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SAMMANFATTNING 

Föreliggande studie är en utvärdering av den påbörjade utbildningsinsats som inletts för att 
öka gymnasieungdomars kunskap om cannabis i Norrbotten. Studien ämnar även till att 
undersöka ungdomars attityd till cannabis samt hur ungdomarnas attityder förhåller sig till 
utbildningsinsatsen som genomförs. Målet med denna utvärdering är att den skall kunna vara 
nyttig då beslut om utbildningsinsatsens kvarlevnad skall fattas samt ge en mer förklarande 
bild av vad som eventuellt är bra respektive mindre bra med utbildningsinsatsen. Detta i 
förhållande till att öka ungdomars kunskap om cannabis samt öka den restriktiva hållningen 
till drogen. Utvärderingen har skett i uppdrag av Länsstyrelsen med hjälp av Mats Burman på 
Länsstyrelsen samt Mats Jakobsson på Luleå Tekniska Universitet. Teorier om ungdomars 
navigering i droglandskapet, normalisering av cannabis, sociala ritualer samt hur ett 
avvikande beteende som till exempel cannabisrökning uppstår har använts för att kunna 
analysera resultatet. Resultatet är insamlat med hjälp av fokusgruppsintervjuer med 
gymnasieungdomar i Piteå, Luleå och Älvsbyn som genomgått utbildningsinsatsen kring 
cannabis. Intervjuerna med ungdomarna genomfördes för att få ungdomarnas perspektiv på 
cannabis och utbildningsinsatsen för att sedan kunna undersöka om dessa perspektiv passade 
in med varandra. Resultatet visar på en ambivalens bland ungdomar i deras förhållande till 
cannabis. Vissa informanter kunde ha en restriktiv syn till att bruka drogen men vara liberala i 
andra frågor som handlade om cannabis och detta anses bidra till en ökad normalisering av 
cannabis bland ungdomar rent generellt. I slutet av utvärderingen tas olika rekommendationer 
upp som föreslås inför en fortsatt implementering av utbildningsinsatsen kring cannabis dessa 
är bland annat att ge ungdomarna en så ärlig och aktuell fakta om cannabis som möjligt, 
respektera ungdomarnas åsikter men samtidigt vara tydlig var skola och personal står i frågan, 
arbeta för att ”spräcka myter” om cannabis och guida ungdomarna till var de kan söka hjälp 
och stöd för ett cannabismissbruk. 

 

Nyckelord: Cannabis, Utbildning, Ungdomar, Perspektiv och Attityder 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This study is an evaluation of the initiated education effort in Norrbotten to increase high 
school students´ knowledge about cannabis. The study also intends to investigate young 
people´s attitudes to cannabis and how adolescents´ attitudes are related to the education 
effort. The goal of this evaluation is to be useful, “a helping hand”, when decisions about the 
education efforts remaining shall be taken and to provide an explanatory view of good and 
bad things in the education effort. A primary thought in both the education effort and the 
evaluation is that by increasing young people’s knowledge about cannabis the restrictive view 
on the drug will increase among young people. 

The evaluation has been commissioned by Länsstyrelsen with the help of Mats Burman at 
Länsstyrelsen and Mats Jakobsson at Luleå University of Technology. Theories of young 
people navigating the drug landscape , normalization of cannabis , social rituals and how 
deviant behavior such as smoking cannabis occurs has been used to analyze the results. The 
result is collected by means of focus group interviews with high school students in Piteå, 
Luleå and Älvsbyn. These interviews focused on the respondents view on cannabis and the 
education effort to get the young people´s perspectives on cannabis and the education effort 
so that an analysis if these fit together where able to occur. The results reveal the ambivalence 
among young people in their relation to cannabis. Some respondents could have a restrictive 
approach to using the drug but be liberal on other issues about cannabis and this is considered 
to contribute to a greater normalization of cannabis among young people in general. At the 
end of the evaluation different recommendations are proposed for the continued 
implementation of the education effort. These recommendations is among many to give young 
people as current facts about cannabis as possible , respecting young people’s opinions but at 
the same time be clear where the school and staff stands regarding cannabis , work to 
"breaking the myths" about cannabis and guide young people to where they can seek help and 
support for cannabis abuse. 
 
Keywords: Cannabis, Education , Youth , Perspectives and Attitudes 
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INLEDNING 
 
Föreliggande studie är en utvärdering av den påbörjade utbildningsinsats som inletts under 
vårterminen 2014 för att öka gymnasieungdomars kunskap om cannabis i Norrbotten. Studien 
ämnar även till att undersöka ungdomars attityd till cannabis samt hur ungdomarnas attityder 
förhåller sig till utbildningsinsatsen som genomförs. Målet med denna utvärdering är att den 
skall kunna bidra med underlag för beslut om utbildningsinsatsen skall fortsätta samt ge en 
mer förklarande bild av vad som eventuellt är bra respektive mindre bra med 
utbildningsinsatsen. Detta i förhållande till att öka ungdomars kunskap om cannabis samt öka 
den restriktiva hållningen till drogen. 

Detta problemområde är intressant och relevant att studera eftersom ungdomars förhållande 
till droger kan vara mångdimensionellt. Ungdomar kan ha en ambivalens i deras synsätt på 
droger som gör dem restriktiva i vissa sammanhang men mer liberala i andra sammanhang. 
Genom att kombinera tidigare forskning, teorier samt fokusgruppsintervjuer kan denna 
ambivalens synliggöras mer än till exempel genom endast en enkätundersökning som i vissa 
avseenden kan förbise att avspegla ungdomars förhållningssätt till droger. Ungdomar som är 
restriktiva till att själva testa droger så som cannabis kan i ett annat avseende vara liberal till 
drogen och hur den utmålas i media. 

