperna. Vidare menade 

Polisstudent2 att som polisstudent så befinner man sig i en kontext där 

narkotikaanvändning är allmänt fördömt. Förutom att ha tidigare negativa erfarenheter 

till narkotika från tidigare arbetslivserfarenheter, så har kontexten också stor påverkan 

för skapandet av inställningar och attityder (Bandura, Ross och Ross, 1961; Bandura och 

Walters, 1977), vilket också kan förklara varför Polisstudenterna var emot cannabisbruk.  

För utökad forskning vore det intressant att undersöka hur poliser i länder där det 

legaliserats resonerar kring användandet av cannabis, och effekten det har på individer 

och samhället från ett erfarenhetsbaserat perspektiv där det används på ett mer 

normaliserat och naturligt sätt. Givet att narkotika utan recept är illegalt i Sverige 

resulterar det i att endast en viss typ av människor använder det, nämligen de som är 

villiga att bryta mot lagen. Detta kan skapa en skev urvalsgrupp och således också en 

skev referenspunkt för hur det används. Naturligtvis har olika substanser olika påverkan 

på individer och samhällen, och givet att forskning konkluderat att cannabis är den minst 

skadliga drogen medan alkohol är den mest skadliga (Lachenmeier och Rehm, 2015) 

kanske ett tillåtande av cannabis har en positiv samhällseffekt genom att 

alkoholkonsumtion ersätts med cannabiskonsumtion. 

Trots resultatet, och intuitionen att polisstudenter i regel har ett konventionellt 

resonemangssätt baserat på antagandet att de valt programmet då de vill upprätthålla 

en lag de generellt anser ha legitimitet, så saknar studien generaliserbarhet och 

kvantitativ forskning måste därför genomföras. Det bör dock betonas att den 

postkonventionella nivån inte har intrinsikalt värde29 (Kohlberg, 1976, s. 46). Med detta 

sagt kanske det mest eftersträvansvärda är att inte ha en poliskår med ett 

postkonventionellt resonemangssätt, då detta potentiellt öppnar upp för en icke-

önskvärd varians i upprätthållandet av lagen. För konsekvens och legitimitet bör 

                                                             
29 ’Värde i sig själv’ 
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lagstiftare ansvara för att lagen är i sin ordning, och det är sedan polisstyrkans uppgift att 

genomdriva lagen konsekvent (2§ PL 1984:387).  
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Bilaga A 

Intervjumall 

1. Allmänt; 

a. Introduktion av ämne, alltså moralisk inställning till narkotika (cannabis) 

+etisk informering (handlar inte om deras ev. användning, utan inställning 

till lagstiftning och narkotika som sådant) 

b. Namn 

c. Ålder 

d. Terminer studerande på programmet (läst moralfilosofi?) 

e. Tidigare studier/arbete? 

2. Vad är din inställning till den svenska narkotikalagstiftningen? (restriktiv)30 

a. Vad anser du om att alkohol är lagligt?31 

i. Bör alkohol förbjudas? 

1. Varför/varför inte? 

b. Anser du att lagen har lyckats med gränsdragningen mellan legala/illegala 

substanser?32 

i. Vad anser du krävs för att en drog ska vara olaglig?33  

3. Vad anser du om en individ som brukar den illegala drogen cannabis?34 

a. Anser du att de gör något moraliskt fel?  

i. Varför 

ii. varför inte?35 

1. Vad är detta baserat på? 

iii. Finns det situationer då individen på eget ansvar borde få bruka 

cannabis?36 

                                                             
30 Förhållning till lagen/auktoritet 
31 Intern ’motsägelse’ att alla droger förutom alkohol är olagliga. 
32 Ifrågasättande av lagen 
33 Egen resonemangsföring om narkotika, ev. egenskapade principer 
34 Moralisk åsikt om individ som brukar cannabis, vänder och vrider på ev. moraliskt förhållningssätt lite 
35  Moralisk resonemangsföring 
36 Ev. postkonventionellt genom egen resonemangsföring 
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iv. Om du vet om att någon bryter mot lagen och brukar cannabis, 

anser du det vara din skyldighet att i privatlivet kontakta auktoritet 

om detta?37  

b. Ifall denna person är i en nära relation till dig, förändrar detta din 

inställning till cannabisanvändningen? 

