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Abstrakt 

Ungdomar lever inom en social kontext vilken direkt samt indirekt påverkar deras 

ställningstaganden gentemot cannabis. För att motverka att bruket ska öka i framtiden 

bör man se över vilka risk- samt skyddsfaktorer som påverkar deras attityder samt bruk 

av drogen. Idag råder en oro över att legaliseringsdebatten runt om i världen kan 

resultera i en negativ följd i form av allt mer liberala attityder bland den yngre 

generationen. Syftet med denna studie är därav att undersöka relationen mellan 

ungdomars attityder, eventuella bruk och de risk- samt skyddsfaktorer vilka finns i deras 

sociala omvärld. Resultatet från föreliggande studie visar att ungdomarna i den berörda 

kommunen har en restriktiv inställning gentemot cannabis dock visas en liberalare 

attityd bland de som testat substansen. Tillgången bör däremot ses som ett existerande 

problem då en stor del av respondenterna idag kan få tag på cannabis och problematiken 

kan ligga i den höga frekvensen av vänner som testat. Respondenternas alkohol- och 

tobaksbruk bör även ses som en betydande riskfaktor.   

Nyckelord: attityder, cannabis, risk- och skyddsfaktorer, sociokulturellt perspektiv 

Keywords: attitudes, cannabis, risk- and protective factors, sociocultural perspective 
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1 Inledning 
Cannabis har sedan 1990-talet varit den vanligast förekommande illegala drogen bland 

ungdomar runt om i världen och idag ser man tendenser om en allt liberalare attityd 

gentemot substansen (Wramner, Pellmer & Hellström, 2010; Lalander, 2008). Cannabis 

vilket fungerar som ett samlingsnamn för marijuana samt hasch ses idag som en potentiell 

inkörsport till en grövre narkotikaanvändning (Statens folkhälsoinstitut, 2013a; Wramner 

et al., 2010). Internationellt har cannabisdebatten blivit allt mer livad och intressegrupper 

inom både EU och FN har påbörjat en debatt om en legalisering för personligt bruk (Kegö 

& Leijonmarck, 2013). Oron idag grundar sig på att den rådande debatten vilken sprids 

över världen via medierande redskap kan få en allvarlig påverkan på ungdomars 

ställningstaganden gentemot cannabis (Leifman, 2008; Säljö, 2000). Ungdomar lever idag 

inom en social kontext och är ständigt omgiven av risk- samt skyddsfaktorer som både 

medvetet och omedvetet påverkar deras attityder (Wramner et al., 2010). Dessa faktorer 

kan agera skyddande mot eller bidragande till att ungdomen ska påbörja ett normbrytande 

beteende som exempelvis ett cannabisbruk (Kadesjö, 2008). 

Orsaken till varför vi valt att genomföra vår undersökning i den berörda kommunen bygger 

på den rådande drogproblematiken som uppstått under de senaste fem åren. Kommunen är 

relativt liten med cirka 26 000 invånare och har under de senaste fem åren drabbats av fem 

drogrelaterade dödsfall, två mord samt tre överdoser, där samtliga händelser involverat 

ungdomar. (http://SCB.se; Olsson, 27 december 2013). Samtidigt råder en oro över att 

användandet vandrat neråt i åldrarna då en elvaåring så sent som i mars år 2014 ertappades 

drogpåverkad i stadens centrum (Nordquist, 5 mars 2014). Kommunens drogproblematik 

har gått så pass långt att en ideell förening grundats för att tillsammans med privat personer 

arbeta mot en kommun fri från narkotika (Nyblad, 13 januari 2014).   

http://scb.se/
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2 Bakgrund 

Följande kapitel har som syfte att presentera tidigare forskning för att ge läsaren en 

inblick i ungdomars attityder till cannabis samt brukets utsträckning och hur detta 

påverkas av den sociala kontext de lever inom.  

2.1 Cannabispolitikens påverkan 
I november 2012 beslöt de amerikanska delstaterna Washington och Colorado att cannabis 

skulle legaliseras för personligt bruk där alla över 21 år får använda substansen (Kegö & 

Leijonmarck, 2013). Legaliseringens grunder påstås ligga i möjligheten för samhället att 

spara pengar samt omfördela resurser dock har detta endast resulterat i att mer pengar lagts 

på vård för cannabisberoende. USA har en stor kulturell påverkan på Sverige och 

cannabisdebatten medför ökad förväntan på en intensivare diskussion även bland den 

svenska befolkningen inom en snar framtid (ibid.).  

Den svenska regeringen jobbar mot en vision om ett samhälle fritt från narkotika och idag 

finns det inget aktivt parti inom regeringen som arbetar för en legalisering av cannabis 

(Prop. 2010/11:47; Kegö & Leijonmarck, 2013). Det finns dock en antydan om att den 

internationella debatten till viss del börjat påverka den svenska politiken då Centerpartiets 

ungdomsförbund så sent som i maj 2013 röstade Ja för att bedriva frågan om en 

legalisering (Kegö & Leijonmarck, 2013; Näs, 10 maj 2013). Under de senaste åren har 

även cannabisliberala partier etablerats som exempelvis Cannabispartiet 

(http://www.cannabispartiet.se). 

Narkotikafrågan i samhället har enat en större del av den svenska befolkningen då tre 

fjärdedelar anser att ett arbete mot narkotika är lika viktigt som arbetet med förbättrad 

skola och sjukvård i målet mot ett bättre samhälle (Andréasson & Stenström, 2008). 

Narkotikaarbetet, framför allt mot cannabis, möts av motstånd från den yngre generationen 

vilka ser cannabis som ett relativt harmlöst preparat (ibid.).  

2.2 Ungdomars cannabisbruk 

Ungdomar befinner sig i en period i livet vilken är förknippad med en utvecklings- samt 

identitetssökande fas och individens attityder påverkar samt påverkas i hög grad av de 

grupper denne ingår i (Forkby, Olausson & Turner, 2013; Säljö, 2000). Denna period 

består av en övergång från familjens trygghet till att bli mer självständig som individ där 

denne kan ställas inför kontexter där en liberal attityd existerar. Lusten att prova på 

förbjudna saker kan därav uppfattas som ett sätt att utöka sina erfarenheter innan 

http://www.cannabispartiet.se/
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vuxenlivet börjar (Forkby et al., 2013). Detta kan medföra att en del ungdomar agerar på 

ett sätt som bryter mot vardagliga normer och värderingar (ibid.).   

I Europa kommissionens enkätundersökning från 2011, om cannabisbrukets utsträckning 

bland Europas ungdomar i åldrarna 15-24, återfanns Sverige långt ner på listan där 13 % av 

deltagarna använt cannabis under år 2010 (Flash Eurobarometer, 2011). Detta är en låg 

siffra i jämförelse med Tjeckien som befann sig i toppen där 47,1 % av respondenterna 

brukat drogen. I Norden hade Danmark högst antal cannabisanvändare där andelen 

ungdomar vilka använt substansen låg på 29 % (ibid.). 

Andréasson och Stenström (2008) framhåller om ett lands narkotikastatistik bedöms i 

andelen av befolkningen som någon gång testat narkotika har Sverige ett litet problem vid 

en internationell jämförelse. Det uppstår problematik i att göra jämförelser mellan länder 

och Hensing (2005) poängterar att detta kan beror på skillnader i synen på narkotika 

länderna emellan, i de länder där det råder en liberal syn kan man förvänta sig en 

rapportering av en högre narkotikaanvändning än i länder där det råder en restriktivare syn. 

Hensing understryker att det därav blir problematiskt att jämföra cannabisanvändandet 

bland de svenska ungdomarna med exempelvis amerikanska ungdomar vilka lever inom en 

liberalare kontext där det på vissa håll även är socialt accepterat (Hensing, 2005; Kegö & 

Leijonmarck, 2013). 

Sverige är omtalad på grund av det drogpreventiva arbetet vilket resulterat i att uppgången 

av gymnasieungdomars narkotikaerfarenhet upphört och därefter tenderat att minska efter 

att visionen om ett samhälle fritt från narkotika inrättades år 2010 (Olsson, 2008; 

Guttormsson, 2013; Prop. 2010/11:47). Andelen ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet vilka 

testat narkotika år 2010 var 22 % och motsvarande siffror 2013 var 15,5 %, vid båda dessa 

undersökningar var det 92 % av de som någon gång testat narkotika som använt cannabis 

(Guttormsson, 2013). I samband med CAN:s årliga undersökning redovisas resultatet var 

kommun för sig (Sommerland, 2013). Andelen ungdomar vid årskurs 2 i den berörda 

kommunen vilka testat narkotika låg på 13 % varav 9 % pojkar och 4 % flickor, även i 

denna kommun var cannabis den vanligast förekommande drogen (ibid.). Under de senaste 

åren har cannabis blivit mer tillgängligt och vid 2013 års CAN rikstäckande undersökning 

kunde 26 % av de deltagande ungdomarna få tag på substansen inom 24 timmar 

(Guttormsson, Raninen & Leifman, 2013). 
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2.3 Ungdomars attityder gentemot cannabis 
Begreppet attityd kan ses som ett verktyg för att förstå hur människor tänker, handlar samt 

orienterar sig i sin sociala omgivning och dessa formas av de erfarenheter samt påverkas 

indirekt av den kontext individen befinner sig inom (Albarracin, Johnson, Zanna & 

Kumkale, 2005; Säljö, 2000). Ajzen och Fischbein (2005) beskriver två typer av attityder 

där den första omfattar attityder till fysiska objekt, exempelvis en cannabisjoint, den andra 

är attityder kopplat till beteende och uppsatta mål, att faktiskt röka jointen. Rytterbro och 

Tham (2006) har i sin rapport ”Ungas attityder till narkotika” undersökt vilken inställning 

ungdomar har till bland annat cannabis. I intervjustudien deltog 41 ungdomar mellan 15-24 

år. Resultatet visade på att en majoritet av ungdomarna hade en negativ attityd dock ansåg 

flera av dessa att cannabis var mindre farligt än andra narkotikaklassade preparat (ibid.).  

Lalander (2008) framhåller att oron ligger i att ungdomar idag inte förknippar cannabis 

med beroende och ett miserabelt liv utan som ett naturligt stimulansmedel. Detta är något 

som Akre, Michaud, Berchtold och Suris (2010) styrker med sin intervjustudie vilken 

bygger på 22 ungdomar i åldrarna 15-21 som alla använt/använder både cannabis och 

tobak. Resultatet visade att samtliga respondenter uppfattade cannabis som naturligt och 

helt ofarligt i jämförelse med tobak som de ansåg var beroendeframkallande samt farligt 

(ibid.). Ett exempel på denna attityd visar sig enligt Lalander (2008) i hur ungdomar med 

erfarenhet av cannabis beskriver sitt bruk. Dessa ungdomar har en tendens att använda 

mindre allvarliga ord såsom “röka på” eller “rulla en joint” istället för mer negativt laddade 

ord som “knarka” när de talar som sitt bruk. Lalander menar vidare att detta kan bidra till 

en ökad tolerans och därmed även bruk i framtiden då substansen idag hamnar i ett 

mellanläge av alkohol, tobak och “tunga” droger, där cannabis har en klart större acceptans 

i samhället än andra illegala droger (ibid.). 

2.4 The Gateway Theory/Inkörsportsteorin 
Cannabis har länge varit omdiskuterat och man talar idag om The Gateway Theory, där 

man ser substansen som en potentiell inkörsport till grövre narkotikaanvändning (Wramner 

et al., 2010). 

En fransk studie publicerad år 2012 bekräftar ett samband mellan cannabisanvändning och 

övergången till tyngre droger såsom heroin och kokain (Mayet, Legleye, Falissard & 

Chau). Intervjustudien med 29 393 deltagande ungdomar bygger på hypotesen om att 

användningsfrekvensen av cannabis var avgörande vid en potentiell övergång. Resultatet 

påvisar att de respondenter vilka testat cannabis eller rökt oregelbundet löpte 21 gånger 
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större risk jämfört med de som aldrig testat, motsvarande siffror för de som brukar 

cannabis dagligen var 124 gånger (ibid.). 

Teorin har länge varit kritiserad då man menar att det finns ett flertal faktorer som är 

avgörande vid påbörjad användning av andra narkotika preparat (Fergusson & Horwood, 

1997; Ramström, 2009). Säljö (2000) framhåller att individen lär sig inom de sociala 

kontexter vilken denne befinner sig inom och tillhandahåller tolkningar från personer i 

omgivningen som exempelvis normbrytande beteende. Lärande förknippas ofta som 

positivt dock existerar läroprocesser vilka är farliga samt nedbrytande, bland annat 

använda och uppskatta droger av diverse slag (ibid.). I en födelsekohortstudie med 

Nyzeeländska ungdomar har forskarna studerat relationen mellan cannabismissbruk, olika 

bakgrundsfaktorer och en övergång till andra illegala droger (Fergusson, Boden & 

Horwood, 2008). När respondenterna var 18 år genomfördes den första analysen, resultatet 

visade ett svagt samband mellan användningen och en övergång till tyngre droger när 

hänsyn till andra faktorer inkluderades (Fergusson & Horwood, 1997). Fergusson och 

Horwood framhåller vidare att nya vänner med en anknytning till missbruk samt den 

rådande kulturen kring substansen hade ett stort inflytande (ibid.). I slutrapporten av den 

25 åriga longitudinella studien visade resultatet att vid en inkludering av diverse faktorer 

framstod inte cannabisbruk som en enskild avgörande faktor (Fergusson et al., 2008). Vid 

en analys påträffade forskarna ett samband mellan vägen till andra illegala droger vilken 

framförallt förmedlades via den rådande cannabiskulturen och vänner som använder 

substansen samt alkohol- och tobaksbruk (ibid.). 