Syfte och frågeställningar: 
 
Syftet med denna utvärdering är att undersöka utbildningsinsatsen samt ungdomars perspektiv 
på cannabis. Detta val genomfördes för att kunna undersöka om insatsens budskap och 
undervisningssätt passar in till ungdomarnas perspektiv på cannabis. Utvärderingen utgår från 
ungdomarnas perspektiv och synsätt och lyfter deras åsikter för att visa på hur 
mångdimensionellt ungdomarnas perspektiv kan vara, det vill säga på ett plan kan ungdomar 
vara restriktiva medan de på ett annat plan kan ha en mer liberal förhållning till cannabis. En 
naturlig avgränsning till studien blev att hålla sig till skolorna Luleå gymnasieby Kvarteret 
Kungsfågeln, Strömbackaskolan i Piteå samt Älvsbyns gymnasium eftersom det var dessa 
skolor som hade genomfört utbildningsinsatsen för vissa elever då denna studie genomfördes. 
En annan naturlig avgränsning var att alla informanter var gymnasieelever på olika program 
eftersom studien har som målsättning att utvärdera utbildningsinsatsen genom ungdomarnas 
perspektiv samt undersöka deras attityd till cannabis. 

 

Frågeställningar: 
Vad hade ungdomarna för erfarenhet och inställning till cannabis? 

Vad hade ungdomarna för synpunkter på utbildningsinsatsen? 

Passar utbildningsinsatsens budskap in på ungdomarnas perspektiv på cannabis? 
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Utbildningsinsatsen; en bakgrund: 
År 2012 genomfördes en omfattande studie i Norrbottens län (Röka, kröka och knarka, Mats 
Jakobsson, Luleå Tekniska Universitet 2013) eftersom Polisen samt Länsstyrelsen i 
Norrbottens län hade fått signaler om ett ökat bruk av droger bland gymnasieelever. Dessa 
signaler som kom från skola och sociala myndigheter pekade även på att fler ungdomar än 
förut hade liberala attityder till droger och speciellt till cannabis. Omfattningen av narkotika 
och i allmänhet cannabis i synnerhet hade varit svår att kartlägga eftersom de tidigare 
undersökningar som hade genomförts bland gymnasieungdomar inte var regelbundna eller 
hade varit tillräckligt omfattande. CAN:s årliga undersökningen redovisar inte Norrbotten 
enskilt och därför var denna undersökning svår att använda för att uppfatta omfattningen av 
narkotika bland ungdomar i Norrbotten. I studien presenteras beskrivande statistik av 
gymnasieungdomar i Norrbottens läns omfattning av användandet av tobak, alkohol och 
narkotika, särskilt cannabis. Studien belyser även olika bakgrundsfaktorers sannolikhet att 
pröva, använda eller avstå från droger, detta genomfördes med multivariata analyser. Syftet 
med studien var att ge en bild av situationen i länet. (Jakobsson 2013, 4) För att kunna ge en 
mer generell bild av läget i länet så fick gymnasieungdomar i hela länet möjlighet att besvara 
en enkät som belyste dessa frågor under september månad 2012. I studien framgick det att de 
ungdomar som i störst utsträckning hade en restriktiv preferens gentemot cannabis och var 
minst liberala till drogen var de ungdomar som hade goda kunskaper om cannabis, det 
omvända gällde de ungdomar som hade begränsade kunskaper om cannabis. Detsamma gällde 
hur vanligt ungdomar trodde det var att ungdomar testade eller brukade cannabis, de 
ungdomar med goda kunskaper trodde att det var mindre vanligt än de ungdomar med 
begränsade kunskaper. Detta visade på ett samband mellan kunskaper, preferenser samt hur 
vanligt ungdomar trodde det var att pröva cannabis bland andra jämnåriga ungdomar. Detta 
ledde till ett antagande att ur ett drogförebyggande perspektiv så kan ett drogupplysande 
arbete leda till mer restriktiva preferenser bland ungdomar i länet (Jakobsson 2013, 14). 
Studien visade att oavsett kön eller utbildning så var andelen som prövat cannabis störst i 
årskurs 3. Detta antogs kunna tolkas på två olika sätt. Att å ena sidan fler ungdomar succesivt 
prövar cannabis under sin gymnasietid eftersom de utvecklar nya sociala kontakter unde 
gymnasietiden och exponeras för tillfällen att pröva drogen. Det kan även tolkas som att de 
olika årskurserna tillhörde olika generationer som har olika preferenser till droger till exempel 
att de elever som gick i årskurs 1 hade tagit del av fler drogförebyggande arbeten och då var 
mer restriktiva. För att avgöra vad detta berodde på så slog studien fast på att en och samma 
årskurs måste följas under tid för att avgöra om det berodde på livsfaser för ungdomarna eller 
olika ungdomsgenerationer (Jakobsson 2013, 16).  

Ansökan om medel för utbildningsinsats och  uppföljning: 
Resultaten från 2012 års gymnasieundersökning ledde till att man från Länsstyrelsen och 
gymnasieskolorna såg ett behov av utbildningsinsatser för gymnasieelever. Länsstyrelsen i 
Norrbottens län ansökte i april 2013 om medel för utbildningsinsatser och för att följa upp den 
undersökning som genomfördes år 2012 om användandet av narkotika samt länets 
gymnasieungdomars attityder till narkotika (Röka, kröka och knarka, Mats Jakobsson, Luleå 
Tekniska Universitet 2013). Den fortsatta satsningen på området motiverades med att se om 
en ökad kunskap av cannabis påverkar attityden eller viljan att testa drogen För att avgöra om 
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utbildningsinsatsen till eleverna haft någon  effekt så jämförs de skolor som ingått i insatsen 
med kontrollgrupper. Under hösten 2014 skall uppföljningen av utbildningsinsatsens effekter 
undersökas genom en stor undersökning av gymnasieungdomar i länet Detta innebar att de 
elever som gick i årskurs 1 under undersökningen 2012 följs upp då de går i årskurs 3 under 
2014. När dessa elever går i årskurs 2 så får de en kunskapsinsats vara lämplig för dessa 
elever som då också kunde följas upp under 2014 då de går i årskurs 3. Medel till 
utbildningsinsats och en uppföljande undersökning som skall genomföras hösten 2014 
beviljades av Folkhälsomyndigheten (tidigare FHI).  