4. Finns det situationer då en individ får eller rent av bör bryta mot lagen?38 

a. Ska alla lagar följas? (samkönade äktenskap olagliga fram till 2009, 

nedladdningslagen, etc.)39 

5. Vad är din inställning till att cannabis är olagligt, givet att alkohol inte är det? 

a. Anser du att lagen för cannabis bör ändras?  

b. Hade du varit intresserad att bruka cannabis om det var lagligt? 

6. Om du inte tillhörde denna urvalsgrupp, tror du att du resonerat annorlunda i så 

fall? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Anser ens plikt att upprätthålla lagen 
38 Ifrågasättande av lagen/inte ta den automatiskt för sanning. Inkludera egna principer etc. undersöka moraliskt förhållningssätt i en annan fråga 
39 Ifrågasättande av lagen i annan kontext 
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Bilaga B  

Kursutbud för Polisprogrammet i Umeå (Enheten för polisutbildning, 2018): 

Termin 1: (Grunder för 

polisiärt arbete, 2017) 

Syfte:  

Moment 1: Polisens roll 

och uppdrag i samhället 

I momentet presenteras utbildningen, målen, de pedagogiska formerna och kraven som ställs på studenten. 

Studenten introduceras till ett vetenskapligt förhållningssätt. Polisens uppdrag och polisrollen diskuteras 

liksom de demokratiska och etiska fundament som uppdraget vilar på. Olika aspekter av polisiär yrkesetik 

introduceras. Frågor kring det demokratiska samhället och rättssäkerheten behandlas. Den svenska 

rättsstaten med tonvikt på mänskliga rättigheter och det europeiska samarbetet studeras och diskuteras 

liksom det svenska statsskicket samt beslutsordning och kontroll inom den offentliga förvaltningen. Särskild 

vikt läggs vid att synliggöra den egna lärprocessen i relation till momentets innehåll och form vid ett 

portfolioarbete. 

Moment 2: Kriminologi Momentet tar sin utgångspunkt i kriminologi och annan samhälls- och beteendevetenskaplig kunskap om 

brott och brottsförebyggande arbete. Momentets mål är att ge en grundläggande teoretisk och empirisk 

referensram vad gäller insikt om brottslighetens omfattning, utveckling och orsaker på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Vidare ges grundläggande kunskap om brottsförebyggande arbete, med särskilt fokus på 

polisens möjligheter och skyldigheter att som enskild yrkeskår, och i samarbete med andra aktörer i 

samhället, verka för minskad brottslighet. I momentet ges också en orientering om kriminalstatistikens 

användningsområden och begränsningar. Momentet belyser vidare den kriminalpolitiska utvecklingen och ger 

en grundläggande orientering om brottsofferperspektivet och om betydelsen av att genomgående anlägga 

kön- och etnicitetsperspektiv på de frågor som behandlas. En övergripande målsättning med momentet är att 

studenten ska introduceras i att kunna se sambanden mellan kriminologisk teori och praktik och att kunna 

integrera grundläggande teoretisk förståelsekunskap och praktisk handlingskunskap i det polisiära arbetet. 

Moment 3: Juridik 1 Juridiken som konfliktlösningsmetod studeras. Rättens roll i samhället studeras. Den juridiska metoden liksom 

olika rättsområdens särart fokuseras. Grundläggande förvaltningsrättsliga principer samt frågor om 

offentlighet och sekretess behandlas. Inom straffrätten aktualiseras frågor om samhällets behov av skydd mot 

kriminalitet liksom den enskildes krav på rättssäkerhet. Särskilt behandlas grunderna för utdömande av straff, 

bland annat kravet på uppsåt, osjälvständiga brottsformer och grunderna för ansvarsfrihet. 

Moment 4: 

Grupprocesser 

I momentet grupprocesser behandlas grundläggande kunskaper om gruppen som fenomen, dess betydelse 

för individen och individens betydelse för gruppen. Grupputveckling, gruppdynamik och processer i grupper 

uppmärksammas. Formella och informella strukturer i grupper behandlas och i anslutning till detta diskuteras 

polisens organisationskultur (”kårandan”). Även polisers möten med andra grupper diskuteras. 