2.5 Påverkansprocesser ur ett Sociokulturellt perspektiv 
Cannabisproblematiken grundar sig i oron över att ungdomar visar en liberalare attityd 

gentemot substansen (Lalander, 2008). Därav är det av stor betydelse att undersöka de risk- 

samt skyddsfaktorer vilka finns i den sociala omgivningen, hur dessa kan påverka 

ungdomars olika attityder gentemot cannabis som fysiskt objekt och kopplat till ett 

beteende i form av bruk (Sundell & Forster, 2005; Kegö & Leijonmarck, 2013; Ajzen & 

Fischbein, 2005). Den sociala omgivningens påverkan framhåller Säljö (2000) i teorin om 

det sociokulturella perspektivet där kunskap bildas i samspelet mellan människor och 

därefter utvecklas till att bli en del av den enskilda individen samt dennes sätt att tänka och 

handla. Syftet med teorin är att lyfta fram lärandet och analysera de aktiviteter genom vilka 

enskilda individer, organisationer samt samhället i sin helhet utvecklar och bevarar 

insikter, kunskaper samt färdigheter (ibid.). 
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Lärande är en naturlig aspekt av mänskliga verksamheter, individens samvaro bygger på 

att människor alltid lär sig och delar med sig av kunskaper till varandra (Säljö, 2000). Den 

allra viktigaste komponenten i en individs kunskapsbildning är det vardagliga samtalet 

vilket sker mellan individer och resulterar i kunskaper vilka individen tar med sig och 

formas av. Säljö menar att det sociokulturella perspektivet bygger på det faktum att en 

individs lärande sker i olika sammanhang och det är i dessa som denne lär sig vem hon/han 

är samt hur hon/han ska agera i olika situationer. Individens sätt att bete sig och uppfatta 

verkligheten är formade av både sociala samt kulturella erfarenheter. Av den anledningen 

är de grupper individen tillhör samt den kultur vilken individen växer upp i av stor 

betydelse för individens lärandeprocess och utveckling av färdigheter. Säljö poängterar att 

aktiviteter i samhället bör analyseras ur ett lärandeperspektiv samt att man bör förstå 

samspelet mellan individer, kollektiv (familjer, skolan, organisationer) och de resurser 

vilka finns utanför individen. Säljö lyfter fram att utmaningen ligger i att finna lärandets 

karaktär samt förstå de sammanhang samt händelser där individer och grupper förändrar 

sitt sätt att förstå samt hantera sin omvärld (ibid.). 

2.6 Risk- och skyddsfaktorer 
Risk- och skyddsfaktorer är faktorer vilka återfinns i den sociala kontext individen befinner 

sig inom och påverkar bland annat attityder och handlingar (Andréasson & Stenström, 

2008; Sundell, 2008). Riskfaktorer ökar sannolikheten till att ett normbrytande beteende 

utvecklas hos individen och skyddsfaktorer ses som motsatsen vilka kan bidra till en 

minskad sannolikhet att ett problembeteende uppstår (Sundell, 2008). Dessa faktorer (se 

figur 2.1) kopplas till individen, familjen, vänner, skolan, närsamhället och till en nationell 

nivå där dessa samspelar och påverkas direkt samt indirekt av varandra (ibid.). 
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Figur 2.1 Sammankopplade påverkansfaktorer (Sundell, 2008). 

Dessa risk- samt skyddsfaktorer vilka kan påverka individens attityder och bidra till en 

ökad eller minskad sannolikhet att denne testar cannabis har ofta en social koppling 

(Sundell, 2008; Lalander, 2008). Det är i sociala kontexter möjligheterna att få tillgång till 

substansen finns men det är även i dessa som individen ställs inför situationer där de kan 

tvingas göra ett ställningstagande (Lalander, 2008). Andréasson och Stenström (2008) 

menar att viktiga skyddsfaktorer mot ett narkotikabruk bygger på tydliga regler från 

omgivningen samt en känsla av samhörighet. Vad som avgör om en faktor utgör en risk 

eller ett skydd för individen beror på hur relationen ser ut dem emellan då dessa samspelar 

och indirekt påverkar varandra (ibid.). En identifiering av risk- och skyddsfaktorer i 

ungdomars sociala omvärld är av stor betydelse för att bedriva ett preventivt arbete mot 

narkotikan i samhället (Wramner et al., 2010). För att driva ett framgångsrikt arbete bör 

man identifiera förhållanden vilka ger upphov till de problem som cirkulerar eller kan 

minska sannolikheten till att de uppstår (Andréasson & Stenström, 2008). 

2.6.1 Kön samt socioekonomiska förutsättningar 

Sundell (2008) framhåller att det inte existerar någon könsskillnad i vad som avgör om en 

faktor utgör en risk eller ett skydd för individen utan detta är något som avgörs av den 

kontextuella omgivning denne befinner sig inom. Sundell menar dock vidare att killar är 

mer benägna att hamna i ett normbrytande beteenden då de är mer risktagande än tjejer, 

vilket utgör dem till en riskgrupp i förhållandet mellan könen (ibid.). CANs rapport om 

narkotikabrukets utsträckning påvisar en könsskillnad, då 9 % av killarna respektive 4 

% av tjejerna i den berörda kommunen testat narkotika (Sommerland, 2013). Hensing 

(2008) poängterar att det oftast är killarna som introducerar samt sprider droger i en 

kamratgrupp.  

Något som ofta diskuteras när det kommer till risk- och skyddsfaktorer är familjens 

socioekonomiska status och dess påverkan på tonåringens inställning samt ett eventuellt 

drogbruk (Kadesjö, 2008). Statens folkhälsoinstitut (2013b) påpekar att den svenska 

befolkningen med låg socioekonomisk status är de som rapporterar mer ohälsa än den 

övriga dock påvisar Kadesjö (2008) att föräldrarnas socioekonomiska status inte har 

samma påverkan när det kommer till tonåringars sannolikhet att bruka cannabis. Det 

existerar en större möjlighet att tonåringar vilka har föräldrar med hög socioekonomisk 

status brukar droger än de resterande, vilket kan bero på att dessa besitter den ekonomiska 

möjligheten att köpa droger (Kadesjö, 2008).   
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2.6.2 Massmedia 
Inom det sociokulturella perspektivet behandlar man begreppet redskap vilket omfattar de 

kulturella resurser vi använder i vår vardag (Säljö, 2000). Vi lever i en värld av fysisk 

redskap som tv, radio och datorer vilka gör det möjligt för oss att kommunicera, ta emot 

och sprida information. Den relation, vilken benämns som mediering, länkar samman 

individen via olika redskap med omvärlden. Säljö framhåller att världen medieras åt 

individen genom de redskap vilka återfinns inom en viss verksamhet och innebär att 

individen själv inte skapar en egen tolkning av verkligheten (ibid.). 

Vi lever idag i ett kommunikationssamhälle där vi möter massmedier dygnet runt och 

dessa förser oss med information samt kunskap, den bild vi har av samhället har vi i stor 

utsträckning fått av medierna (Petersson & Pettersson, 2007). För den politiska samt 

kulturella debatten i samhället är massmedia betydelsefulla, det är genom dessa vi får 

kunskap om vad som sker både i samt utanför vårt land (ibid.). Leifman (2008) betonar att 

den ökade narkotikaanvändningen bland de svenska ungdomarna under 2000-talet till stor 

del följt internationella trender och att dagens debatt runt om i världen kan resultera i ett 

ökat framtida bruk genom en påverkan av attityder. Internet som ett anonymt forum för 

informationsdelning samt debatt har under de senaste åren växt fram och har blivit en del 

av ungdomars vardag (Kegö & Leijonmarck, 2013). Via sociala medier (Facebook, 

Instagram), webbtidningar (Aftonbladet, Expressen) samt debattforum såsom Flashback 

förmedlas idag en alternativ bild av cannabis, vilket i många fall inte stämmer överens med 

den svenska regeringens vision (Petersson & Pettersson, 2007; Kegö & Leijonmarck, 

2013). Genom internet kan ungdomar ta del av den rådande legaliseringsdebatten i bland 

annat USA och det förekommer ett stort utbud av information om substansen (Kegö & 

Leijonmarck, 2013). Statens medieråds (2013) undersökning visar på könsskillnader i 

användandet av sociala medier då flickor använder dessa i en större utsträckning än pojkar. 

Idag spenderar 42 % av flickorna i 17 års ålder mer än tre timmar/dag på sociala medier, 

den motsvarande siffran för pojkar var 15 % (ibid.). 

Media förmedlar de ämnen vilka anses viktiga just för stunden och även om medierna inte 

avgör vad personen ska tycka i olika frågor så avgör de vilka frågor personen ska ha 

uppfattningar om (Petersson & Pettersson, 2007).  Ramström (2009) lyfter fram 

problematiken med detta då det sprids ogrundad information och propaganda via 

framförallt internet, till de svenska ungdomarna från andra länder. Detta är ett problem då 

legaliseringsdiskussioner som pågår i andra länder når ungdomarna och kan påverka deras 

inställning samt uppfattning om cannabis (ibid.). Massmedia har ingen direkt påverkan 
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men innehållet av det som presenteras kan bidra till en effekt på individers attityder, åsikter 

och kunskaper (Petersson & Pettersson, 2007). Vilken effekten blir beror oftast på den 

sociala omgivningen, exempelvis familj och vänner samt vad de tycker i samband med vad 

individen har sett, hört eller läst i medierna (ibid.). Kommunikationen mellan människor, 

framför allt inom familjen och bland vänner, anses vara den effektivaste påverkan när det 

kommer till ungdomars attityder (Jarlbro, 2008). 

2.6.3 Familj 

Under den tid vilken tonåringen fortfarande bor hemma utgör familjen en av de viktigaste 

risk- och skyddsfaktorerna (Sundell & Forster, 2005). Säljö (2000) framhåller att den 

primära socialisationen sker i familjen vilken även förmedlar livets mest grundläggande 

färdigheter och kunskaper. Det är i familjen som barnet lär sig regler för det sociala 

samspelet och hänsynstagande samt en rad spelregler vilka är nödvändiga för att fungera i 

samhället (ibid.). 

I en familj där föräldrarna visar intresse för sitt barn utgör familjen en skyddsfaktor och i 

de fall där detta brister ses familjen som en potentiell riskfaktor (Sundell & Forster, 2005). 

Föräldrars bristande tillsyn har betydelse för om barnet hamnar i ett normbrytande 

beteende, till exempel ett cannabisbruk (ibid.). Resultatet av en tvåårig enkätstudie 

genomförd på 1423 gymnasieelever styrker det faktum att föräldrars tillsyn över vilka 

vänner denne umgås med minskar sannolikheten för att barnet hamnar i ett missbruk 

(Kovach Clark, Shamblen, Ringwalt & Hanely, 2012). Kadesjö (2008) menar vidare att det 

tonåringen upplevt under sin uppväxt har ett stort inflytande på barnets beteende samt i de 

val de kommer göra i framtiden. En god kommunikation inom familjen om droger samt 

attityder gentemot detta är viktigt för tonåringens egen inställning till cannabis. Kadesjö 

framhåller även att ett eventuellt bruk bland någon av familjemedlemmarna är en 

betydande faktor då detta ökar sannolikheten att tonåringen själv testar. Föräldrar vilka 

påvisar en negativ attityd gentemot narkotika samt lever en drogfri livsstil minskar 

sannolikheten att deras barn börjar bruka droger (ibid.). 

2.6.4 Vänner 

Vänskapsrelationer handlar om mänskliga processer, sökande efter trygghet, upplevelse av 

gemenskap och en känsla av identitet (Lalander, 2008).  Säljö (2000) lyfter fram vikten av 

att se individen som en del av gruppen där denne påverkar och påverkas av den samt att 

fokus bör riktas på att förklara känslor samt beteenden i relation till den sociala påverkan 

vilken individen utsätts för (ibid.). En svensk studie från 2005 lyfter fram hur umgänge 
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med vänner och bekanta samt tillhörighet i grupper utgör en betydelsefull del av den 

mänskliga samvaron (Skårner, Donning & Månsson, 2005). Intervjustudien har bland 

annat undersökt vilken roll vänner har i ungdomars val i att avstå eller bruka narkotika. 

Detta val påverkas i hög grad av den sociala omgivningen samt i de föreställningar om 

droger och cannabisbruk som existerar bland vännerna (ibid.). Kontakttillfällen med 

kamrater vilka kan påverka en persons handlade, till att testa eller inte, är något som ökar 

när ungdomarna kommer uppåt i åldrarna och spenderar mer tid tillsammans med sina 

vänner (Kardesjö, 2008). Vänner vilka inte brukar droger samt har starka ställningstagande 

mot substansen bidrar till en minskad risk för att individen själv ska testa samt utveckla ett 

cannabisbruk (ibid.). Wramner et al. (2010) menar att den allra starkaste faktorn för att 

testa samt påbörja en individuell cannabisanvändning är den uppfattade användningen som 

finns bland vänner och Jaccard och Blanton (2005) poängterar att ungdomar kan bli 

pressade till att använda droger av sina vänner. 

Individer väljer ofta sina vänner utifrån likartade intressen dock är det vanligt att 

vänkretsen skapar sina egna normer samt värderingar kring vad de tillsammans anser är 

viktigt (Lalander, 2008). Anledningen till att testa cannabis för första gången har nästan 

alltid en social koppling då det är tillsammans med vännerna det kan skapas en nyfikenhet 

samt en ökad praktiskt möjlighet att få tag på substansen (ibid.). Becker (1953) menade att 

betydelsen av cannabis skapas genom ett socialt sammanhang där substansens rus 

uppskattas och erfarenheter utvecklas. De ungdomar som ofta vistas i sådana miljöer lider 

av en ökad möjlighet att utveckla ett regelbundet bruk av substansen (ibid.). Skårner et al. 

(2005) poängterar att det finns en ömsesidig tolerans när det handlar om ungdomars 

inställning till droger. Det går att urskilja två olika positioner, acceptans eller åtminstone 

ett visst överseende samt kritik och avvisande. Ungdomar rör sig mellan dessa positioner 

och var gränsen går avgörs utifrån den egna inställningen, situationen och styrkan i de 

sociala banden (ibid.). 