Utbildningsinsatsens mål och innehåll: 
I läroplanen för gymnasieskolan så fastslås det att gymnasieskolan har ett särskilt ansvar att 
ge eleverna kunskap om tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Regeringen anger i sin 
ANDT-strategi (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) att det är viktigt att utveckla 
undervisningen om narkotika för eleverna. I en rapport från skolverket (Undervisning om 
alkohol, narkotika, doping och tobak - en praktiknära genomgång, 2013) tas olika villkor upp 
som gäller för en framgångsrik ANDT-undervisning. Dessa är: 

-  ANDT-undervisning bör knytas till ett teoretiskt ramverk kring risk och skyddsfaktorer  
 
- Innehålla inslag som syftar till beteendeförändring t ex social färdighetsträning, undervisa 
om samhällets normer kring alkohol och narkotika 
 
- Vara anpassad till gruppens mognad och ålder 
 
- Ha inslag av elevaktiva pedagogiska förhållningssätt som skapar delaktighet och 
engagemang 
 
Skolverkets rapport Undervisning om alkohol, narkotika, doping och tobak – en praktiknära 
genomgång (2013) tar upp vikten av realistiska förväntningar på resultat och utfall. Det är helt 
klart möjligt att öka elevers kunskap om ANDT men detta betyder inte automatiskt att alla 
elever minskar sitt framtida bruk. I rapporten skriver skolverket att det är viktigt att ANDT-
insatserna inte är för komplicerade så att de blir för svåra att implementera och därmed får ett 
minskat stöd av de berörda skolorna och skolledningarna. Rapporten nämner även vikten av 
en aktuell undervisning med fakta som är lätt att kritiskt granska för att på så sätt skapa en 
större trovärdighet. 

 
Alla gymnasieskolors gymnasiechefer i länet blev kontaktade och fick möjlighet att delta i 
utvecklingen av insatsen. Två gymnasieskolor som visat intresse för insatsen besöktes av 
länsstryelsens ANDT-samordnare och uttryckte att utbildningsinsatsen verkade rimlig att 
genomföra. I processen att ta fram ansökan till utbildningsinsatsen så medverkade även Luleå 
Tekniska Universitet via ett samarbete med Mats Jakobsson, Universitetslektor vid 
avdelningen för arbetsvetenskap. Vid planeringen av insatsen så föreslogs det att fyra 
gymnasieskolor skulle vara med och pröva utbildningsinsatsen i dess första skede och det blev 
även fyra gymnasieskolor som gjorde detta. Dessa gymnasieskolor var belägna i Luleå, Piteå, 
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Älvsbyn och Boden. Detta beslut fattades eftersom ett samarbete med dessa skolor fanns 
sedan tidigare samt att utbildningsinsatserna för personal skedde i Luleå och detta innebar 
mindre kostnader för deltagarna eftersom skolorna alltid måste vikarieersätta de personer som 
var frånvarande från skolan på grund av utbildningen. Utbildningen för personal bestod av tre 
halvdagar. Lärarna fick utgår från den checklista som skolverkets ANDT-rapport 
sammanställt (se ovan). Antalet lektioner som lärarna skulle utföra tillsammans med eleverna 
var enligt ansökningen 2-3 stycken men vissa ville utöka antalet vilket Länsstyrelsen ställde 
sig positiv till. 
 

Utbildningsinsatsens mål: 
 
- Att utveckla en kunskaps/informationsinsats för gymnasieskolans årskurs 2 som är baserad 
på fakta bland annat på regional och lokala förhållanden samt upprätthåller samhällets 
normer kring narkotika 
 
- Att utveckla en insats som ger skolan, lärare och elever möjlighet att påverka innehåll och 
form  
 
- Att utveckla en insats som bygger på forskning av vilka program som visar goda resultat, d v 
s bygger på risk och skyddsfaktoranalys, inslag som syftar till beteendeförändring och 
rymmer elevaktiva arbetssätt 
 
- Att utveckla en insats som ger möjlighet att kritiskt granska exempelvis källor för hur 
ungdomar får kunskap kring cannabis 
 
-Att utveckla en insats som lätt går att implementera i skolans vardag och som används av de 
personer som eleverna möter i sin vardag 
 
-Att insatsen kan bidra till att underlättandet av att integrera ANDT-inslag i skolans 
ordinarie ämnen 
 
- Att undersöka om insatsen kan bidra till att öka elevernas kunskaper och bidra till elevernas 
attityder till cannabis ändras och benägenheten att testa cannabis. 
 
Förhoppningen är att om insatsen fungerar så bör den främst leda till ökade kunskaper om 
cannabis hos deltagarna. Detta i sin tur leder till en förhoppning om att en ökad kunskap hos 
deltagarna bidrar till en förändrad attityd till cannabis bland ungdomar och i slutändan ett 
ändrat beteende. 
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METOD 

Undersökningsansats: 
Utvärderingen utgår ifrån en kvalitativ ansats. Detta tillvägagångssätt valdes eftersom 
bakgrundsfaktorer till ungdomars perspektiv på cannabis är något som måste förstås genom 
analys av ungdomars tankar och resonemang, detta är något som är svårt att mäta kvantitativt. 
Att genomföra en kvalitativ utvärdering med en förklarande ambition var dessutom mer 
relevant eftersom en stor kvantitativ undersökning av ungdomars kunskap samt attityd till 
cannabis kommer att genomföras hösten 2014. Det urval som fanns tillgängligt till denna 
utvärdering var dessutom inte nog stort för att mäta kvantitativt. Ungdomars anledningar till 
deras perspektiv på cannabis är något som antas vara individuellt och därför antas en 
kvalitativ metod för analys av den insamlade datan att föredra. 