Termin 2: (Polisiärt 

arbete A, 2017) 

 

Moment 1. Ordning och 

trygghet I 

På momentet ges kunskaper om och färdigheter i hur handläggning av en enklare brottsutredning genomförs. 

Studenten färdighetstränas i polisens metoder vid brottsutredning, vilket inkluderar bevissäkring, 

tvångsmedel och förhör, dokumentation över vidtagna åtgärder, liksom polisens informationsskyldighet till 

brottsoffer. Frågor om polisens uppdrag gällande upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i samhället 

och relevant lagstiftning i relation till en brottsutredning diskuteras och problematiseras. Särskild vikt läggs 

vid straff och processrättsliga regler gällande mängdbrott med inriktning mot den rättsliga hanteringen av 

brott mot person och förmögenhetsbrott. I momentet ingår även att få grundläggande kunskaper om den 

lagstiftning och de regler som är relevanta vid ordningsstörande brott och diskrimineringsbrotten. Under 

momentet belyses också gränskontroll, inre utlänningskontroll och Schengenavtalet. Vidare inriktas 

momentet mot den lagstiftning och det regelverk som styr polisens befogenheter att bedriva förundersökning 

och lagstiftning kring tvångsmedel. I ämnet förhörsmetodik, analyseras människors förmåga att uppfatta och 

minnas olika situationer och händelser. Under momentet ges studenten även grundläggande kunskaper om 
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och färdigheter i kriminalteknik. Momentet fokuserar säkring av de vanligaste typerna av kriminaltekniska 

spår, brottsplatsmetodik i utredning av mängdbrott samt grunderna i dokumentationsteknik. Hanteringen av 

fingeravtrycksupptagning för jämförelse i samband med brott ingår också. Ett annat inslag på momentet är 

våldsbejakande radikalisering och extremism där radikaliseringsprocesser samt möjligheter att identifiera och 

förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism på lokal nivå, beskrivs och problematiseras. I 

samband med att studenten genomför en fältstudievecka behandlas polisens brottsförebyggande arbete 

kring mängdbrott och mängdbrottslighetens konsekvenser för brottsoffer ur ett kriminalpolitiskt perspektiv. 

Brottsoffrens möjligheter till stöd och ekonomisk ersättning fokuseras. Särskild vikt läggs vid att reflektera 

över polisiär yrkesetik i relation till momentets innehåll. 

Moment 2. Juridik II Momentet kommer i första hand att belysa de rättsregler som styr polisens brottsutredande verksamhet 

inom ramen för förundersökning samt förundersökningens betydelse för beslut i åtalsfrågan och 

huvudförhandlingens genomförande. Stor tonvikt kommer att ligga på de vanligaste s.k. straffprocessuella 

tvångsmedlen där studentens kunskaper kommer att fördjupas i förhållande till momentet Juridik I men 

framförallt i förhållande till moment Ordning och trygghet 1. Frågor som förundersökningens inledande, 

genomförande och avslutning kommer att beröras. Målsägandens, vittnens och misstänkts/tilltalads 

rättigheter och skyldighet samt deras roll och funktion i straffprocessen kommer att behandlas. 

Utredningsåtgärder utanför en förundersökning kommer att också att behandlas varvid begrepp som 

förutredning, primärutredning och förenklad utredning kommer att förklaras. En orientering om 

påföljdssystemet samt alternativa lagföringsformer som åtalsunderlåtelse, strafföreläggande och ordningsbot 

kommer att ges. Momentet kommer även att innehålla en grundläggande orientering i polislagen och dess 

förhållande till övrig lagstiftning som polisen tillämpar. Polisdatalagen och Personuppgiftslagen (PUL) 

behandlas. Som en fördjupning i den juridiska metoden kommer studenten att få analysera en brottmålsdom 

samt få tillfälle att besöka en brottmålsrättegång. 