2.6.5 Skola 

Familjen utgör under tonåringens uppväxt den primära påverkansfaktorn dock har 

skolkontexten fått en allt större betydelse (Kadesjö, 2008). Säljö (2000) poängterar vikten 

av institutionens position i ungdomars liv då deras prestationer i skolan till stor del 

kommer att bestämma deras framtida möjligheter. Bremberg (2008) menar vidare att 

skolans uppgift är att förbereda människor inför det liv de möter som vuxna. Genom att 

utveckla ungdomars kompetenser kan skolan minska förekomsten av utagerande 
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problembeteenden, vilket i sin tur kan reducera ungdomars bruk av narkotika. Skolk är ett 

vanligt uttryck för ungdomar som inte trivs i skolan eller finner den meningsfull. Skolans 

chans att stärka ungdomarna, genom sitt drogpreventiva arbete mot ett narkotikabruk, 

minskar då ungdomarna inte tar del av skolans lektioner. Stor del av skolans preventiva 

arbete går ut på att erbjuda elever olika former av drogundervisning, vilket är skolans 

främsta metod för att motverka samt minska elevers bruk av narkotika (ibid.). Riskfaktorer 

för ett normbrytande beteende är bristande intresse för skolans undervisning, dåliga betyg 

samt skolk (Sundell, 2008). Skolk kan resultera i bristande skolanpassning vilket kan leda 

in ungdomar till en rad andra normbrott som exempelvis missbruk och kriminalitet samt att 

dessa ungdomar lättare knyter an till jämnåriga som också har beteendeproblem i skolan 

(Sundell, 2008; Kadesjö, 2008). En svensk undersökning som bygger på resultatet av en 

drogvaneinventering från 2004 visade att ungdomar som skolkade hade betydligt större 

erfarenheter av tobak, alkohol samt narkotika (Sundell, El-Khouri & Månsson, 2005). 

Detta är något som CAN rapporten från 2010 kan styrka då deras undersökning visade att 

de som skolkat även testat narkotika i större utsträckning (Hvitfeldt & Gripe, 2010). 

2.6.6 Alkohol och tobak 

Två legala droger som i en stor utsträckning är socialt accepterade i Sverige är alkohol 

och tobak vilka är de vanligast förekommande bland ungdomar (Kegö & Leijonmarck, 

2013; Wramner et al., 2010). Dessa används av en stor del av befolkningen och utgör 

idag tydliga samhällsproblem på grund av brukets omfattning (ibid.). Sundell (2008) 

poängterar att en tidig tobaks- samt alkoholdebut hos unga ökar risken för att börja 

använda exempelvis cannabis. Sundell menar vidare att en individs normbrott kan 

utveckla samt orsaka ytterligare normbrott.  Ungdomar som börjar använda tobak bryter 

mot en samhällelig norm vilket öppnar dörrar för nya framöver, exempelvis 

alkoholanvändning och senare ett narkotikabruk (ibid.).  Tobak ses idag som en potentiell 

inkörsport till både alkohol och illegala droger, däribland cannabis och man talar om att 

själva rökningen kan leda till att individen blir intresserad av att testa cannabis (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). I en schweizisk studie med aktiva cannabisanvändare framgick 

det att cannabis vanligen brukades genom att blanda med tobak, vilket medförde att 

respondenterna aldrig konsumerade endast cannabis (Akre et al., 2010). Tobak användes 

därefter som ett substitut för cannabis där konsumtionen av det ena ämnet alltid ökade när 

de försökte minska ner på det andra och tvärtom (ibid.). En fransk undersökning visar att 

98 % av cannabisanvändarna även brukade tobak dock uppstod det svårigheter att avgöra 

vilken substans som påverkade till ett bruk av det andra (Mayet et al., 2012). Detta är 
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något som diskuteras då forskare i en kohortstudie undersökt något som de benämner som 

The reversed gateway, där de har studerat om cannabisanvändare som inte röker tobak i 

vanliga fall kan utveckla ett nikotinberoende (Patton, Coffey, Carlin, Sawyer & Linskey, 

2005). Studiens resultat påvisar att de respondenter vilka inte använde tobak hade tre 

gånger så stor sannolikhet till att utveckla ett nikotinberoende, då studien visar ett 

samband mellan hög förekomst av tidig och frekvent cannabisanvändning och 

utvecklingen av ett tobaksbruk (ibid.).  
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3 Problemformulering 
Oron i Sverige grundar sig på att svenska ungdomar idag ser cannabis som ett relativt 

harmlöst preparat och problematiken ligger idag inte i användandet utan i de 

framväxande liberala attityderna bland den yngre generationen (Kegö & Leijonmarck, 

2013; Lalander, 2008). Ungdomstiden är ofta förknippad med en utvecklingsfas där 

lusten att prova på förbjudna saker kan uppfattas som ett sätt att utöka sina erfarenheter 

innan vuxenlivet börjar (Forkby et al., 2013).  Kadesjö (2008) poängterar att det är när 

ungdomar börjar i gymnasiet som de skapar nya bekantskaper och ställs inför situationer 

där de möter ungdomar som använder narkotika. I arbetet mot en cannabisliberal attityd, 

ett idag existerande bruk, framtida användning och en övergång till tyngre droger bör 

man undersöka de risk- samt skyddsfaktorer vilka påverkar ungdomarna i deras sociala 

omvärld (Wramner et al., 2010). Genom att studera relationen dem emellan kan man 

urskilja vad som utgör en risk respektive ett skydd och på så vis utläsa vilka faktorer man 

bör fokusera på i ett preventivt arbete (Andréasson & Stenström, 2008).  

Denna undersökning vill utifrån den rådande oron i den berörda kommunen samt de 

tendenser om en cannabisliberal attityd bland ungdomar studera risk- och skyddsfaktorer 

kopplade till massmedia, familj, vänner, skola samt alkohol- och tobaksbruk för att hjälpa 

den ideella föreningen i deras framtida arbete mot en kommun fri från narkotika. 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan ungdomars attityder gentemot 

cannabis, deras eventuella bruk och de risk- samt skyddsfaktorer vilka finns i deras 

sociala omvärld. 

3.1.1 Frågeställningar 

1. Vilken attityd har ungdomar gentemot cannabis samt hur åskådliggörs 

könsskillnaderna? 

2. Vilka faktorer utgör en risk samt ett skydd bland ungdomarna i kommunen kopplat 

till cannabis? 

3. Hur påverkas ungdomarnas cannabisbruk samt icke bruk av deras omgivning?  
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4 Metod 
Följande kapitel har som syfte att skapa en inblick i valet av metod, enkätkonstruktion, 

hur den föreliggande undersökningen genomförts samt hur resultat datan sammanställts 

och analyserats. I kapitlet presenteras även val av population och hur de forskningsetiska 

principerna tagits till hänsyn. 

4.1 Val av metod 

Valet om att genomföra en enkätundersökning grundar sig på den föreliggande studiens 

syfte vilket strävar efter att kunna urskilja vad som utgör risk- samt skyddsfaktorer för 

respondenterna kopplat till cannabis och attityder. Trost (2012) lyfter fram att enkät som 

metod lämpar sig bra i studier där man strävar efter att få en spridning i svaren och det 

kan samtidigt bidra till ett mer representativt resultat då en större svarsfrekvens ofta 

resulterar i en bättre helhetsbild. 

För att vi i denna undersökning ska kunna uppfylla syftets mål ligger en stor vikt på att nå 

en större population så likheter samt skillnader kan urskiljas och därmed skapa 

möjligheten att göra en jämförelse av det insamlade datamaterialet. En av 

frågeställningarna i studien har som mål att undersöka ungdomars attityder gentemot 

cannabis, för att ta reda på detta kommer enkäten innehålla frågor rörande individens eget 

ställningstagande. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att intervju som 

undersökningsmetod är lämplig att etablera om man har som mål att få en inblick i 

respondenternas attityder. I teorin, utifrån frågeställningen och syftet i stort, kan en 

intervjumetod vara lämpligare att applicera då det kan resultera i mer djupgående svar 

från respondenterna. Detta upplever vi inte vara ett passande metodval i praktiken då 

undersökningsfrågan berör ett känsligt ämnesområde, en illegal drog, vilket ungdomarna 

idag möjligvis inte talar öppet om. Samtidigt ligger ett fokus på deras personliga 

ställningstagande gentemot cannabis och för att undvika att endast få respondenter vilka 

har en restriktiv attityd faller metodvalet på enkät. Ejlertsson (2005) framhåller fördelen 

med att använda sig av en enkät vid känsliga frågor då det innebär att respondenterna 

slipper tala om sina personliga åsikter med en främmande person, dessutom kan gränsen 

för vad som anses som känsligt sträckas ut en del då respondentera känner att deras 

anonymitet är skyddad. Därav, för att nå ut till en population med blandade 

ställningstaganden, bedöms det att en tillämpning av enkät ger ett mer förtroendegivande 

resultat då respondenterna kan uppleva att en enkät känns mindre utpekande och mer 

anonymt än en intervju kan göra. Vi har som mål att konstruera en pappersenkät samt 

dela ut denna på plats på ungdomarnas skola. Eliasson (2006) framhåller att detta 



 

15 

 

tillvägagångssätt är fördelaktigt då, om man får ett godkännande från den ansvarige för 

institutionen, kan öka svarsfrekvensen. 

4.2 Population/Urval 
Valet om att genomföra undersökningen i kommun-X grundar sig på samarbetet med en 

nystartad ideell förening som etablerats för att arbeta mot den rådande 

drogproblematiken. Valet skedde dessutom på grund av en personlig anknytning då vi 

båda växt upp i den berörda kommunen. Ungdomstiden är en period i livet då vi 

konsumerar mest alkohol och narkotika samt står i en fas av identitetssökande (Sundell, 

2008).  Av den anledningen består populationen i denna studie av ungdomar som alla 

läser vid årskurs 2 på gymnasiet. Varför vi valde skola X som arena för undersökningen 

grundar sig på att skolan idag är den största i kommunen och även den arena där vi hade 

möjlighet att komma i kontakt med flertalet ungdomar snabbt samt effektivt. Ytterligare 

en anledning till att populationen består av gymnasieungdomar från årskurs 2 är att de är 

över 15 år och själva kan ta beslutet om att delta i undersökningen. Därav, enligt 

Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för forskningsetiska principer, behövdes det inte ett 

godkännande från målsman utan endast skolans huvudrektor behövde godkänna 

undersökningen. 

Trost (2012) framhåller så kallade icke-slumpmässiga urval, varav bland annat ett 

strategiskt urval. Vidare lyfter författaren fram att det strategiska urvalet innebär att man 

väljer ut ett antal variabler vilka är av en teoretisk betydelse (ibid.). I den föreliggande 

studien existerar variablerna kön samt gymnasieinriktning då vi vill ha möjligheterna att 

urskilja likheter samt skillnader dessa emellan. För att respondenterna skulle ha en 

möjlighet att delta i studien behövde de gå i antingen ett högskoleförberedande- eller ett 

yrkesförberedandeprogram. Av den anledningen valde vi att ta med de tio program som 

skolan hade inom dessa två inriktningar för att få en möjlighet till en stor samt bred 

svarsfrekvens. Målet var att nå ut till samtliga ungdomar i de tio inriktningarna dock 

försvann ett av de högskoleförberedande programmen genom ett medvetet val då det rör 

sig om ett internationellt program med utländska studenter. Detta hade inneburit att 

enkäten behövts översättas till engelska och på grund av tidsbrist då rektorns 

godkännande kom några dagar innan undersökningen skulle genomföras fanns ingen tid 

för detta.  
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4.3 Enkätkonstruktion 
Att konstruera en enkät kan enligt Trost (2012) te sig problematisk då frågorna lätt kan 

missuppfattas av respondenterna. Längden på frågorna samt dess utformning och språk är 

viktiga faktorer att ta hänsyn till vid konstruktionen (ibid.). Vid grundandet av enkäten 

fanns populationens ålder hela tiden i åtanke och i ett försök att minimera risken för 

eventuella missförstånd undveks komplicerade meningsuppbyggander. Frågornas längd 

var kort och koncist för öka sannolikheten att deltagarna orkar läsa samt besvara samtliga 

30 frågor (se bilaga 2). Alla frågor har förutbestämda svarsalternativ dock har frågorna 3, 

14, samt 15 ytterligare ett alternativ där respondenterna själva kan skriva in sitt svar om 

de förbestämda ej stämmer in på dem. Eliasson (2006) poängterar att det finns både för- 

samt nackdelar med att använda sig av slutna frågor vid en undersökning. Författaren 

lyfter fram en fördel i att uppsatsförfattarna redan innan insamlat material kan påbörja 

efterarbetet då man garanterat sig om att få användbara svar utifrån studiens syfte. En 

annan fördel är att slutna frågor minskar sannolikheten att respondenterna missförstår 

frågan samt att de upplever dessa som lättbesvarade. Eliasson framhåller även en stor 

nackdel med denna typ av frågor och menar vidare att förbestämda svarsalternativ ibland 

inte överensstämmer med respondentens egna åsikter (ibid.). Detta har funnits i åtanke 

vid enkätkonstruktionen genom att det i frågorna 3, 14 samt 15, vilka inte kan besvaras 

med antingen Ja eller Nej, återfanns ett svarsalternativ där respondenterna själva kan 

skriva ett svar. 

Enkätens disposition grundar sig på Statistiska centralbyråns (SCB, 2001) riktlinjer om 

hur en pappersenkät ska se intressant samt lättbegriplig ut för respondenten. Enligt 

anvisningarna bör en enkät börja med bakgrundsfrågor rörande individen för att sedan gå 

in på frågor kring undersökningsområdet (ibid.). Enkäten börjar därav med frågor rörande 

respondenternas bakgrund och innehåller frågor rörande kön, gymnasieprogram, 

boendesituation samt om föräldrarna/vårdnadshavarna har en högskoleutbildning och om 

deltagaren har som mål att studera vidare. Därefter följer frågor kopplade till risk- och 

skyddsfaktorerna familj, vänner, skola samt alkohol- och tobaksvanor. Denna del 

innehåller även frågor om respondenterna någon gång testat cannabis, vad som i så fall 

var orsaken till detta och om de vid något tillfälle testat någon annan drog. Detta avsnitt 

av enkäten avslutas med en fråga där de får rangordna olika substanser efter hur farliga de 

anser att dessa är. Enkäten avslutas med tio attitydfrågor kopplade till respondenteras 

personliga ställningstagande gentemot cannabis. Dessa frågor är inspirerade av Likert-

skalan, där de förbestämda svaralternativen rangordnats på en fyrgradig skala från 
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Stämmer inte alls till Stämmer helt och hållet. Likert-skalan är den mest kända skalan vid 

undersökning av attityder där respondenterna utifrån en fem- eller sjugradig skala får 

välja det alternativ som passar bäst in på dem (Ejlertsson, 2005). I denna undersökning, 

vilken innehåller frågor som kan upplevas personliga då deras individuella 

ställningstagande efterfrågas, har vi valt att endast använda oss av en fyrgradig skala då 

svarsalternativet Vet ej togs bort för att tvinga respondenterna att göra ett 

ställningstagande. 