Val av metod:  
Valet att genomföra en utvärdering byggde på en önskan från Länsstyrelsen i Norrbotten att 
fastställa effekterna av utbildningsinsatserna på de fyra skolor som genomfört 
utbildningsinsatsen.  Utvärderingen har ett korrigerande syfte eftersom målet bland annat är 
att konstatera om utbildningsinsatsen har gett de avsedda effekterna (Lundahl et al. 1999, 
207). Denna studie innehåller de tre dimensioner som en utvärdering bygger på: Det första är 
tidsdimensionen, utvärderingen relaterar till ett tidsperspektiv och i detta fall handlar det om 
utbildningsinsatsens början till dess att utbildningsinsatsen hade testats av fyra stycken skolor 
i Norrbotten. Den andra dimensionen är att alla utvärderingar har en sorts jämförelse. Denna 
utvärdering jämför inte till exempel två olika grupper som fått olika utbildningar utan 
jämförelsen sker genom att jämföra utbildningsinsatsen (den givna situationen) med olika 
förklaringsteorier samt informanternas egna jämförelser med hur de upplevde sin situation 
innan utbildningsinsatsen implementerades i deras verksamhet. Jämförelsen sker även på ett 
kognitivt plan där informanternas upplevelser av utbildningsinsatsen ställs mot de mål som 
utbildningsinsatsen hade från början. Den tredje och sista dimensionen som förekommer i alla 
utvärderingar är det perspektiv som styr utvärderingen. Denna utvärdering utgår från ett 
brukarperspektiv där brukarna, i detta fall ungdomarna som genomfört utbildningsinsatsen får 
komma till tals och ge sitt perspektiv på cannabis (Eriksson et al. 2008, 30).  

Det empiriska materialet som utvärderingen bygger på samlades in genom 
fokusgruppsintervjuer.  Fokusgruppsintervjuer är planerade och strukturerade gruppintervjuer 
där gruppen var sammansatt i ett särskilt syfte, samtalet var fokuserat kring ett särskilt tema, i 
detta fall cannabis, samt att det fanns en särskilt utsedd samtalsledare som styrde samtalet. Att 
genomföra fokusgruppsintervjuer istället för enkilda samtalsintervjuer bedömdes vara en 
fördel eftersom intervjuledarens styrande roll ansågs minska.  Ett samtal kommer lättare igång 
mellan fokusgruppens deltagare där de kunde diskutera olika frågor eller komma med olika 
påståenden (Esaiasson et al. 2012, 319). Detta ansågs fördelaktigt eftersom denna utvärdering 
ville ta del av informanternas perspektiv och attityd till cannabis så sanningsenligt som 
möjligt. Om ett samtal flyter på mellan intervjudeltagarna är det troligt att fler åsikter och 
ställningstaganden kommer fram än om deltagarna hade intervjuats en och en. Fokusgruppen i 
sig kan också komma att påverka deltagarna eftersom deras samspel mellan varandra kan 
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påverka deras inställning till cannabis. Det var därför intressant att genomföra 
fokusgruppsintervjuer för att kunna se på samspelet mellan liberala och mer restriktiva 
informanter och se om dessa påverkade varandras attityder till cannabis (Esaiasson et al. 
2012, 318). Att resultatet bygger på intervjuer bygger på en önskan om att återge 
bakgrundsfaktorer till ungdomarnas attityder och perspektiv på cannabis samt 
utbildningsinsatsen så grundligt som möjligt. Samtalsintervjuer ger goda möjligheter att 
registrera svar som är oväntade. Att enbart utvärdera utbildningsinsatsen kvantitativt genom 
till exempel en enkät föreföll inte vara en rimlig väg eftersom risken hade varit stor att viktiga 
inslag i ungdomarnas perspektiv hade gått till spillo eftersom frågorna hade skapats mer 
strukturerat och svaralternativen inte blir lika öppna för oväntade responser (Esaiasson et al. 
2012, 251). Intervjuguiden användes på ett semi-standardiserats sätt. Frågorna var skapade på 
förhand och ställdes till alla respondenter och fokuserade på cannabis samt 
utbildningsinsatsen kring cannabis. Om någon av informanterna ville tillägga något eller att 
samtalet natruligt flöt in på något annat tema som relaterade till cannabis så välkomnades 
detta eftersom utvärderingen så verklighetstroget som möjligt vill återge ungdomarnas 
perspektiv på cannabis samt lyfta de frågor de tycker är viktiga vid utbildningar om cannabis 
(Lundahl et al. 1999, 116).   