Termin 3: (Polisiärt 

arbete B, 2017)  

 

 

Moment 1. Ordning och 

trygghet II 

Syftet med momentet är att studenten ska få en god kunskap om livsomständigheter hos de utsatta 

grupperna unga, missbrukare och människor som lider av psykisk ohälsa. Stor vikt läggs vid att studenterna 

reflekterar över polisens möten med människor i dessa grupper och agerar ödmjukt, respektfullt och 

rättssäkert. Vidare är en målsättning att studenterna ska få kunskap om brottsutredning och kunna tillämpa 

straff- och processrättslig lagstiftning i förhållande till dessa grupper. Under momentet ska studenten förstå 

hantering av narkotika och sprängmedel ur ett kriminaltekniskt perspektiv. Ett kommunikativt förhållningssätt 

fokuseras under momentet. Momentet tar upp identitetsutveckling, ungdomskulturer, utsatthet bland barn 

och unga och dess implikationer i förhållande till ungdomskriminalitet. Kriminologi och brottsförebyggande 

arbete är en viktig del av momentet. Lagstiftning kring unga lagöverträdare, straffrättsliga samt sociala 

insatser behandlas liksom samverkan mellan myndigheter. Samhällets gemensamma ansvar för barn och unga 

är centralt i momentet. Vidare behandlas missbruk som identitet och fenomen, olika typer av missbruk, vägar 

in och ut ur missbruk samt en översikt av vedertagen missbruksbehandling. Olika typer av missbruksmiljöer, 

preparatkännedom, liksom kännetecken och symptom på missbruk studeras. Momentet omfattar 

straffrättslig och annan lagstiftning kring alkohol och narkotika. Momentet omfattar också psykisk ohälsa vad 

gäller psykiatriska sjukdomstillstånd, samhällsaspekter av psykisk ohälsa samt lagstiftning och polisens arbete 

i mötet med människor som lider av psykisk ohälsa. Rättspsykiatri ingår som en del i momentet. 

Moment 2. Polisarbete i 

trafikmiljö 

Polisarbete i trafikmiljö övergår under denna kurs från att vara ett fortlöpande moment till att bli ett 

tidsmässigt fokuserat moment. Momentet behandlar både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i 

relation till polisiärt trafiksäkerhetsarbete där bland annat trafikkontroller och trafikolyckssituationer inklusive 

avrapportering ingår. Studenten introduceras också till Trafikbrottslagen samt ansvarsbestämmelserna i 

Trafiklagstiftningen. Färdighetstränande inslag som ingår är att lära sig hantera Polisens sållningsinstrument, 

genomföra säkra omkörningar samt vid vinterväglag, använda sig av de aktiva säkerhetssystem som finns 

inbyggda i fordonet (gäller för antagna på våren). 
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Termin 4: (Polisiärt 

arbete C1, 2017) 

 

Moment 1. Fördjupad 

brottsutredning med 

inriktning på våld i nära 

relation 

I momentet fördjupas kunskaper om utredning av brott av icke enkel beskaffenhet. Brottsplatsmetodik, 

förhörsmetodik och användande av tvångsmedel behandlas. Tonvikt läggs på utredningarbetets olika faser, 

från brottets tillkomst till förundersökningens slut. Stor vikt läggs vid sådan straff- och processrättslig 

lagstiftning som aktualiseras i samband med brottsutredning. Lagstiftning som behandlar samlevnad, 

förhållande mellan barn och föräldrar och förutsättningar för myndigheters intervention i familjeförhållanden 

studeras, liksom den straffrättsliga lagstiftning som har särskild relevans för familjen. Fördjupning sker 

gällande individer som offer och polisens brottsofferstödjande funktion liksom på vittne och förövare. Barn 

som brottsoffer och barns utsatthet i övrigt behandlas. I detta sammanhang ägnas särskild uppmärksamhet åt 

de särskilda svårigheter som följer när brott äger rum i privat miljö och mellan människor som har 

beroendeförhållanden samt nära och känslomässiga relationer till varandra. Problemområden som 

sexualiserat våld och misshandel diskuteras liksom faktorer som ålder, makt, beroende och kön spelar in. 