4.3.1 Pilotstudie 

Innan enkäten delades ut valde vi att pilottesta den, detta gjordes med fem ungdomar 

i den aktuella åldersgruppen. Anledningen till att frågeformuläret pilottestades var för att 

minska sannolikheten för att några missförstånd skulle uppstå när den delades ut i skarpt 

läge. Efter detta gjordes några ändringar bland attitydfrågorna som, för ungdomarna, var 

svårbegripliga. Utformningen av dessa frågor ändrades och anpassades till den aktuella 

populationen med hjälp av kommentarer från de som ställde upp vid pilotstudien. Vi 

valde även att förändra ett par frågors innehåll för att anpassa den ytterligare till studiens 

syfte. 

4.4 Genomförande 
För att få ett godkännande från den ansvariga rektorn på skolan skickades ett mail ut för 

att informera om den aktuella enkätundersökningen. Därefter kontaktades rektorn per 

telefon där godkännandet om att få komma till skolan under en dag gavs under 

förutsättningen att vi själva kontaktade ansvariga lärare samt bokade tid för att komma 

och dela ut enkäten under lektionstid. Samtliga lärare kontaktades via mail och 

informerades om undersökningen samt en förfrågan om en tidpunkt för att komma och 

dela ut enkäten. I dessa mail bifogades det aktuella missivet så lärarna kunde informera 

respondenterna om att vi skulle komma samt vad undersökningen handlade om. Svar 

mottogs från sju av nio lärare vilka gav godkännande om att vi fick närvara samt att de 

kunde avsätta de 10-15 minuter detta skulle ta. 

Vid genomförandet av undersökningen valde vi att närvara och själva dela ut enkäterna 

till samtliga berörda klasser, detta för att underlätta för lärarna samt minska sannolikheten 

för eventuella missförstånd och öka svarsfrekvensen. I mötet med samtliga klasser gavs 

en kort presentation om vilka vi var samt var vi kom ifrån och vad vi gjorde där. Efter 

presentationen delades enkäterna samt missivet ut och därefter valde vi att läsa upp det 

skriftliga informationsbrevet inför samtliga deltagare för att säkerhetsställa att de tagit del 
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av informationen om undersökningen. Innan respondenterna besvarade enkäten fick de 

möjlighet att ställa frågor och informerades om att de fick ställa frågor under tiden de 

besvarade frågeformuläret om några funderingar uppstod. Efter varje möte med klasserna 

samlades enkäterna in och lades i ett kuvert tills dess att de kodades och matades in i 

dataprogrammet SPSS för en sammanställning samt analys. 

4.4.1 Databearbetning och analys 

Enkätundersökningens resultat har sammanställts samt bearbetats med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Den insamlade datan sammanställdes i form av korstabeller 

samt en custom tabell där samtliga är redovisade i procent- och frekvensform. 

Korstabellerna rörande risk- och skyddsfaktorerna korsas med kön och 

gymnasieinriktning medan attitydfrågorna samt tabellen över rangordning av substanser 

korsas med endast kön. I custom tabellen korsas frågorna rörande ungdomarnas 

drogvanor med både kön, gymnasieinriktning samt om de har testat cannabis eller inte. Vi 

valde att använda oss av korstabeller för att kunna urskilja likheter och skillnader i risk- 

samt skyddsfaktorer och attityder kopplat till respondenternas gymnasieinriktning samt 

kön. Vid analys av resultatet användes ett så kallat Chi-två test för att undersöka om det 

finns signifikanta samband mellan ett cannabisbruk samt olika risk- samt skyddsfaktorer 

och attityder. I resultatredovisningen av attitydfrågorna valde vi att använda oss av de 

fyra svarsalternativen som fanns med i enkäten. I analysen sammanställdes dessa i endast 

två kategorier för att lättare kunna urskilja likheter samt skillnader. Svarsalternativen 

stämmer inte alls och stämmer ganska lite sammanställdes under kategorin Nej och 

alternativen stämmer ganska mycket samt stämmer helt och hållet under Ja. Samtliga 

frågor, förutom fråga 16, i denna undersökning utgör 100 % vilka är fördelade på 

programinriktning samt kön. Detta innebär att 100 % är uppdelat i fyra grupper, yrkes- 

samt högskoleförberedande och utifrån detta sker en könsfördelning, tjej respektive kille.  

4.5 Bortfall 
Inför genomförandet av undersökningen hade vi som mål att nå ut till tio program i 

årskurs 2 på gymnasiet, vilket hade resulterat i totalt 140 respondenter. En av de 

högskoleförberedande klasserna valdes bort på grund av internationella studenter då 

enkäten endast var skriven på svenska. Två yrkesförberedande program uteblev av den 

anledningen att inget svar mottogs från de ansvariga lärarna. Detta resulterade i att 116 

enkäter delades ut där svarsfrekvensen blev 100 % och därav finns det inget externt 
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bortfall i denna undersökning kopplat till de utdelade enkäterna, dock finns det ett internt 

bortfall då samtliga respondenter inte har besvarat enkätfrågorna 19 och 28. 

4.6 Validitet och Reliabilitet 
Validiteten och reliabiliteten i en studie avgör om undersökningen är trovärdig eller ej. 

(Eliasson, 2006). Validiteten mäter enkätfrågornas förmåga att mäta det de avser att mäta 

medan reliabiliteten avgör om undersökningen är pålitlig, om den går att upprepa och då 

ge samma resultat (Eliasson, 2006; Ejlertsson, 2005). 

Enkätfrågorna i denna undersökning anses mäta studiens frågeställningar samt syfte, 

därav bedöms validiteten vara hög. Under enkätfrågekonstruktionen har vi haft 

populationens ålder i åtanke och språket innehåller inga fackuttryck.  Detta gjordes för att 

minska sannolikheten för att eventuella missförstånd skulle uppstå och det faktum att vi 

var på plats när enkäten delades ut till respondenterna och att de hade möjligheten att 

fråga om eventuella funderingar uppstod kring frågorna höjer validiteten.  Inför 

genomförandet av undersökningen pilottestades även enkäten, detta gjordes för att 

minska sannolikheten för eventuella missförstånd då enkäten skulle delas ut, även detta 

höjer undersökningens validitet. 

För att uppnå en hög reliabilitet i en undersökning poängterar Trost (2012) vikten av en 

variation i frågorna, en enkät bör i och med det innehålla både åsikts- samt 

sakfrågor.  Trost menar vidare att förbestämda svarsalternativ höjer reliabiliteten då dessa 

underlättar för respondenterna att besvara frågorna ärligt samt att de kan uppfattas som 

lättbesvarade (ibid.). I denna enkät finns det en variation av frågor, innehållet består både 

av bakgrundsfrågor om individen samt attitydfrågor, samtliga frågor har förbestämda 

svarsalternativ. Denna typ av svarsalternativ kan dock minska reliabiliteten i 

undersökningen då vi efterfrågar ungdomarnas personliga attityder. Detta kan innebära att 

svarens utformning kan påverkat respondenternas val på grund av begränsade 

möjligheter. 

Skulle denna undersökning genomföras igen på samma individer i en liknande kontext 

inom en snar framtid skulle resultatet troligvis bli likartat och därmed är reliabiliteten 

hög. Man bör dock ha i åtanke att både individen själv och samhället i stort är under en 

ständig förändring och därmed även dess attityder. Skulle undersökningen genomföras 

med andra ungdomar inom en annan kontext finns det en liten sannolikhet att resultatet 

skulle bli det samma då undersökningen fokuserat på individernas eget handlande samt 

ställningstagande gentemot cannabis. 
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4.7 Forskningsetiska principer 
Det finns fyra grundprinciper vid etisk prövning av forskning vilken rör människor 

(Vetenskapsrådet, 2011). Principernas syfte är att skydda den enskilde individen samt 

bevara respekten av människovärdet vid forskning (ibid.). Under genomförandet av 

undersökningen samt vid skrivandet av rapporten har etiken funnits i åtanke och de fyra 

grundprinciperna har respekterats. 

Inför genomförandet av undersökningen skrevs ett missiv vars mål var att informera 

respondenterna om studiens övergripande syfte. I missivet framgick det att en eventuell 

medverkan var frivillig och deltagarna fick även ta del av kontaktuppgifter till oss samt 

vår handledare om några funderingar skulle uppstå efter det att enkäten blivit besvarad, 

därav har hänsyn visats till informationskravet. Vid tillfället då enkäten delades ut fick 

samtliga respondenter en varsin kopia av informationsbrevet så de själva kunde läsa den 

information som stod samtidigt som en av oss läste upp brevet högt i klasserna. Av den 

anledningen har även samtyckeskravet uppfyllts. Efter det att deltagarna besvarat enkäten 

samlades samtliga in och lades i ett kuvert för att därefter kodas inför den kommande 

sammanställningen i SPSS. Undersökningens resultat sammanställdes i dataprogrammet 

och redovisades i form av tabeller, på grund av detta uppstår det svårigheter att identifiera 

respondenternas svar. Detta för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet vilket omfattar att 

det ej ska vara möjligt att utläsa enskilda individers svar samt att deras identitet ej ska 

kunna identifieras när studien publiceras i högskolans DIVA-portal. Det insamlade 

materialet har endast som syfte att användas i denna studie och kommer därav ej att föras 

vidare till obehöriga och enkäterna kommer under en begränsad tid att sparas i 

högskolans arkiv, i och med detta har hänsyn även tagits till nyttjandekravet.  
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från enkätundersökningen att redovisas i form av 

korstabeller samt en custom tabell. I undersökningen deltog 116 ungdomar från den 

aktuella kommunen varav fördelningen av respondenterna på gymnasieinriktningarna var 

56 % (n=65) för de som går ett högskoleförberedande program samt 44 % (n=51) för de 

som går ett yrkesförberedande program. I den högskoleförberedande inriktningen gick 

34,5 % (n=40) tjejer och 21,5 % (n=25) killar motsvarande för den yrkesförberedande 

inriktningen var 26 % (n=30) tjejer samt 18 % (n=21) killar. Totalt deltog 60,5 % (n=70) 

tjejer och 39,5 % (n=46) killar i denna undersökning.  

5.1 Bakgrundsfrågor 
Tabell 1 redovisar bakgrundsfrågor rörande respondenterna. Vid frågan om 

boendesituation har 5,1 % (n=2 tjejer, n=2 killar högskoleförberedande samt n=2 tjejer, 

yrkesförberedande), svarat alternativet Annat, där samtliga av dessa ibland bor i egen 

bostad och ibland hos vårdnadshavare. Dessa siffror redovisas inte i tabellen då 

svarsfrekvensen var låg.  

Högskoleförberedande program - I boendefrågan visade det sig att bland de 34,5 % 

som tjejerna i denna inriktning utgör, var det 29,3 % som bodde med vårdnadshavare, 

bland killarna var det 19 % av de ursprungliga 21,5 %. I frågan om föräldrarna hade 

någon högskoleutbildning svarade 21,6 % av tjejerna Ja medan svarsalternativet Nej 

valdes av flest antal killar, 11,2 %. Av tjejerna är det 28,4 % vilka har som mål att studera 

vidare och 16,4% av killarna. Vid frågan om respondenterna har testat cannabis svarade 

0,9 % av tjejerna samt 1,7 % av killarna att de testat substansen. 

Yrkesförberedande program - Av de 26 % tjejer var det 21,6 % som bodde med 

vårdnadshavare, den motsvarande siffran bland pojkarna var 14,7% av 18 %. Bland 

tjejerna var det 9,5 % och bland killarna 8,6 % som har föräldrar med högskoleutbildning. 

Frågan om mål att studera vidare svarade 9,5 % av tjejerna respektive 3,4 % av killarna 

Ja. Det var 2,6 % av tjejerna som testat cannabis, bland killarna var det 1,7 %.  
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5.2 Familj och vänner  
Tabell 2 utgår från frågor kopplade till risk- samt skyddsfaktorerna familj och vänner. 

Högskoleförberedande program - Bland både tjejerna och killarna var det 1,7 % som 

hade familjemedlemmar vilka någon gång använt eller använder cannabis. En majoritet 

bland tjejerna och killarna, 25 % respektive 13,8 %, svarade att deras föräldrar har 

vetskap om vilka vänner de umgås med.  Av de tjejer som använder tobak var det 2,6 % 

som svarade att deras föräldrar inte har vetskap om tobaksbruket, motsvarande för 

killarna var 4,3 %. Bland tjejerna är det 12,1 % samt 6,9 % bland killarna som hade 

vänner vilka har använt/använder cannabis. I frågan om vad de skulle svara om de blev 

erbjuden cannabis av vänner svarade 0,9 % av tjejerna och 1,7 % av killarna att de skulle 

Tacka ja.  

Yrkesförberedande program - Tabellen visar att 2,6 % av tjejerna och 1,7 % av killarna 

hade familjemedlemmar som testat cannabis. En majoritet av båda könen svarade att 

deras föräldrar hade vetskap om vilka vänner de umgicks med. En övervägande del av de 

som använder tobak svarade att deras föräldrar hade vetskap om deras tobaksbruk. Bland 

tjejerna var det 12,1 % och 9,5 % av killarna som hade vänner vilka har testat cannabis. 

Av killarna skulle 0,9 % samt ingen av tjejerna Tacka ja om de erbjöds cannabis av 

vänner.  

Tabell 1 Korstabell över bakgrundsfrågor 

     N=116   Högskoleförb.       Yrkesförb.     

Kön % Tjej Frekv. Kille Frekv. Tjej Frekv. Kille Frekv.  