Urval: 
Urvalet till utvärderingen består av elever vid Strömbackaskolan i Piteå, Kvarteret 
Kungsfågeln i Luleå samt Älvsbyns gymnasium. Urvalet föll sig naturligt eftersom det endast 
var dessa skolor som hade genomfört utbildningsinsatsen kring cannabis då utvärderingen 
genomfördes. Eleverna i urvalet gick årskurs 2 på gymnasiet i olika program förutom eleverna 
från Älvsbyn som var blandat elever mellan årskurs 1-3. De elever som ställde upp som 
informanter hade blivit tillfrågade av skolpersonalen. Skolpersonalen hade dock blivit 
kontaktade innan de genomförde sitt urval av elever om att det var önskvärt med så blandade 
grupper som möjligt vad gäller kön och gymnasielinje. Utvärderingen bygger på totalt tre 
stycken fokusgruppsintervjuer med sex informanter i varje intervju. Av dessa arton personer 
var 10 stycken killar och 8 stycken tjejer. Informanterna gick på både studieförberedande 
samt yrkesförberedande program. 6 stycken informanter gick på byggnadsprogrammet, 6 
stycken gick på barn och fritidsprogrammet, 2 stycken gick ekonomiprogrammet, 1 gick 
mediaprogrammet, 1 gick samhällsprogrammet, 1 gick språkintroduktion och 1 gick hotell 
och turismprogrammet. 

Genomförande, fokusgrupper och etiska reflektioner 
Länsstyrelsen i Norrbotten var intresserade av att få veta ungdomarnas upplevelse av och 
perspektiv på utbildningsinsatsen kring cannabis. Eftersom utbildningsinsatsen inte hade 
testats på alla skolor i alla kommuner bedömdes en mer djupgående utvärdering passa bra 
som dessutom kunde ge rekommendationer till andra skolor som eventuellt vill pröva 
utbildningsinsatsen kring cannabis. Vid det första mötet med länsstyrelesen diskuterades 
föreliggande studies upplägg och genomförande samt att olika förberedande material blev 
tillgängliga, exempelvis Länstyrelsens ansökan till Folkhälsomyndigheten,  och  material om 
utbildningsinsatsen. Under en konferens den 11 mars på Sunderby Folkhögskola informerade 
Länsstyrelsen de lärare och skolpersonal som närvarade och hade tänkt genomföra 
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utbildningsinsatsen att denna utvärdering skulle genomföras. Skolorna informerades om att 
denna utvärdering skulle vara färdig i slutet av maj så det hade varit önskvärt om skolorna 
hade genomfört utbildningsinsatsen kring cannabis i april så att utvärderingen kunde ske. De 
tre skolor som skulle genomföra utbildningsinsatsen kontaktades men eftersom en av skolorna 
(Boden) först kunde genomföra sin utbildningsinsats under v.22-23 så valdes den skolan bort 
från denna utvärdering på grund av tidsbegränsning. 

I Piteå så genomfördes intervjun den 29/1, den fokusgruppsintervjun genomfördes med en 
intervjuguide som skiljde sig något från intervjuguiden som användes i Luleå samt Älvsbyn 
(se bilaga). I Luleå var det Kvarteret Kungsfågeln som genomförde utbildningsinsatsen i 
slutet av April. Fokusgruppsintervjun i Luleå genomfördes den 5/5 på skolan. I Älvsbyn 
genomfördes utbildningsinsatsen i slutet av April och fokusgruppsintervjun genomfördes på 
skolan i Älvsbyn den 9/5. Intervjuerna spelades in i syfte att sedan kunna transkribera dem så 
att så mycket av det som sagts under intervjuerna skulle kunna tas reda på och inte glömmas 
bort. Innan intervjuerna påbörjades så informerades alla deltagare om att intervjun var 
anonym, inspelningen skulle endast användas till att transkribera intervjun samt att hela 
intervjun var frivillig och de hade när som helst rätt att lämna intervjun eller välja att inte 
svara på frågor de inte var bekväma med. Under de båda intervjuerna var fokusgruppen ensam 
med intervjuledaren. Efter genomförandet av intervjuerna så transkriberades materialet. 
Resulatatet tolkades genom att ställa upp olika teman där mönster i intervjuerna uttrönades. 
Analysarbetet av utvärderingens resultat skedde med hjälp av de valda teorierna.  

Metodproblem:  
Det största metodproblemet som denna utvärdering har stött på är tidsbegränsningen. På 
grund av utvärderingens tidsbegränsning har urvalet blivit litet. Skolorna som utvärderingen 
bygger på (med undantag för Strömbackaskolan i Piteå) genomförde sina utbildningsinsatser 
sent i april månad och detta medförde att data till utvärderingen kunde samlas in först i början 
av maj. Resultatet omfattar för få individer för att kunna dra några generaliserbara slutsatser 
men tillräckligt stort för att kunna belysa hur utbildningsinsatsen upplevdes och ungdomarnas 
perspektiv på cannabis. Detta innebär att det resultat och de slutsatser och rekommendationer 
som dras ändå skall kunna vara till nytta inför ett fortsatt arbete med utbildningsinsatsen.  

Informanterna i fokusgrupperna kände varandra sedan tidigare och detta bidrog att de hade 
förhandsbestämda roller i grupperna som kan ha påverkat resultatet (Esaiasson et al. 2012, 
323). Om det till exempel var någon informant som var populär i fokusgruppen och denne 
hade restriktiva alternativt liberala åsikter kring cannabis finns risken att gruppen ha tytt sig 
till denna persons perspektiv. Även om detta kan betraktas vara ett metodproblem så är det 
även vara en av styrkorna, det visar på det grupptryck och den drogexponering ungdomar 
utsätts för och kan förklara deras ambivalens kring cannabis. 

Något annat som upplevdes vara ett metodproblem eller en utmaning var vikten att lyssna på 
respondenterna och lyssna på ”rätt  sätt”. Uppmärksamhet är något som kräver energi och 
koncentration på sådant som ligger utöver det som sägs vid intervjun. Informanten skickar ut 
olika signaler, exempelvis gester och ”hummanden” som man i egenskap av intervjuledare 
reflekterar över. Denna reflektion sker med hjälp av intervjuledarens egna kunskaper, 
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attityder, erfarenheter och motiv för intervjun. Denna process kan leda till att intervjuledaren 
har flera möjliga följdfrågor men väljer en baserad på sin egna erfarenhet (Krag 1993, 63). 
Detta kan leda till att beroende på hur intervjuledaren väljer att lyssna, det vill säga tolka 
informanterna, så kan intervjuledaren frammana ett visst resultat. Genom att försöka vara 
medveten om detta har intervjuerna försökts göras så objektiva som möjligt för att inte 
påverka resultatet i någon viss riktning. 