Momentet behandlar kriminaltekniska utredningsåtgärder i samband med sexualbrott. Ytterligare kunskap 

inom vittnespsykologi, förhörsmetodik och vittneskonfrontationer utvecklas. Momentet innefattar också 

principer i bevisvärdering. Polisens arbete med riskbedömningar och utarbetning av gärningsmannaprofiler 

introduceras. En fördjupning sker i lagstiftning och tillämpning av primärutredning och inledande av 

förundersökning. Fördjupning sker i lagstiftningen och tillämpningen av DNA-profilering i 

brottsutredningssammanhang. Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU) behandlas utifrån kunskaper 

erhållna i tidigare kurser. Polisens Utredning av Grova Brott (PUG) används som metodstöd under momentet. 

Moment 2. Utredning av 

dödsfall 

I momentet studeras avslutningsvis utredning av onaturliga dödsfall. Rättsmedicin, polisens insatser vid 

anhörigvård och beredskap att möta påfrestningar och krisreaktioner hos sig själv och andra är viktiga inslag 

liksom debriefing, krisbearbetning och mental beredskap. Särskild uppmärksamhet ägnas åt posttraumatiskt 

stressyndrom. 

Termin 4/5 Polisiärt 

arbete C2 

 

Moment 1. 

Fördjupningsarbete 

Momentet ger den studerande tillfälle att fördjupa sig i ett polisiärt relevant ämnesområde. Arbetet 

genomförs enskilt eller i par och redovisas i en rapport. Syftet med fördjupningsarbetet är att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt och att självständigt kunna finna, tillägna sig och använda vetenskaplig litteratur i en 

egen utredande undersökning. Tyngdpunkten ligger på att sammanställa, jämföra och diskutera vetenskapligt 

grundad kunskap. Föreläsningar om problematisering, metod och litteratursökning ges. Under det fortsatta 

arbetet får studenten handledning. Med handledaren diskuteras utformningen av arbetet regelbundet. 

Fördjupningsarbetet avslutas med att studenten granskar och diskuterar en annan rapport och presenterar 

sin egen under ett slutseminarium. 

Moment 2. Polisiär 

professionsutveckling 

Momentet syftar till att fördjupa studentens självkännedom och förmåga till reflektion i relation till den 

polisiära yrkesrollen. I momentet behandlas komplexiteten i yrkesrollen och olika polisiära arbets- och 

förhållningssätt problematiseras. Studenten övar sig på att identifiera, analysera och ge förslag på lösningar 

av olika verksamhetsnära problem genom att arbeta individuellt och i grupp. Särskild vikt läggs vid att 

fördjupa förmågan att reflektera över det egna lärandet och den egna kompetensen i relation till den 

genomgångna utbildningen och polisyrket. Undervisningen tar sin utgångspunkt i de genomgångna studierna 

på polisprogrammet samt de erfarenheter som gjorts under den verksamhetsförlagda utbildningen vid 

Polismyndigheten. Momentet bygger till stora delar på erfarenhetsutbyte mellan studenter under 

handledning av lärare. Studenten får arbeta med individuell reflektion i kombination med gruppbaserad 

reflektion kring de erfarenheter och kunskaper som erhållits under utbildningen. Studenterna använder de 

färdigheter, förmågor och förhållningssätt de utvecklat genom portfolioarbeten under utbildningen. Som 

inspiration till problemlösning och reflektioner kommer ett antal temaföreläsningar kring 

professionsutveckling att hållas. 
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Kursutbud för filosofi och samhällsanalys i Umeå (Kandidatprogram i filosofi och 

samhällsanalys, 2018): 

Termin 1: Filosofi A (Filosofi A för 

programmet i filosofi och 

samhällsanalys, 2015) 

Syfte:  

Moment 1: Introduktion till filosofin Momentet är en introduktion till filosofi och några centrala filosofiska problem. Bland de klassiska filosofiska 

frågeställningar som kan behandlas finns de följande: Vad kan jag veta? Hur förhåller sig kropp till 

medvetande? Hur är språk möjligt? Har vi en fri vilja? Vad är rätt, fel, rättvisa? Har livet någon mening och är 

döden något ont? 

Moment 2: Kritiskt tänkande Momentet är en introduktion i filosofisk metod och innefattar argumentationsanalys och informell logik.  

Momentets mål är att ge teoretisk förståelse såväl som praktiska färdigheter. 

Moment 3: Etik Momentet behandlar grundläggande etiska teorier med tillämpning på aktuella moraliska problem. 