 

34,5 40 21,5 25 26 30 18 21 

Boendesituation* 

       Med vårdnadshavare 29,3 34 19 22 21,6 25 14,7 17 

Egen bostad 3,4 4 0,9 1 2,6 3 3,4 4 

Föräldrar/ 

högskoleutbildning 

      Ja 21,6 25 8,6 10 9,5 11 8,6 10 

Nej 9,5 11 11,2 13 7,8 9 4,3 5 

Vet ej 3,4 4 1,7 2 8,6 10 5,2 6 

Mål studera vidare 

       Ja 28,4 33 16,4 19 9,5 11 3,4 4 

Nej 1,7 2 0,9 1 7,8 9 7,8 9 

Vet ej 4,3 5 4,3 5 8,6 10 6,9 8 

Testat cannabis 

       Ja 0,9 1 1,7 2 2,6 3 1,7 2 

Nej 33,6 39 19,8 23 23,3 27 16,4 19 

* Annat 5,1 %, frekvens 6             
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5.3 Skola 
Tabell 3 redovisar frågor rörande skola samt kunskapskälla till cannabis. I frågan rörande 

främsta kunskapskällan överstiger procenten 100 då respondenterna kryssat i flera 

svarsalternativ. 

Högskoleförberedande program - På frågan om skolk visade det sig att en övervägande 

del tjejer, 19,8 % och 11,2 % av killarna skolkar vid enstaka tillfällen. En majoritet bland 

båda könen svarade att de brydde sig om vilka betyg de fick. De främsta 

kunskapskällorna till cannabis menade 25 % av tjejerna samt 12 % av killarna var 

massmedia. 

Yrkesförberedande program - En övervägande del av killarna uppgav att de endast 

skolkat vid enstaka tillfällen medan majoriteten bland tjejerna svarade att de aldrig 

skolkat. Vid frågan om intresset för betyg svarade 19,8 % av tjejerna samt 12,9 % av 

killarna att de brydde sig om vilka betyg de fick. Av tjejerna svarade 14,7 % massmedia 

och 6,9 % svarade vänner som främsta kunskapskällan till cannabis och bland killarna var 

det 12,1 % som svarade massmedia och 3,4 % vänner.   

Tabell 2 Korstabell över familj och vänner 

     N=116   Högskoleb.       Yrkesförb.     

Kön % Tjej Frekv. Kille Frekv. Tjej Frekv. Kille Frekv.  

Familjemedlemmar som  

testat cannabis 

      Ja 1,7 2 1,7 2 2,6 3 1,7 2 

Nej 32,8 38 19,8 23 23,3 27 16,4 19 

Föräldrars vetskap om  

vänner 

      Ja 25 29 13,8 16 19,8 23 14,7 17 

Till viss del 8,6 10 6 7 6 7 3,4 4 

Nej 0,9 1 1,7 2 - - - - 

Föräldrars vetskap om  

tobaksbruk 

      Ja 0,9 1 0,9 1 7,8 9 7,8 9 

Nej 2,6 3 4,3 5 2,6 3 0,9 1 

Röker/snusar inte 31 36 16,4 19 15,5 18 9,5 11 

Vänner som testat cannabis 

      Ja 12,1 14 6,9 8 12,1 14 9,5 11 

Nej 22,4 26 14,7 17 13,8 16 8,6 10 

 

Vid vänners erbjudan* 

       Tackar ja 0,9 1 1,7 2 - - 0,9 1 

Tackar nej 29,3 34 18,1 21 24,1 28 14,7 17 

Vet ej 4,3 5 1,7 2 1,7 2 1,7 2 

* Missing 0,9 %, frekvens 1 på grund av uteblivet svar           



 

24 

 

Tabell 3 Korstabell över skola och kunskap 

     N=116   Högskoleb.       Yrkesförb.     

Kön % Tjej Frekv. Kille Frekv. Tjej Frekv. Kille Frekv.  

Skolk 

        Ja, ofta 0,9 1 - - - - - - 

Ja, ibland 2,6 3 0,9 1 1,7 2 - - 

Enstaka tillfällen 19,8 23 11,2 13 11,2 13 12,1 14 

Nej, aldrig 11,2 13 9,5 11 12,9 15 6 7 

Intresse för betyg 

       Ja 25 29 15,5 18 19,8 23 12,9 15 

Till viss del 8,6 10 6 7 6 7 4,3 5 

Nej 0,9 1 - - - - 0,9 1 

Främsta kunskapskällan  

om cannabis  

      Vänner 2,6 3 2,6 3 6,9 8 3,4 4 

Familj 0,9 1 - - - - 1,7 2 

Pojk-/flickvän 0,9 1 0,9 1 1,7 2 0,9 1 

Internet 12,9 15 6 7 5,2 6 6,9 8 

Media 12,1 14 6 7 9,5 11 5,2 6 

Skola 6,9 8 4,3 5 3,4 4 2,6 3 

5.4 Alkohol- och tobaksvanor 

Tabell 4 redovisar frågor rörande risk- och skyddsfaktorerna kopplade till alkohol och 

tobak. 

Högskoleförberedande program - Bland killarna var det 3,5 % som röker dagligen eller 

vid enstaka tillfällen och bland tjejerna var det 1,7 % som röker ibland. Vidare var det 2,6 

% av tjejerna och 4,3 % av killarna som snusar dagligen eller vid enstaka tillfällen.  Vid 

berusning svarade 4,3 % av tjejerna och 5,2 % av killarna att de drack en till två gånger i 

månaden dock svarade majoriteten av tjejerna, 20,7 %, att de drack mer sällan medan 

majoriteten av killarna aldrig druckit sig berusade. 

Yrkesförberedande program - Det var 10,1 % av tjejerna och 6,1 % av killarna som 

svarade att de röker dagligen eller vid enstaka tillfällen. I frågan om de snusade svarade 

3,5 % av tjejerna att de gör det dagligen eller vid enstaka tillfällen, den motsvarande 

siffran bland killarna var 4,3 %. En majoritet av tjejerna, 10,3 % och killarna 6,9 % 

svarade att de dricker sig berusade en till två gånger i månaden.  
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5.5 Drogvanor 
Tabell 5 är fördelad på respondenternas svar, Ja samt Nej på om de testat cannabis. För 

att sedan urskilja skillnader och likheter mellan programmen samt kön finns denna 

uppdelning i tabellen. Utifrån detta har respondenterna sedan besvarat frågan om de testat 

någon annan drog och vad anledningen till detta var. 

Högskoleförberedande program - I denna inriktning var det en tjej som testat cannabis 

och som även testat samtliga nämnda droger förutom heroin, av killarna är det ingen som 

testat andra droger. Anledningarna till varför dessa testade cannabis var kopplade till 

grupptryck samt eget intresse bland killarna och tjejen svarade grupptryck. Av de killar 

som svarade Nej på om de testat cannabis var det 0,9 % som besvarade frågan med ett 

annat alternativ än de utskrivna.  

Yrkesförberedande program - Av de tre tjejer som testat cannabis har 0,9 % svarat att 

denne också testat Spice. Bland killarna var det grupptryck samt vänner som var de 

bakomliggande orsakerna till att de testade cannabis, bland tjejerna var det vänner samt 

det egna intresset. Av de respondenter som svarat Nej på frågan om de testat cannabis var 

det 1,7 % av tjejerna och 0,9 % av killarna som testat Spice, två av tjejerna hade testat en 

annan drog än de utskrivna. 

Tabell 4 Korstabell över alkohol- och tobaksvanor  

     N=116   Högskoleb.       Yrkesförb.     

Kön % Tjej Frekv. Kille Frekv. Tjej Frekv. Kille Frekv.  

Röker 

        Ja, dagligen - - 0,9 1 6,9 8 0,9 1 

Endast vid enstaka tillfällen 1,7 2 2,6 3 3,4 4 5,2 6 

Nej, inte alls 32,8 38 18,1 21 15,5 18 12,1 14 

Snusar 

        Ja, dagligen 0,9 1 1,7 2 0,9 1 1,7 2 

Endast vid enstaka tillfällen 1,7 2 2,6 3 2,6 3 2,6 3 

Nej, inte alls 31,9 37 17,2 20 22,4 26 13,8 16 

Berusning 

        En gång i veckan 1,7 2 - - 0,9 1 1,7 2 

En till två gånger i månaden 4,3 5 5,2 6 10,3 12 6,9 8 

Mer sällan 20,7 24 6,9 8 8,6 10 5,2 6 

Aldrig varit berusad 7,8 9 9,5 11 6 7 4,3 5 
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Tabell 5 Custom table över drogvanor 

              

N=116               
Testat 

cannabis                 

        Ja               Nej         

    Högskoleb.       Yrkesförb.       Högskoleb.       Yrkesförb.     

Kön % Tjej Frekv. Kille Frekv. Tjej Frekv. Kille Frekv.  Tjej Frekv. Kille Frekv. Tjej Frekv. Kille Frekv.  

Testat annan drog 

               Spice 0,9 1 - - 0,9 1 - - - - - - 1,7 2 0,9 1 

GHB/GBL 0,9 1 - - - - - - - - 

 

- - - - - 

Kokain 0,9 1 

 

- - - - - - - - - - - - - 

Heroin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Amfetamin 0,9 1 - - - - - - - - - - - - - - 

Nej, ingen annan drog - - 1,7 2 1,7 2 1,7 2 33,6 39 19 22 20,7 24 15,5 18 

Annat 0,9 1 - - - - - - - - 0,9 1 1,7 2 - - 

Anledningen till att  

du testade cannabis 

              Grupptryck 0,9 1 0,9 1 - - 0,9 1 

        Vänner - - - - 0,9 1 0,9 1 

        Eget intresse - - 0,9 1 1,7 2 - -                 
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5.6 Rangordning av substanser  
Tabell 6 redovisar hur respondenterna rangordnat substanser utifrån uppfattad farlighet. I 

denna tabell har det endast en jämförelse mellan kön gjorts. 

Det var en övervägande del av tjejerna vilka uppfattade kokain som farligt samt 

livsfarligt. Tabellen visar vidare att 2,6 % uppfattade cannabis som helt ofarligt, 10,3 % 

som relativt ofarligt, 27,6 % farligt och 19,8 % svarade livsfarligt. Det var 34,5 % som 

svarade att alkohol var helt samt relativt ofarligt, 21,6 % svarade farligt och 4,3 % 

svarade livsfarligt. Det var 6 % som uppfattade GHB som farligt och en majoritet svarade 

livsfarligt. Motsvarande för tobak är 27,6 % för helt ofarligt och relativt ofarligt och 28,4 

% farligt samt 4,3 % livsfarligt. 

I denna fråga uppfattade 36,2 % av killarna kokain som farligt samt livsfarligt. Cannabis 

svarade 1,7 % som helt ofarligt, 12,1 % relativt ofarligt, 17,2 % farligt och 8,6 % såg 

substansen som livsfarlig. Vidare bedömde 31 % av killarna att alkohol var helt ofarligt 

eller relativt ofarligt och 7,8 % svarade farligt samt 0,9 % livsfarligt. Majoriteten av 

killarna uppfattade GHB som livsfarligt. Vid rangordning av tobak svarade 28,4 % att 

ämnet är helt ofarligt samt relativt ofarligt och 6,9 % bedömde att tobak var farligt eller 

livsfarligt. 

Tabell 6 rangordning av substanser utifrån uppfattad farlighet % 

N= 116           

Kön % 

 
Tjej Frekv. Kille Frekv.  

Kokain 

     Helt ofarligt - - 0,9 1 

Relativt ofarligt 2,6 3 2,6 3 

Farligt 

 
21,6 25 16,4 19 

Livsfarligt 

 
36,2 42 19,8 23 

Cannabis 

     Helt ofarligt 2,6 3 1,7 2 

Relativt ofarligt 10,3 12 12,1 14 

Farligt 

 
27,6 32 17,2 20 

Livsfarligt 

 
19,8 23 8,6 10 

Alkohol 

     Helt ofarligt 4,3 5 6 7 

Relativt ofarligt 30,2 35 25 29 

Farligt 

 
21,6 25 7,8 9 

Livsfarligt 

 
4,3 5 0,9 1 

GHB 

     Helt ofarligt 0,9 1 3,4 4 

Relativt ofarligt - - 0,9 1 

Farligt 

 
6 7 4,3 5 

Livsfarligt 

 
53,4 62 31 36 

Tobak 

     Helt ofarligt 5,2 6 6 7 

Relativt ofarligt 22,4 26 22,4 26 

Farligt 

 
28,4 33 8,6 10 

Livsfarligt   4,3 5 2,6 3 
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5.7 Respondenternas attityder 
I tabell 7 presenteras resultatet från attitydfrågorna med en jämförelse utifrån kön. 

Samtliga attitydfrågor från enkätundersökningen finns inte redovisade i denna tabell dock 

är dessa frågor sammanställda och finns att ta del av vid intresse (Se bilaga 3). 

En majoritet av tjejerna anser att cannabis ska förbli olagligt i Sverige och 5,2 % svarade 

att de tyckte substansen skulle legaliseras. Av tjejerna var det 9,5 % som angav att de 

kunde få tag på cannabis idag och 21,6 % angav att detta stämde ganska mycket. En 

övervägande del ansåg att det är vanligt att ungdomar testar substansen idag. Vid frågan 

om omgivningen anser att cannabis är farligare än vad det egentligen är svarade en 

majoritet att detta inte stämde alls eller stämde ganska lite. I frågan om massmedia fått 

respondenternas attityd mer positiv svarade 32,8 % inte alls och 6,9 % ansåg att detta 

stämde ganska mycket. En majoritet på 40,5 % angav stämmer inte alls vid påståendet 

om att cannabis inte är farligt att bruka eftersom det är lagligt i andra länder.  

Vid frågan om cannabis borde vara lagligt i Sverige var 27,6 % av killarna mot en 

legalisering och 6,9 % var positivt inställda till påståendet.  Det var 5,2 % instämde helt 

och hållet vid frågan om de idag kan få tag på substansen, 11,2 % angav att detta stämde 

ganska mycket. Tabellen visar vidare att 13,8 % svarade stämmer ganska lite vid 

påståendet om att det är vanligt att ungdomar testar cannabis idag, 17,2 % menade vidare 

att detta stämde ganska mycket. Om omgivningen framställer cannabis som farligare än 

vad det egentligen svarade 9,5 % att detta inte alls stämde och 12,1 % angav att det 

stämde ganska mycket. Om massmedias framställning av cannabis har påverkat 

respondenternas inställning menade 16,4 % att detta inte stämde alls och 6 % svarade att 

det stämde ganska mycket. Vid påståendet om att cannabis inte är farligt att bruka då det 

är lagligt i andra länder angav 16,4 % att det inte alls stämde och en minioritet på 3,4 % 

angav att detta stämde helt och hållet.  
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Tabell 7 Attityder utifrån ett 

könsperspektiv          

N= 116           

Kön % 

 
Tjej Frekv. Kille Frekv.  