Ämnet cannabis kan vara känsligt och trots att alla informanter blivit informerade om att alla 
intervjuer var anonyma samt frivilliga så kan resultatet ändå ha påverkats. Det finns alltid en 
risk att informanterna inte är helt sanningsenliga speciellt då intervjuerna behandlar ett ämne 
som är belagt med en viss tabu i samhället. Förhoppningen är dock att informanterna varit så 
sanningsenliga som möjligt eftersom det flera gånger under intervjutillfällena poängterades att 
de gärna fick framföra så mycket åsikter och egna värderingar som möjligt. 

Ett annat centralt metodproblem som är återkommande för den empiriska 
samhällsvetenskapen är validiteten. Problemet anses kroniskt eftersom utvärderingen arbetar 
med ett teoretiskt och operationellt språk. Detta medför ett ”översättningsproblem” där det 
hela tiden kan ifrågasättas om utvärderingen emppiriskt undersöker det den teoretiskt sätt 
påstår sig undersöka (Esaiasson et al. 2012, 57) Utvärderingens problemområde ligger på en 
relativt hög ”abstraktionsnivå” som är svår att operationalisera på ett klart sätt eftersom det 
handlar om perspektiv, attityder och respondenternas synpunkter (Esaiasson et al. 2012, 59). 
Genom ett omfattande bakgrundsarbete inför utvärderingen samt en genomarbetad 
intervjuguide som grund så bedöms validiteten ha så god validitet som möjligt i studien. När 
det gäller reliabiliteten är tolkningen av resultatet grundad på tidigare erfarenheter och 
kunskap och blir därför svår att göra helt objektiv och värderingsfri. Utvärderingen bygger på 
intervjuer med människor vilka är individer och om denna utvärdering skulle genomföras igen 
med ett annat urval kan den åtminstone delvis få ett annorlunda resultat om det är så att alla 
aspekter inte kommit fram i intervjuerna med ungdomarna.. Man kan dock  på goda grunder 
anta att resultatet bör ha blivit nästintill likadant om det varit likartat urval som utvärderades 
igen och därför kan reliabiliteten anses som god. Detta är dock svårt att bevisa eftersom exakt 
samma utvärdering är omöjlig att genomföra igen även med samma urval eftersom 
informanterna kan ha utvecklats och förändrats som individ och eventuellt till och med fått ett 
annat perspektiv på cannabis genom att delta i denna utvärdering.  
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TEORI-Avvikande beteende, ritualer, neutraliseringstekniker och 
förhållningssätt till droger bland ungdomar. 
 

Avvikande beteende och bruk av cannabis samt marijuana 
I boken utanför tar Howard S.  Becker upp avvikelse. Han gör en åtskillnad mellan brott och 
avvikelse. Detta eftersom det riktar uppmärksamheten mot ett mer generellt problem än att 
endast undersöka vem som begår ett brott. Avvikelse är de handlingar som människor 
definierar som "fel". Dessa felaktiga handlingar är inte alltid brottsliga utan kan ibland vara 
felaktiga i det fält de utförs i. Ett sociologiskt synsätt på avvikelse som Becker tar upp är 
relativistiskt och syftar på att avvikelse är en underlåtenhet att följa gruppregler. Detta 
genomförs genom att identifiera en grupps regler och sedan se om någon individ överträder 
dessa regler och på det sättet blir en avvikare i gruppen. Becker menar att detta relativistiska 
synsätt är det som ligger närmast hans egna synsätt men Becker poängterar att det 
relativistiska synsättet på avvikare inte tillräckligt betonar den kluvenhet som som uppstår då 
det ska bestämmas vilka regler som skall användas som måttstock för att ta reda på vad som 
är ett avvikande beteende. Till exempel så består ett samhälle av många olika grupper och om 
en individ bryter mot en grupps regler genom att följa en annan grupps regler blir det ibland 
problematiskt att utröna om detta gör personen till en avvikare. Detta sociologiska synsätt 
definierar avvikelse som ett brott mot en samförstådd regel. Becker påvisar dock att ett 
centralt faktum om avvikelse är att det skapas av samhället. Becker menar att "sociala grupper 
skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas överträdelse utgör avvikelsen" och sedan 
tillämpa dessa regler på specifika individer och då beteckna dem som utanförstående (Becker 
2006, 22). Detta leder till att avvikelse inte är en egenskap hos den handling som individen 
begår utan att det istället är en följd av de sanktioner och regler som ett samhälle tillämpar på 
den som har ett avvikande beteende. Samhället betecknar vissa människor som avvikande 
men denna etiketteringsprocess är inte alltid helt ofelbar därför kan vissa personer betecknas 
som avvikande trots att de inte brutit mot någon regel. Becker menar att kategorin avvikare 
inte är homogen och därför kan inte avvikare pekas ut endast genom gemensamma faktorer 
som personlighet eller livsituation. Många individer kan vara avvikare men betecknas inte 
som avvikare eftersom de undgår att upptäckas som avvikare av samhället. Det avvikarna har 
gemensamt är att de alla delar etiketten avvikare som de fått av samhället. Becker analyserar i 
sin teori den process som sker då individer blir betecknade som avvikare och deras reaktion 
på denna bedömning (Becker 2006, 23). En handling anses alltså som avvikande beroende på 
hur andra individer reagerar på handlingen. Vissa individer kan överträda regler utan att andra 
reagerar på detta. Samhället reagerar olika starkt på regelöverträdelser vid olika tillfällen. 
Avvikelse inte är någon enkel egenskap som finns hos vissa former av beteende men inte hos 
andra former av beteende utan avvikelsen är produkten av den process som sker då andra 
reagerar på den avvikande handlingen (Becker 2006, 26). Moderna samhällen är komplexa 
och har många olika grupper som alla har sina egna sociala regler (Becker 2006, 27). 