Moment 4: Samhällsvetenskapernas 

vetenskapsteori 

Momentet behandlar frågeställningar och begrepp i samhällsvetenskapernas vetenskapsteori. 

Termin 2: Filosofi B (Filosofi B för 

programmet i filosofi och 

samhällsanalys, 2017) 

 

Moment 1: Politisk filosofi Momentet introducerar centrala problem och teorier inom den politiska filosofin. 

Moment 2: Fördjupning i politisk 

filosofi 

Momentet ger fördjupade kunskaper i politisk filosofi. Momentet kan ha olika inriktningar olika terminer. 

Moment 3 & 4: Valbart moment Inriktning på de valbara moment som ges varierar från termin till termin. Exempel på valbara moment är 

Medvetande och språk, Filosofins historia och Metafysik 

Termin 3: Valbar 

samhällsvetenskaplig kurs på 30 hp 

(Kandidatprogram i filosofi och 

samhällsanalys, 2018). Programmet 

har platsgaranti på:  

• Pedagogik A 30 hp 

• Sociologi A 30 hp 

• Statistik A 30 hp 

• Statsvetenskap A 30 hp 

• Juridisk översiktskurs 15 hp + Förvaltningsrätt 15 hp 

Termin 4(1): Filosofi och 

samhällsanalys (Filosofi och 

samhällsanalys, 2013) 

Kursen behandlar filosofisk samhällsanalys med inriktning på policyfrågor. Följande teman behandlas: 

Djurförsök, spelande, droger, säkerhet, brott och straff, hälsa, funktionsnedsättning, marknaden 

Termin 4(2): Statistik för 

programmet i filosofi och 

samhällsanalys (Statistik för 

programmet i filosofi och 

samhällsanalys, 2016) 

Under kursen behandlas de grundläggande stegen i en statistisk undersökning. Alternativa sätt att samla in 

data diskuteras. Metoder för att grafiskt eller numeriskt beskriva data behandlas, i syfte att ge en illustrativ 

och sammanfattande bild av en ofta komplicerad verklighet. Inferensteori är ett annat viktigt område inom 

statistiken. Området behandlar metoder för att dra slutsatser om populationer utifrån stickprov. Metoder 

för punktskattning, konfidensintervall och hypotesprövning kommer att behandlas under kursens gång. 

Kopplingen mellan statistisk hypotesprövning och hypotetisk-deduktiv metod diskuteras. Stor vikt läggs vid 

förståelse av viktiga statistiska begrepp inom kursens ram. Under kursen ges många olika exempel på hur 

statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer. Utförande av enklare statistiska analyser med 

hjälp av relevant programvara, samt tolkning av erhållna resultat kommer att vara ett frekvent inslag under 

kursen. 

Termin 4(3): Fördjupning i filosofi 

och samhällsanalys (Fördjupning i 

filosofi och samhällsanalys, 2015) 

Kursen syftar till att introducera grundläggande beslutsteori och att tillämpa riskfilosofi på ett antal 

samhällsfrågor utifrån denna bakgrund. Därutöver ger kursen fördjupade kunskaper på ett delområde inom 

filosofi och samhällsanalys. 
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Inom normativ beslutsteori studeras hur man bör gå tillväga för att fatta rationella beslut. Denna teori utgör 

standarduppfattningen för hur man bör fatta både individuella och sociala beslut under risk. Inom 

riskfilosofin utgör beslutsteorin ofta utgångspunkten för hur man bör förstå de fundamentala begreppen 

inom denna gren av filosofin: risk, risktagande och riskbeslut. Riskfilosofin utgör dock ett bredare perspektiv 

än beslutsteorin, med kopplingar till etisk teori, vetenskapsteori och politisk filosofi, såväl som till psykologi, 

nationalekonomi och ingenjörsvetenskaperna. Kursen syftar till att förklara beslutsteori och riskfilosofi för 

att därför ge studenterna redskap att själva ta ställning till frågor om risker. 

 

Kursen utgörs av två moment som omfattar 7,5 hp vardera: Moment 1 Beslutsteori och riskfilosofi och 

Moment 2 Fördjupning. Innehåll och inriktning på moment 2 kan variera från läsår till läsår. 