Cannabis borde vara lagligt i Sverige 

   inte alls 42,2 49 27,6 32 

ganska lite 10,3 12 5,2 6 

ganska mycket 2,6 3 5,2 6 

helt och hållet 5,2 6 1,7 2 

Jag kan idag få tag på cannabis om jag vill 

  inte alls 15,5 18 16,4 19 

ganska lite 13,8 16 6,9 8 

ganska mycket 21,6 25 11,2 13 

helt och hållet 9,5 11 5,2 6 

Det är vanligt att ungdomar  

testar cannabis idag 

  inte alls 2,6 3 5,2 6 

ganska lite 19,8 23 13,8 16 

ganska mycket 25,9 30 17,2 20 

helt och hållet 12,1 14 3,4 4 

Människor i min omgivning  

anser att cannabis är farligare  

än vad det egentligen är 

inte alls 21,6 25 9,5 11 

ganska lite 26,7 31 15,5 18 

ganska mycket 8,6 10 12,1 14 

helt och hållet 3,4 4 2,6 3 

På grund av hur massmedia  

framställer cannabis har jag  

fått en mer positiv inställning 

inte alls 32,8 38 16,4 19 

ganska lite 19 22 13,8 16 

ganska mycket 6,9 8 6 7 

helt och hållet 1,7 2 3,4 4 

Eftersom cannabis är lagligt i  

vissa länder är det inte farligt  

att använda* 

inte alls 40,5 47 16,4 19 

ganska lite 13,8 16 12,9 15 

ganska mycket 5,2 6 6 7 

helt och hållet 0,9 1 3,4 4 

* Missing 0,9 &, frekvens 1 på grund av uteblivet svar     
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5.8 Analys av resultat 
I detta avsnitt redovisas en analys av undersökningens resultat. 

5.8.1 Jämförelse av risk- samt skyddsfaktorer kopplat till ett cannabisbruk 

Tabell 8 visar om det förekommer signifikanta samband mellan respondenternas 

cannabisbruk och de risk- samt skyddsfaktorer vilka existerar i deras omvärld. Det finns 

inget signifikant samband mellan respondenternas cannabisbruk och kön samt 

gymnasieinriktning då andelen respondenter vilka testat cannabis var relativt jämnt 

fördelat. Detta samband existerar heller inte mellan bruket och risk- samt 

skyddsfaktorerna kopplade till om föräldrarna har en högskoleutbildning eller till deras 

vetskap om vänner, respondenternas eget intresse för betyg, skolkvanor samt mål om 

vidare studier. Både till familjemedlemmars, x2 (df 1)= 10,620, p<0,01 och vänners 

cannabisbruk, x2 (df 1)= 7,870, p<0,01, existerar ett svagt signifikant samband. 

Sambandet visar på att sannolikheten är större för de som angett att de har 

familjemedlemmar och/eller vänner som använt/använder cannabis att de också har testat 

cannabis i jämförelse med de som inte har någon i sin omgivning som använder 

substansen. Detta resultat bygger på att de åtta respondenter som testar cannabis även har 

vänner och/eller familjemedlemmar som också gjort det. Bland de respondenter vilka 

angett att de röker, x2 (df 1)=23,765, p< 0,01 och/eller snusar, x2 (df 2)= 21,848, p<0,01, 

finns ytterligare ett svagt signifikant samband kopplat till de som testat cannabis. Detta 

visar att det är en större sannolikhet för de som använder tobak att även ha testat 

cannabis, då sju av åtta respondenter röker samt fem av åtta snusar. Tabellen visar på ett 

starkt signifikant samband för de respondenter vilka angett att de dricker alkohol, x2 (df 

3)=10,173 p<0,05, vilket innebär att de som druckit sig berusade har med högre 

sannolikhet testat cannabis. Vilket grundar sig i det faktum att av de respondenter som 

testat cannabis endast var en person som aldrig druckit sig berusad.  
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Tabell 8 Chi-Square, jämförelse av risk- och skyddsfaktorer och cannabisbruk  

N=116 Testat cannabis Ja, frekvens Nej, frekvens p-värde 

Kön  

   
0,535 

Tjej 

 
4 66 

 Kille 

 
4 42 

 Högskoleföreberedande 3 62 0,274 

Yrkesförberedande 5 46 0,274 

     Mål studera vidare 

  
0,912 

Ja 

 
5 62 

 Nej 

 
1 20 

 Vet ej 

 
2 26 

 Föräldrar/högskoleutbildning 

 
0,128 

Ja 

 
1 55 

 Nej 

 
6 32 

 Föräldrars vetskap om vänner 

 
0,062 

Ja 

 
7 78 

 Till viss del 

 
0 28 

 Nej 

 
1 2 

 Familjemedlemmars cannabisbruk 

 
0,001** 

Ja 

 
3 6 

 Nej 

 
5 102 

 Vänners cannabisbruk 

  
0,005** 

Ja 

 
7 40 

 Nej 

 
1 68 

 Vid vänners erbjudan 

  
0,006** 

Tacka ja 

 
2 2 

 Tacka nej 

 
5 95 

 Vet ej 

 
1 10 

 Skolk 

   
0,356 

Ja, ibland 

 
1 5 

 Enstaka gång 

 
6 57 

 Nej, aldrig 

 
1 45 

 Intresse för betyg 

  
0,663 

Ja 

 
5 80 

 Till viss del 

 
3 26 

 Röker 

   
0,000** 

Ja, dagligen 

 
2 8 

 Endast vid enstaka tillfällen 5 10 

 Nej, inte alls 

 
1 90 

 Snusar 

   
0,000** 

Ja, dagligen 

 
3 3 

 Endast vid enstaka tillfällen 2 9 

 Nej, inte alls 

 
3 96 

 Berusning 

   
0,017* 

En gång i veckan 2 3 

 En till två gånger i månaden 3 28 

 Mer sällan  

 
2 46 

 Har aldrig druckit mig berusad 1 31 

 * = p<0,05, ** = p<0,01        
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5.8.2 Jämförelse av attityder kopplat till vänners samt familjemedlemmars bruk 
Tabell 9 visar att det finns ett svagt signifikant samband mellan vänners bruk och 

respondentens möjliga tillgång till substansen, x2 (df 1)= 15,726, p<0,01. Av de totalt 47 

respondenter som angett att vänner i deras omgivning brukar/brukat cannabis är det 36 

som idag anser att de kan få tag på drogen om de vill. Detta samband påvisar att 

sannolikheten är något större för dessa respondenter att få tag på cannabis än för de som 

angett att de inte har vänner som använder/använt. Ytterligare ett svagt signifikant 

samband existerar kopplat till påståendet om att det är vanligt att ungdomar testar 

cannabis idag, x2 (df 1)= 19,327, p<0,01. Sannolikheten är då något högre bland de 47 

respondenter som har vänner som brukar/brukat cannabis att de även anser att det är 

vanligt att ungdomar testar drogen. 

Tabell 9 Chi-Square, jämförelse av vänners bruk och 

attityder     

N=116   Ja, frekvens Nej, frekvens p-värde 

Jag kan idag få tag på  

cannabis om jag vill 

 

0,000** 

Nej 

 

11 50 

 Ja 

 

36 19 

 Det är vanligt att ungdomar  

testar cannabis idag 0,000** 

Nej 

 

8 40 

 Ja 

 

39 29 

 ** = p<0,01        

Ett svagt signifikant samband existerar även mellan familjemedlemmarnas bruk och 

respondenternas möjlighet att få tag på substansen, x2 (df 1)= 10,821, p<0,01. Samtliga 9 

respondenter vilka har familjemedlemmar som använder/använt cannabis har idag 

tillgång till substansen. Utifrån dessa siffror borde ett högre signifikant samband finnas 

mellan dessa parter dock grundar sig resultatet i det faktum att det är 46 respondenter 

vilka inte har medlemmar i familjen som använt cannabis men som ändå har tillgång. 

Sannolikheten blir därav endast något högre för de respondenter med någon 

familjemedlem som brukat droger till att de själva också har tillgång till det. Det 

förekommer inget samband utifrån familjemedlemmarnas bruk och det är vanligt att 

ungdomar testar drogen.   

Tabell 10 Chi-Square, jämförelse av familjemedlemmars 

bruk och attityder     

N=116   Ja, frekvens Nej, frekvens p-värde 

Jag kan idag få tag på cannabis om jag vill 

 

0,001** 

Nej 

 

0 61 

 Ja 

 

9 46 

 Det är vanligt att ungdomar testar cannabis idag 0,224 

Nej 

 

2 46 

 Ja 

 

7 61 

 ** = p<0,01        
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5.8.3 Jämförelse av attityder kopplat till ett cannabisbruk 

Tabell 11 visar att inget signifikant samband existerar mellan respondentens 

cannabisbruk och deras tillgång till substansen. Utifrån resultatet går det att identifiera ett 

svagt signifikant samband mellan ett cannabisbruk samt inställningen till en legalisering i 

Sverige, x2 (df 1)= 15,726, p<0,01. Vilket påvisar att de som testat cannabis även är 

positivt inställda till en legalisering av substansen. Ett starkt signifikant samband finns 

mellan att ha testat cannabis och att det är vanligt att ungdomar testar drogen idag, x2 (df 

1)= 6,065, p<0,05. Detta samband blir stark då samtliga av de som testat cannabis anser 

att detta är vanligt bland ungdomar idag. Vilket bidra till att sannolikheten är högre för de 

som testat att de även tycker att det är vanligt att ungdomar idag testar cannabis. 

Tabell 11 Jämförelse av attityder kopplat till cannabisbruk   

N=116   Ja, frekvens Nej, frekvens p-värde 

Cannabis borde vara lagligt i Sverige 

 
0,000** 

Ja 

 
5 12 

 Nej 

 
3 96 

 Jag kan idag få tag på cannabis om jag vill 

 
0,105 

Ja 

 
6 49 

 Nej 

 
2 59 

 Det är vanligt att ungdomar testar cannabis idag 0,014* 

Ja 

 
8 60 

 Nej 

 
0 48 

 * = p<0,05, ** = p<0,01        
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6 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras den föreliggande studiens resultat med återkoppling till den 

teoretiska bakgrunden samt en diskussion om den valda metoden och tillvägagångssättet. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom detta forskningsområde. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i kategorier utifrån risk- och skyddsfaktorerna 

massmedia, familj, vänner, skola samt alkohol- och tobaksbruk och respondenternas 

attityder. Nedan följer en diskussion av denna studies resultat och den teoretiska 

bakgrunden. 

6.1.1 Massmedia 

Säljö (2000) framhåller att människan via medierande redskap tolkar omvärlden och att 

dessa påverkar hur vi uppfattar den. Massmedia utgör en stor del av dessa redskap och vi 

lever idag i ett kommunikationssamhälle med ständig tillgång till datorer, tidningar och tv 

som förser oss med kunskap samt information (Säljö, 2000; Petersson & Pettersson, 

2007). Idag finns en oro över att legaliseringsdebatten runt om i världen vilken till stor 

del sprids via massmedia kan bidra med en påverkan på de svenska ungdomarnas 

attityder (ibid.). Leifman (2008) framhåller att anledningen bakom den ökade 

narkotikaanvändningen bland ungdomarna under 2000-talet till stor del följt 

internationella trender vilket även Kegö och Leijonmarck (2013) lyfter fram då vi idag 

står inför en internationellt liberal politik.  

Resultatet från den föreliggande undersökningen påvisar att en majoritet av 

respondenterna idag inte upplever att massmedia påverkar deras attityder gentemot 

substansen dock är detta något som grundar sig på deras egen uppfattning och det kan 

finnas en möjlig omedveten påverkan. Statens medieråd (2013) visar i sin undersökning 

att tjejer i större utsträckning spenderar mer tid på sociala medier än killar trots detta 

resultat visar föreliggande studie att tjejerna idag inte upplever att de påverkas mer av 

media än killarna. Detta är dock inte helt uteslutande då tio tjejer samt elva killar anser att 

massmedia har påverkat deras attityd till att bli mer positivt inställd till cannabis.  

En majoritet av respondenterna ansåg att massmedia idag står som den främsta 

kunskapskällan när det kommer till utbudet av information angående cannabis. Det finns 

skillnader mellan gymnasieinriktningarna och det är främst tjejer i högskoleförberedande 

program som angett massmedia som främsta kunskapskällan där 25 % av de totalt 34,5 % 

uppgett detta. Även bland tjejerna i de yrkesförberedande programmen stod massmedia 
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som främsta kunskapskällan. Detta kan kopplas ihop med Statens medieråds 

undersökning om att tjejerna tillbringar mer tid framför sociala medier (2013).   

6.1.2 Familj 

Under den tid ungdomar bor tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare utgör 

familjen en viktig risk- och skyddsfaktor (Sundell & Forster, 2005). Det är totalt 84,6 % 

av respondenterna som vid genomförandet av undersökningen bodde med 

vårdnadshavare och därav ses familjen som en betydelsefull faktor för dessa 

respondenter. Säljö (2000) lyfter fram att det är familjen som förmedlar de spelregler som 

finns i samhället samt viktiga färdigheter och kunskaper.  

Kadesjö (2008) poängterar att bristande intresse över ungdomars liv från föräldrarnas sida 

samt dålig kommunikation inom familjen kan vara en stor riskfaktor när det kommer till 

normbrytande beteende. Denna studie innehåller frågor kopplade till föräldrarnas vetskap 

om ungdomarnas tobaksbruk samt umgängeskrets. I den högskoleförberedande 

inriktningen svarade 6,9 % att deras föräldrar inte visste om deras tobakbruk, 

motsvarande siffror inom den yrkesförberedande inriktningen var 3,5 %. God relation 

samt kommunikation inom familjen menar Kadesjö (2008) är en skyddsfaktor gentemot 

cannabisbruk. Resultatet i föreliggande studie visar att 15,6 % av de ungdomar vilka läser 

en yrkesförberedande inriktning har föräldrar vilka är medvetna om deras tobaksbruk. En 

majoritet inom både kön samt gymnasieinriktning anger att deras föräldrar har vetskap 

om vilka vänner de umgås med, vilket Kadesjö (2008) lyfter fram som en skyddsfaktor. 