Vilka personer som är avvikande beror på en rad olika faktorer. Becker tar upp ett exempel 
där han utrönar vem som eventuellt kan komma att pröva och bli en användare av narkotika. 
Ett steg mot detta är en villighet att testa narkotikan i fråga. Villigheten att pröva narkotikan 
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kan bero på att personen i fråga är alienerad från konventionella normer. Men denna 
alienation skapar bara droganvändning hos de personer som är i stånd att pröva narkotikan. 
Det gäller att den alienerade personen som är villig att pröva narkotikan också befinner sig i 
kretsar där narkotikan finns tillgänglig. Alienationen kan alltså vara en av faktorerna till 
droganvändning men kan inte förklara hela processen mellan användare och icke användare. 
Becker tar därför upp begreppet karriär. För att förklara en avvikare och varför de valt att 
avvika så kan det vara nyttigt att utröna avvikarkarriärerna (Becker 2006, 34). Det första 
steget i karriären som avvikare är att begå en handling som på något sätt bryter mot någon av 
samhällets regler. Denna första handling kan vara oavsiktlig då individen i fråga inte vet att 
denna bryter mot ett visst regelkomplex men handlingen kan också vara avsiktlig med en 
drivkraft bakom (Becker 2006, 35). Det är sannolikt att de flesta människor känner impulser 
till att begå avvikande händelser och att människor är mer avvikande i fantasin än vad de är i 
verkligheten detta medför att det inte alltid är nödvändigt att fundera över varför någon utför 
en avvikande handling utan att istället fundera på varför andra människor inte utför denna 
avvikande handling. Detta beror ofta på att "normala" personer är involverade i många 
konventionella institutioner och beteenden och finner att denne måste hålla sig till de 
beteenden som finns inom dessa institutioner eftersom många andra av denne individs 
aktiviteter skulle påverkas negativt om dessa beteenden inte följdes (Becker 2006, 36). På 
samma sätt leder detta till att en person som ungått den konventionella institutionerna och 
dess regler samt beteenden kan följa de avvikande impulserna i större utsträckning eftersom 
denna person inte har till exempel ett rykte eller en viss position i samhället att upprätthålla 
(Becker 2006, 37). Becker menar att just marijuanarökandet är intressant eftersom det 
illustrerar hur motiven för ett avvikande beteende utvecklas i takt med erfarenheten av 
aktiviteten. Det avvikande beteendet i sig utgör med tiden motivet för avvikelsen. Det som till 
en början kan te sig som nyfikenhet och vaga impulser att testa drogen omvandlas till faktiska 
handlingsmönster genom att marijuanabruk är en funktion av individens föreställning av 
drogen samt sättet drogen används på och denna utveckling växer i takt med individens 
erfarenhet av drogen (Becker 2006, 47). Becker försöker utröna processen som leder till att 
marijuanabrukaren börjar använda drogen i njutningssyfte. Becker genomförde femtio 
intervjuer med marijuananyttjare (Becker 2006, 49). När dessa intervjuer genomfördes så 
fokuserade Becker på historien om personens erfarenhet av marijuana och sökte efter större 
förändringar av personens bruk och inställning till drogen. Becker tar upp att det första steget 
hos marijuanabrukarna är att lära sig tekniken. Nybörjarrökaren brukar inte bli hög vid det 
första röktillfället och detta kan bero på att personen inte lärt sig att röka marijuana ännu för 
att skapa ett riktigt berusningssymptom. Om ingenting händer så kan inte individen utveckla 
en föreställning om användning av drogen i rent njutningssyfte vid det första röktillfället 
(Becker 2006, 50). Ingen av de respondenter som Becker intervjuade fortsatte att använda 
marijuanan i njutningssyfte utan att ha lärt sig att röka drogen på ett sånt sätt att drogens 
effekter uppträdde. Även om brukaren lärde sig att röka drogen på rätt sätt så blev inte alla 
användare höga och fick därmed ingen uppfattning om hur drogen var i njutningssyfte 
(Becker 2006, 51). Detta tyder på att vara hög innefattar två olika element, att de symptom 
som vållas av marijuanaanvändning närvarar samt att brukaren erkänner dessa symptom och 
dess samband med marijuanan. Ofta har marijuananovisen en uppfattning om att marijuanan 
skapar en känsla av att vara hög och om denna känsla inte infinner sig så oroar sig rökaren 
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och söker då stöd hos mer erfarna rökare av drogen. Det är först när marijuananovisen lyckas 
bli hög som denne fortsätter bruka drogen i njutningssyfte. I alla fall som Becker undersökte 
så fortsatte användningen av drogen då brukaren hade fått begrepp av mer erfarna rökare som 
hjälpte novisen att känna av de symptom som innebar att bli hög av marijuana. När brukaren 
får mer erfarenhet av drogen så växer också uppskattningen av drogen och dess effekter, detta 
leder till att brukaren söker nya effekter och fortsätter lära sig att bli hög (Becker 2006, 54). 
För att brukaren skall fortsätta bruka drogen så gäller det att denna också lär sig att uppskatta 
drogens effekter som denne lärt sig att uppleva. Användaren är inte säker på om drogens 
effekter av att känna sig desorienterad är angenäma effekter, för att fortsätta med bruket måste 
hen bestämma sig att detta är angenäma effekter. Det gäller för brukaren att omtolka 
effekterna som behagliga (Becker 2006, 55). Omtolkningen av effekterna görs vanligen 
tillsammans med mer erfarna rökare. De mer erfarna rökarna lugnar novisen och lär denne att 
finna nöje i drogens effekter. De mer erfarna rökarna lär novisen att reglera mängden 
marijuana för att undvika de effekter som anses vara svårt obehagliga (Becker 2006, 56).  