Termin 5/6(1) Utlandsstudier, 

praktik eller valbara kurser i filosofi, 

samhällsvetenskap eller annat 

relevant ämne 

 

Termin 5/6 (2): Filosofi C (Filosofi C, 

2015) 

 

Moment 1: Individuell fördjupning Momentet utgör en förberedelse för uppsatsmomentet, och består i att studenten under handledning läser 

in sig på en del av den litteratur som är relevant för uppsatsen, skriver en kritisk översikt över denna 

litteratur och formulerar en tydligt avgränsad frågeställning som kan behandlas i den kommande uppsatsen. 

Studenten föreslår själv vilket ämne och övergripande frågeställning inom området filosofi och 

samhällsanalys som ska behandlas. Eftersom momentet liksom uppsatsmomentet ska innebära fördjupade 

kunskaper på det filosofiska delområde som behandlas ska föreslaget ämne vara tydligt relaterat till kurser 

och moment som studenten läst tidigare under filosofiutbildningen, så att studenten har tillräckliga 

förkunskaper inom delområdet. En förutsättning för att ett föreslaget ämne ska godkännas är också att det 

finns tillgång till handledare med den kompetens som krävs för att handleda studenten både på detta 

moment och på uppsatsmomentet. 

Moment 2: Uppsats Studenten skriver en uppsats med inriktning mot filosofi och samhällsanalys. Studenten föreslår själv ämne 

för uppsatsen. Uppsatsämne godkänns av momentansvarig lärare. Eftersom uppsatsen ska innebära 

fördjupade kunskaper på det filosofiska delområde som behandlas ska uppsatsens ämne vara tydligt 

relaterat till kurser och moment som studenten läst tidigare under filosofiutbildningen, så att studenten har 

tillräckliga förkunskaper inom delområdet. En förutsättning för att ett föreslaget uppsatsämne ska 

godkännas är också att det finns tillgång till handledare med den kompetens som krävs för att handleda 

studenten. 

Moment 3. Valbart moment Fördjupade studier i något eller några centrala arbeten i filosofi. Utbudet av valbara moment varierar från 

termin. 
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Bilaga C 

Exempel på kodning 

Tema Kategori Citat 

Steg 4 Internaliserad differentiering 

mellan alkohol och narkotika 

”det är inte ett brott att vara full, men det är en hälsofarlig sak att vara 

för full” 

 

”allt med narkotika förstör liv. Det är väldigt negativt” 

 

”även alkohol har sina begränsningar. Slagsmål i hemmet, förstörda 

äktenskap, du har supit bort allting, du har sönder din kropp, du kör ihjäl 

någon” 

 

Steg 4 Lagen dikterar moral/rätt 

handlande 

”jag förstår inte poängen med det [att bruka cannabis]. ”Staten ska inte 

lägga sig i… Ba, nehe? Så vi ska göra vad vi vill?” 

 

”jag tycker inte man ska bryta mot lagen för att ”den inte passar mig 

idag”” 

 

”jag ser ingen bra anledning att någon röker på. Jag får dels gå ifrån 

lagen… 

Steg≥ 5 Resonemangsföring om 

individens frihet och sociala 

kontrakt (lagen) 

”det är inte att det [cannabis] sitter kvar i kroppen och hjärnan under 

lång tid som jag är emot…jag bryr mig inte om det du brukar och skadar 

din kropp…det jag tänker på är den kriminella handeln. Människor i 

fattiga länder utnyttjas av kriminella nätverk… och jag vill ändå behålla 

cannabis olagligt för jag vill inte att det ska bli normativt okej att bruka 

cannabis, för jag tror ändå att cannabis har så pass stora negativa 

konsekvenser för individen” 

Steg≥ 5 Förslag på (förbättrat) 

jämviktsläge mellan individens 

frihet och sociala kontrakt 

(lagen). Varför det är moraliskt 

okej att bruka cannabis.  

”[det] hade varit bra ifall droger hade tillräckligt dåliga konsekvenser så 

straff varit tillräckligt avskräckande…nu verkar inget vara fallet, 

framförallt med marijuana” 

Steg≥ 5 Respekterar fria viljan ”jag tar inte det i hänsyn när jag gör ett värdedöme om en individ ifall 

den röker cannabis eller inte” 

 

 

 