Resultatet visar vidare att 7,7 % av respondenterna har familjemedlemmar som testat 

cannabis, något Kadesjö belyser som en betydande riskfaktor kopplat till ungdomarnas 

familj. Detta ökar sannolikheten för att även ungdomarna själva testar cannabis (ibid.). 

Analysen av resultatet påvisar att det är 2,3 % av de 6,9 % som testat cannabis även har 

familjemedlemmar som använder eller har använt substansen. Det existerar även ett 

signifikant samband mellan dessa parter vilket innebär att de som testa cannabis även har 

familjemedlemmar som använt drogen i större utsträckning än de som inte testat. Ett 

ytterligare signifikant samband mellan familjemedlemmars bruk åskådliggörs i 

påståendet om att respondenterna kan få tag på cannabis idag. Sambandet lyfter fram att 

de med medlemmar i familjen vilka använt substansen även menar att de själva kan få tag 

på drogen. Kadesjö (2008) framhäver socioekonomiska skillnader i cannabisbruk där 

ungdomar vilka har högutbildade föräldrar med högre inkomst har en ökad möjlighet att 

köpa droger. Detta är något som motbevisas i denna undersökning då störst antal 

respondenter som testat cannabis inte har föräldrar med en högskoleutbildning.  
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6.1.3 Vänner  

Vänskapsrelationer bygger på en känsla av gemenskap och samhörighet där 

gemensamma intressen ofta är grundläggande förutsättningar för dessa relationer 

(Lalander, 2008). Ungdomars kontakt med narkotika sker oftast via en social koppling då 

det är tillsammans med vänner det kan skapas en nyfikenhet på substanserna (ibid.). 

Kadesjö (2008) menar att vänner som inte brukar samt har starka åsikter gentemot droger 

utgör en stark skyddsfaktor medan Wramner et al. (2010) lyfter fram det faktum att den 

allra starkaste faktorn till att testa cannabis ligger i den uppfattade användningen hos 

vänner. I denna undersökning visade det sig att det var tjejerna som hade flest vänner 

vilka någon gång testat cannabis då 12,1 % inom både högskole- samt yrkesförberedande 

angav detta. Bland killarna var det flest inom de yrkesförberedande programmen som 

hade vänner vilka testat. Dessa resultat påvisar att en stor del av respondenterna ligger i 

riskzonen att själv utveckla ett framtida cannabisbruk. Studien belyser ett signifikant 

samband mellan vänners bruk och att själv testa vilket medför att de respondenter vilka 

uppgett att de har vänner som använder cannabis har en större sannolikhet att själv 

testa substansen än de vilka inte har brukande vänner i sin omgivning. I och med detta 

resultat finns en förmodan om att respondenterna har en möjlighet att få tag på cannabis 

och Lalander (2008) poängterar att det i vänkretsarna skapas en praktisk möjlighet. Det 

existerar ytterligare ett svagt signifikant samband mellan att ha vänner som brukar droger 

och den egna möjligheten att få tag på cannabis samt attityden om att det är vanligt att 

ungdomar testar idag. Detta medför att de respondenter med brukande vänner har en 

större sannolikhet att få tag på narkotika samt har inställningen om att cannabis är vanligt 

bland ungdomar idag. Resultatet av undersökningen visar vidare att en majoritet av 

respondenterna skulle tacka nej om vännerna erbjöd dem cannabis dock svarade 1,7 % av 

killarna i ett högskoleförberedande program att de skulle tacka ja om situationen uppstod.  

6.1.4 Skola 

Skolk samt ointresse för betyg framhåller Sundell (2008) som riskfaktorer kopplade till 

skolan och CAN rapporten styrker det faktum om att de ungdomar som skolkat 

regelbundet även i en stor utsträckning testat cannabis (Hvitfeldt & Gripe, 2010). Den 

föreliggande studien påvisar inget signifikant samband mellan de som testat cannabis och 

skolkvanor, utan det är en större andel respondenter som skolkar ofta bland de som inte 

testat drogen. Skolk i sig kan i och med detta utgöra en riskfaktor för denna andel 

ungdomar, vilken framförallt utgörs av tjejer inom den högskoleförberedande 

inriktningen. Sundell (2008) påpekar att skolk är ett normbrytande beteende och i sig kan 
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bidra till en ökad sannolikhet för ytterligare problembeteenden i form av bland annat ett 

cannabisbruk. Resultatet från den föreliggande studien visar att en majoritet av både tjejer 

och killar inom båda inriktningarna hade ett intresse för betyg, detta kan enligt Sundell 

(2008) ses som en skyddsfaktor. Resultatet visar vidare att det endast är en tjej under den 

högskoleförberedande inriktningen som inte bryr sig om vilka betyg denne får och kan då 

ses som en potentiell riskfaktor. Säljö (2000) lyfter fram skolans position i ungdomars liv 

och Bremberg (2008) framhåller vidare att skolans uppgift består av att förbereda dem 

inför livet som vuxna genom att utveckla deras kompetenser. Skolan kan idag genom det 

drogpreventiva arbetet stärka ungdomars restriktiva attityder gentemot narkotika (ibid.). 

Även om skolan idag utgör en stor del av ungdomarnas vardag och ska arbeta preventivt 

mot narkotika anser endast 20,8 % av respondenterna att skolan är den främsta 

kunskapskällan då det kommer cannabis, där den större andelen 6,9 %, består av tjejer i 

den högskoleförberedande inriktningen. 

6.1.5 Alkohol- och tobaksbruk 

Alkohol och tobak ses idag som potentiella inkörsporter till varandra samt cannabis 

(Sundell, 2008). Resultatanalysen av den föreliggande studien visar att det finns ett svagt 

signifikant samband mellan cannabisbruk samt tobaksanvändning och påvisar att de som 

testat cannabis till stor utsträckning också antingen röker eller snusar. Resultatet visar att 

det totalt är 14,7 % som antingen röker dagligen eller vid enstaka tillfällen varav 

majoriteten av dessa utgörs av tjejer inom den yrkesförberedande inriktningen. Vidare är 

det totalt 14,7 % bland respondenterna som snusar, där 4,3 % killar inom båda 

inriktningarna står för en övervägande del av dessa. Att det finns ett signifikant samband 

mellan tobak och ett cannabisbruk styrks av resultatet från den franska studien om att 98 

% av de som använder cannabis även använde tobak dock som forskarna poängterar är 

det även i denna undersökning svårt att urskilja vilket som utgjort en risk för det 

andra.  Mellan alkohol och cannabisbruk existerar ett starkt signifikant samband vilket 

stärker det faktum att berusning är en riskfaktor när det kommer till ett normbrytande 

beteende.  

6.1.6 Drogvanor 

Enligt Guttormsson (2013) är cannabis den vanligast förekommande drogen bland dagens 

ungdomar då 92 % av de som någon gång testat narkotika i den senaste CAN 

undersökningen brukat just cannabis. I den förliggande studien uppgav 6,9 % av 

respondenterna att de testat substansen, denna siffra var jämt fördelat på killar med 1,7 % 
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inom båda gymnasieinriktningarna medan majoriteten av de som testat var tjejer inom 

den yrkesförberedande inriktningen. Bruket bland dessa ungdomar idag är lägre än vad 

CANs rapport från år 2013 visar dock är det svårt att jämföra dessa resultat då den 

föreliggande studien genomfördes på andra samt ett mindre antal ungdomar än året innan. 

Enligt Wramner et al. (2010) utgör cannabisbruket en betydande faktor i övergången till 

andra tyngre droger. Respondenterna i undersökningen fick även besvara frågan om de 

testat någon annan drog förutom cannabis och det visade sig att det endast var tjejer som 

testat något annat än cannabis. Resultatet lyfte fram att 0,9 % av tjejerna inom den 

högskoleförberedande inriktningen testat nästan samtliga nämnda substanser i enkäten 

och 0,9 % inom ett yrkesförberedande program även testat spice. Jaccard och Blanton 

(2005) poängterar att anledningen till att testa cannabis inte alltid är frivilligt utan kan 

bygga på press från vänner vilket resultatet av denna undersökning styrker då tre av åtta 

menade att grupptryck var anledningen till att de testade. Utöver grupptryck var det 

personliga intresset samt en mer positiv koppling till vänner anledningarna till varför 

respondenterna valde att testa cannabis.  

6.1.7 Attityder 

Oron kopplat till cannabis i Sverige ligger i tendenserna om en allt liberalare attityd bland 

ungdomarna vilken kan komma att resultera i ett återigen ökat bruk (Lalander, 2008). 

Ungdomar lever idag inom en social kontext vilken påverkar individens attityder både 

direkt samt indirekt (Säljö, 2000). En majoritet av både tjejerna samt killarna i den 

föreliggande studien ansåg att cannabis borde förbli olagligt dock visar resultatet att 

andelen tjejer vilka anser att det bör legaliseras utgörs av nio respondenter, motsvarande 

för killarna är åtta. Även om det råder en oro över att legaliseringsdebatten runt om i 

världen kan ha en påverkan på ungdomars attityder påvisar denna studie inte något 

sådant, dock är attityder något som inte förändras snabbt utan kan komma att visa sig i 

framtiden. Ajzen och Fischbein (2005) framhåller två olika typer av attityder, en vilken är 

förknippad till fysiska objekt samt en vilken är kopplad till ett beteende. Bland tjejerna i 

den föreliggande undersökningen är det 9,5 % som angett att de kunde få tag på cannabis 

idag och 21,6 % svarade att det stämde ganska mycket. Bland killarna var motsvarande 

siffor 5,2 % samt 11,2 %. Detta innebär att 36 tjejer samt 19 killar, sammanlagt utgör 

dessa 47,5 % av den totala populationen, som förmodligen kan få tag på substansen idag. 

Detta resultat är något som ställas mot CAN undersökning år 2013 vilken påvisade att 26 

% av de deltagande ungdomarna kunde få tag på cannabis inom 24 timmar (Guttormsson 

et al., 2013). Det uppstår dock, svårigheter vid en jämförelse av den anledningen att 
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denna undersökning är rikstäckande och denna studie fokuserar på en mindre population. 

Även om respondenterna har den praktiska möjligheten att komma i kontakt med 

substansen visar resultatet att en majoritet skulle tacka nej om en vän erbjöd dem att testa 

att dessa har en restriktiv attityd kopplat till beteende, att faktiskt röka jointen. Detta 

styrks även genom att en majoritet i undersökningen bland båda könen fortfarande anser 

att cannabis är farligt även om det är lagligt i andra länder. En analys av attityder kopplat 

till respondenternas cannabisbruk visar dock att ett svagt signifikant samband existerar 

mellan det egna bruket och att cannabis borde vara lagligt i Sverige, detta påvisar att de 

vilka har testat idag i en större utsträckning än de som inte testat vill att substansen ska 

legaliseras. Dessa respondenter anser även att det är vanligt att ungdomar testar cannabis 

idag jämfört med de som idag inte har använt substansen. 

Problematiken kring cannabis ligger i ungdomars attityder gentemot substansen vilka 

enligt Lalander (2008) ser den som ofarlig. Undersökningen visar att tjejer benämner 

tobak, alkohol som ofarligt eller relativt ofarligt, cannabis som farligt och kokain samt 

GHB som livsfarligt. Killarna benämnde alkohol och tobak som relativt ofarligt, cannabis 

som relativt ofarligt eller farligt och kokain samt GHB som livsfarligt. Detta styrker det 

Lalander (2008) framhåller om att cannabis idag hamnar i ett mellanläge av tobak samt 

alkohol och tyngre droger, där cannabis är mer socialt accepterat än andra illegala droger. 

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras valet av metod, enkätens konstruktion och genomförandet 

utifrån hur detta kan ha påverkat undersökningens slutgiltiga resultat. 

6.2.1 Valet av metod 

Valet av att genomföra en enkätundersökning grundar sig på det ämnesområde syftets 

intention omfattar, en idag illegal drog. Detta kan upplevas som ett känsligt ämnesområde 

vilket många ungdomar möjligtvis inte talar öppet om med främmande människor. För att 

minska risken att endast nå respondenter vilka har en restriktiv syn på cannabis samt 

kunna urskilja vad som utgör risk- och skyddsfaktorer kopplat till cannabis och attityder, 

anses enkät som metod vara till vårt förfogande. En stor vikt ligger i denna studie på 

respondenternas attityder gentemot cannabis, Kvale och Brinkmann (2009) betonar att 

intervju är lämplig att etablera om syftet har som mål att få en bild av respondenternas 

attityder. Av den anledningen att vi efterfrågar respondenternas ställningstagande till 

cannabis upplevs en intervju inte kunna uppfylla undersökningens syfte på grund av det 

känsliga ämnesområdet. Detta val gjordes även om intervju hade kunna gett oss mer 
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djupgående svar dock minskar möjligheten för ärliga svar. Trost (2012) framhåller 

fördelarna med att tillämpa enkät som undersökningsmetod, han antyder att 

tillvägagångssättet kan bidra till att uppsatsförfattarna når en bred population vilket 

skapar möjligheter till att göra jämförelser grupper emellan. Denna studie består av 

frågeställningar vilka vill undersöka om det finns några skillnader mellan 

gymnasieinriktning samt kön behövde nå ut till en bred population och därav anses enkät 

vara fördelaktigt. Valet av att dela ut enkäterna i skolan samt under lektionstid grundar 

sig i en ökad möjlighet att nå ut till en bred population på ett snabbt och smidigt sätt.  

6.2.2 Enkätkonstruktion 

Vid enkätkonstruktion är det viktigt att populationens ålder finns i åtanke och att man 

anpassar språket för att minska sannolikheten för eventuella missförstånd. I och med vår 

pilotstudie försäkrade vi oss om att språket var anpassat efter populationen samt att 

frågornas utformning var förståeliga.  

Utifrån undersökningens syfte samt valet av enkät hade vi kunnat använda oss av öppna 

frågor vilket skulle ge respondenterna möjligheten att med egna ord formulera svar på 

våra frågor vilket hade kunnat resultera i mer djupgående och informativa svar. Trost 

(2012) lyfter fram problematiken med denna frågekonstruktion och menar vidare att det 

är svårt att hålla respondenterna engagerade och utförliga i sina svar. Detta kan resultera i 

en låg svarsfrekvens samt ett tunt datamaterial och för att undvika detta valde vi att i 

samtliga frågor använda oss av förbestämda svarsalternativ. Enkäten kan uppfattas som 

lång dock för att skapa en känsla av att den var lättbesvarad valdes det att endast ha 

frågor med förbestämda svarsalternativ. Denna typ av frågekonstruktion poängterar 

Eliasson (2006) kan öka svarsfrekvensen då de minskar chansen att respondenterna 

missuppfattar frågan. Problematiken ligger istället i att de förbestämda svarsalternativen 

inte alltid stämmer överens med respondenternas egen uppfattning. Detta är något som 

kan ha inneburit en eventuell påverkan på resultatet dock är detta svårt att urskilja och 

inga konstigheter eller funderingar uppstod när respondenterna besvarade enkäten. I 

frågor där ett ställningstagande inte efterfrågades valde vi att ha med ett svarsalternativ 

där respondenterna själva fick skriva in ett svar utifall de förbestämda inte stämde 

överens med deras verklighet, detta fanns bland annat med vid frågan om deras 

boendesituation. När svarsalternativen konstruerades valde vi att ta bort alternativet Vet 

ej i en majoritet av enkätens frågor vilket bidrog till att respondenterna tvingades göra ett 

ställningstagande. Anledningen till detta grundar sig i de känsliga frågor 
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som undersökningen bygger vilket kan resultera i att respondenterna endast väljer Vet ej 

för att inte visa sitt ställningstagande, något som inte skulle gynna vår undersökning då 

detta möjligvis kunnat bidra till ett resultat som inte påvisar hur verkligheten ser ut. 

Enkätens innehåll resulterade i 30 frågor fördelade på respondenteras bakgrund, risk- 

samt skyddsfaktorer i deras omgivning samt frågor angående deras attityder. Anledningen 

till antalet frågor grundar sig på att undersökningen hade som mål att studera ett brett 

område och för att kunna besvara syftet med studien krävdes det att frågor ställdes 

kopplat till samtliga faktorer. I efterhand hade framförallt antalet attitydfrågor kunnat 

begränsas då alla dessa inte gav ett användbart resultat (Se bilaga 3). 

Vi valde dessutom att skapa en pappersenkät vilket ökade vår svarsfrekvens då den 

delades ut personligen och under lektionstid. En webbaserad enkät hade gett oss 

möjligheten att nå ut till ett större antal respondenter vilket hade kunna bidragit med ett 

mer representativt resultat för den utvalda målgruppen. Detta hade möjligen resulterat i 

ett större bortfall då de varit tvungna att delta i undersökningen på deras fritid. 

Pappersenkäten delades ut till färre respondenter men resulterade i en hög svarsfrekvens 

då samtliga utdelade enkäter besvarades. På grund av detta finns det inget externt bortfall 

och orsaken anses till stor del bero på att enkäterna delades ut på plats vilket innebar att 

respondenterna fick en uppfattning om vilka som efterfrågade deras svar samt att den 

delades ut under lektionstid bidrog till ökad uppmärksamhet.  

6.2.3 Genomförandet 

En annan möjlig påverkan till det inte finns något externt bortfall kan grunda sig i det 

faktum att vår närvaro bidrog till att respondenterna kände sig tvingade att besvara 

enkäten. Respondenterna informerades om att det var frivilligt att delta dock kan deras 

fria vilja påverkats då vi stod och väntade för att samla in enkäterna. Vår närvaro samt det 

pressade tidschemat, då de flesta lärarna endast kunde avsätta tio minuter, kan även det 

påverkat respondenterna i den mån att de känt sig stressade. Det finns ett internt bortfall i 

studien på grund av att samtliga respondenter inte besvarade frågorna 19 samt 28. För att 

minska risken till att ett internt bortfall uppstår framhåller Eliasson (2006) vikten av att 

ge respondenterna tydlig information om hur enkäten ska besvaras samt undersökningens 

mål. Med detta i åtanke valde vi vid genomförandet av undersökningen att läsa upp 

informationsbrevet för att informera samtliga respondenter om vad studien hade som 

syfte att undersöka. När enkäten delades ut i den första klassen uppstod funderingar kring 

enkätfråga 20. Fördelen med att vi var på plats bidrog med att vi kunde vi ge en tydlig 
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förklaring till samtliga respondenter och i mötet med de andra klasserna informerade vi 

om hur denna fråga skulle besvaras innan de började svara på frågorna, vilket kan 

resulterat i att det inte finns något ytterligare internt bortfall.  

Vid de tillfällen som respondenterna besvarade enkäterna befann de sig i klassrummet, 

vilket är något som kan ha haft en möjlig påverkan på studiens resultat då de satt tätt intill 

varandra. Detta kan ha påverkat resultatet av den anledningen att respondenterna inte 

“vågat” besvara enkäten sanningsenligt då personen bredvid kan se vad denne har svarat. 

Tyvärr var detta något som inte kunde undvikas då klasserna oftast var stora och 

tidsbegränsningen bidrog med att vi inte kunde flytta om ungdomarna.  

Vid sammanställning av den insamlade datan visade resultatet på en ojämn fördelning av 

kön samt gymnasieinriktning dock valde vi att inte göra något stickprov då vi hade som 

mål att nå en hel årskurs och respondenter med både liberala samt restriktiva attityder.  

Efter att ha genomfört undersökningen samt sammanställt resultatet anser vi att en enkät 

var den bäst möjliga metoden att etablera då det gav oss en större mängd data att arbeta 

med trots det känsliga ämnesområdet och efterfrågan av respondenternas 

ställningstagande. Vi upplever att undersökningen har fått ett mer förtroendeingivande 

resultat än vad som möjligvis hade åstadkommits vid en tillämpning av intervju.  

6.4 Vidare forskning 

Denna studie vilken bygger på en enkätundersökning kopplade till attityder, risk- samt 

skyddsfaktorer och ett eventuellt bruk av cannabis kan ses som en början till en fortsatt 

forskning inom detta ämnesområde. Detta på grund av att det idag tack vare den 

framväxande liberala attityden krävs mer forskning om vilka effekter detta kan resultera i 

bland den svenska befolkningen. En fortsatt forskning bör vara inriktad på hur ett 

preventivt arbete bör utformas för att arbeta med risk- samt skyddsfaktorerna i ett försök 

att minska den eventuella uppkomsten av liberala attityder samt bruk. Där man bör 

fördjupa sig i hur man på ett pedagogiskt samt resultatgivande sätt bedriver ett starkt 

preventivt arbete.   
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Bilagor 
Bilaga 1 – Missiv 
 

 
 

Högskolan i Gävle 

Hälsopedagogiska programmet 

Akademin för utbildning och ekonomi 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på det Hälsopedagogiska programmet vid 

Högskolan i Gävle och ska nu skriva vårt examensarbete i pedagogik. Uppsatsens syfte 

är att undersöka hur Din inställning till cannabis påverkas av Din omgivning. Med 

omgivning menar vi vänner, familj, massmedia, skola samt eventuell alkohol- och 

tobaksanvändning. Undersökningen kommer att genomföras i nio klasser vid årskurs 2 

på X-gymnasiet. 

Vi önskar att Du kan hjälpa oss i vårt arbete genom att besvara den bifogade enkäten 

vilken innehåller 30 frågor rörande Din inställning till cannabis och hur Din inställning 

påverkas av Din omgivning. Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter att besvara. 

Det är frivilligt att delta i denna undersökning och Du kan avbryta ditt deltagande fram till 

dess att Du lämnar in enkäten utan att detta får några konsekvenser. Väljer Du att delta 

kommer Dina svar inte att kunna kopplas till just Dig.  

Önskar Du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen är Du varmt välkommen 

att kontakta oss eller vår handledare för eventuella frågor eller funderingar. 

 

Alexandra Björklin   Erika Johansson 

Tfn nr: 07x xxxxxxx   Tfn nr: 07x xxxxxxx  

E-mail: hhp11abn@student.hig.se                      E-mail:hhp11ejs@student.hig.se  

Handledare: Erika Björklund 

E-mail: Erika.Bjorklund@hig.se 

 

Tack på förhand, 
Med Vänliga Hälsningar  
Alexandra Björklin och Erika Johansson   

mailto:hhp11abn@student.hig.se
mailto:hhp11ejs@student.hig.se
mailto:Erika.Bjorklund@hig.se


 

 

 

Bilaga 2 – Enkät 

Enkätundersökning 
Läs varje fråga noggrant och kryssa för ett av svarsalternativen som passar bäst in på 

Dig. Enkäten består av 30 frågor och har som syfte att se hur Din inställning till 

cannabis påverkas av Din sociala omgivning. 

1. Är du tjej eller kille? 

Tjej 
Kille 
 

2. Vilket program går du? 

Barn- och fritidsprogrammet 

Bygg- och anläggningsprogrammet

Estetiska programmet  

Fordon- och transportprogrammet 

Industritekniska programmet 

Naturvetenskapsprogrammet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

Samhällsvetenskapsprogrammet 

Vård- och omsorgsprogrammet 

3. Hur ser din boendesituation ut? 

Bor med föräldrar/vårdnadshavare 

Bor i egen bostad 

Annat: 
 

4. Har någon av dina föräldrar en högskoleutbildning? 

Ja 
Nej 

Vet ej 

5. Har du som mål att studera vidare efter gymnasiet? 

Ja 
Nej 

Vet ej 

 
6. Röker du? 

Ja, dagligen 
Då och då, endast vid enstaka tillfällen 
Nej, inte alls 
 

7. Snusar du? 

Ja, dagligen 
Då och då, endast vid enstaka tillfällen 
Nej, inte alls 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

8. Vet dina föräldrar/vårdnadshavare om att du röker/snusar? 

Ja 
Nej 

Jag röker/snusar inte 

 
9. Hur ofta dricker du dig berusad? 

En gång i veckan 

En till två gånger i månaden 
Mer sällan än ovanstående svarsalternativ 
Har aldrig druckit mig berusad 

 
10. Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka vänner du umgås med? 

Ja 

Till viss del 

Nej 

11. Brukar du skolka? 

Ja, ofta 
Ja, ibland 

Har hänt någon enstaka gång 

Nej, aldrig 

12. Bryr du dig om vilka betyg du får i skolan? 

Ja 
Till viss del 

Nej 

 
13. Har du någon gång testat cannabis? 

Ja 
Nej 

 
 
Om du svarade nej på fråga 13 kan du gå vidare till fråga 15. 
  

14. Anledningen till att du testade var främst kopplat till: 

Grupptryck 

Familj 

Vänner 

Pojk-/flickvän 

Erbjudan på fest 

Skola 

Eget intresse 

Annat: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

15. Har du någon gång testat andra olagliga droger och i så fall vilken/vilka?  
Markera med ett eller flera kryss 
 

Ja, spice 
Ja, GHB/GBL 

Ja, kokain 
Ja, heroin 

Ja, amfetamin 
Nej, jag har inte testat någon annan drog 

Annan:  

16. Den kunskap du har om cannabis har du främst fått från:  

Markera med ett kryss 

Vänner 
Familj 

Pojk-/flickvän 

Internet (exempelvis: Google, Facebook, Youtube) 

Media (exempelvis: tv, tidningar, film) 

Skola 

 
17. Har du någon/några familjemedlemmar som använder/använt cannabis? 

Ja 
Nej 
 

18. Har du någon/några vänner som använder/använt cannabis? 

Ja 
Nej 

19. Om någon av dina vänner erbjöd dig att testa cannabis skulle du; 

Tacka ja 
Tacka nej 

Vet ej 

20. Rangordna nedanstående substanser, med sifforna 1 - 4, utifrån hur farliga du anser 

att de är. Du kan skriva samma siffra flera gånger:  

(1 = Helt ofarligt, 2 = Relativt ofarligt, 3 = Farligt, 4 = Livsfarligt) 
 

____ Kokain 
____ Cannabis 
____ Alkohol 
____ GHB  
____ Tobak 

För att besvara frågorna 21-30 sätter du ett kryss i rutan under det svarsalternativ som 

stämmer in på din inställning till påståendet. 

21. Cannabis borde vara lagligt i Sverige 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    



 

 

 

22. Jag kan idag få tag på cannabis om jag vill 

 
23. Det är vanligt att ungdomar testar cannabis idag 

 
24. Om cannabis var lagligt skulle jag förmodligen använda det 

 
25. Människor i min omgivning anser att cannabis är farligare än vad det egentligen är 
 

26. Cannabis är en farlig drog 

 
27. På grund av hur massmedia framställer cannabis har jag fått en mer positiv inställning 

 
28. Eftersom att cannabis är lagligt i vissa länder är det inte farligt att använda  

 
29. Cannabis är ett problem i kommun X idag 

 
30. Det är bra att Sverige arbetar mot ett samhälle fritt från narkotika 

Tack för din medverkan!  

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    

Stämmer inte alls 
Stämmer ganska 

lite 
Stämmer ganska 

mycket 
Stämmer helt och 

hållet 

    



 

 

 

Bilaga 3 – Tabell över attitydfrågor 
 

Tabell 12 Över attityder         

N= 116           

Kön % 

 
Tjej Frekv. Kille Frekv.  

 

Om cannabis var lagligt skulle jag  

förmodligen använda det 

  Stämmer inte alls 47,4 55 31 36 

Stämmer ganska lite 10,3 12 2,6 3 

Stämmer ganska mycket 0,9 1 5,2 6 

Stämmer helt och hållet 1,7 2 0,9 1 

 

Cannabis är en farlig drog 

    Stämmer inte alls 2,6 3 2,6 3 

Stämmer ganska lite 9,5 11 9,5 11 

Stämmer ganska mycket 20,7 24 15,5 18 

Stämmer helt och hållet 27,6 32 12,1 14 

 

Cannabis är ett problem i kommun X idag 

   Stämmer inte alls 3,4 4 5,2 6 

Stämmer ganska lite 25 29 13,8 16 

Stämmer ganska mycket 22,4 26 17,2 20 

Stämmer helt och hållet 9,5 11 3,4 4 

 

Det är bra att Sverige arbetar mot  

ett samhälle fritt från narkotika 

 Stämmer inte alls 0,9 1 - - 

Stämmer ganska lite 2,6 3 3,4 4 

Stämmer ganska mycket 8,6 10 12,1 14 

Stämmer helt och hållet 48,3 56 24,1 28 