Att lära sig att uppskatta drogen är nödvändigt för att ett marijuanabruk skall fortsätta men 
detta är inte det enda som krävs för att användandet skall bestå. Brukaren måste fortfarande 
kämpa mot starka sociala kontroller som gör att handlingen ter sig som omoralisk och 
olämplig (Becker 2006, 61). För att finna de faktorer som utgör grunden för ett avvikande 
beteende menar Becker att dessa faktorer kan sökas i de processer där människors frigörs från 
samhällets kontroller. Värdesatt beteende belönas i samhället medan ett negativt beteende 
bestraffas. Becker undersöker i sin teori vad det är som påverkar att vissa personer ger sig in i 
ett marijuanamissbruk trots att denna aktivitet inte anses vara moralisk enligt samhället. 
Becker menar att den sociala kontrollen som verkar gentemot droganvändning ter sig mindre 
och mindre viktig desto längre in i droganvändandet som individen tar sig. De flesta 
marijuanabrukare är hemliga avvikare detta på grund av eventuella straff som 
marijuanabruket kan medföra men främst på grund av nyttjaren fruktar förebråelser från de 
personer som nyttjaren respekterar och behöver runtomkring sig på känslomässigt och rent 
praktiskt i livet (Becker 2006, 66). Då brukaren mer och mer umgås med andra brukare så 
minskas denna rädsla då brukaren inser att risken att bli avslöjad är mycket liten då hen 
befinner sig bland andra brukare. Becker menar att umgänget med andra brukare ger novisen 
de rationaliseringar som behövs för att påbörja aktiviteten, en fortsatt användning av 
marijuana kan även fortgå så länge individen befinner sig bland andra brukare och inte låter 
sig avslöjas av andra icke-brukare. En regelbunden användning av marijuana förutsätter dock 
att brukaren inte lägger stor vikt vid om icke-brukare märker av dennes marijuanabruk eller 
att individen endast umgås på heltid med andra brukare (Becker 2006, 67). Vissa regelbundna 
användare lär sig att dölja drogens effekter när de är i sällskap av icke-brukare och kan på så 
sätt undvikas att avslöjas (Becker 2006, 69.) Ett annat sätt av samhället att kontrollera 
marijuanabrukär att understryka moralfrågan. Många brukare vill inte stämplas som en 
avvikare och att anses vara en knarkare i samhällets ögon är något som anses vara fel och 
omoraliskt. Vissa brukare rationaliserar detta med att konventionella personer ägnar sig åt 
farligare vanor än marijuana som till exempel alkohol (Becker 2006, 72). Detta synsätt kan 
inleda en tillfällig användning av drogen, individen i fråga har då format om sin moral för att 
passa just denna aktivitet genom att intala sig själv att just marijuanabruket skiljer sig från 
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andra tyngre droger, att det inte är skadligt samt att just hen har sitt bruk under kontroll 
(Becker 2006, 73). Brukaren måste hela tiden i takt med att hens användning ökar intala sig 
själv att marijuanabruket inte överskrider någon gräns samt att det inte är särskilt farligt i just 
detta fall. (Becker 2006, 73). En individ  känner sig fri att bruka marijuana i den mån som 
individen uppfattar samhällets syn på marijuanabruket som okunnighet utifrån och ersätter 
denna kunskap med en syn på drogen och dess effekter inifrån som individen förvärvat genom 
umgänge med andra brukare. (Becker 2006, 75).  

Denna teoretiska utgångspunkt har legat till grund för denna utvärdering eftersom teorin på ett 
bra sätt visar på de faktorer som kan ligga bakom ett avvikande beteende. Att bli en avvikare 
är något som sker stegvis och Beckers analys av detta. Rädslan för att stämplas som en 
avvikare är något centralt bland unga människor som ofta har en beägenhet att vilja vara 
konforma till sin omgivning så det är viktigt att förstå att avvikelsen inte är något ungdomar 
väljer per automatik utan det är en karriärstege som de gradvis klättrar upp för. 

 

Sociala ritualer som uppstår vid tobaks- eller cannabisrökning 
Enligt Randall Collins så visar ritualer på gränser mellan inkludering och exkludering mellan 
olika grupper i ett samhälle. Att medverka i en ritual är att inkludera sig i en gemenskap 
genom att följa samma mönster som andra människor då en viss aktivitet utförs. Till exempel 
kan en ritual vara att röka eller att dricka alkohol men även olika religiösa aktiviteter så som 
att be. Ibland kan ritualerna i sig bli attackerade av individer eller grupper som inte förstår 
ritualens karaktär. För dessa individer eller grupper så ter sig ritualen oförklarlig, irrationell 
eller patologisk (Collins 2004, 297). Collins mål med analysen av tobaksritualer och dess anti-
ritualer är att förklara hur det kan ses på flera sätt. Antingen kan en ritual som till exempel 
tobak ses som ett objekt som individer tycker om och uppskattar eller finner totalt 
motbjudande. Detta menar Collins beror på vilken ritual process som människorna befinner 
sig i. Collins fokuserar på tobaksritualer men poängterar att denna teori kan implementeras på 
andra missbruk så som narkotika, alkohol, ätstörningar samt spelande.  

Om cigaretter tas som exempel så är det så att beroendet av cigaretter inte bara beror på 
nikotinet och cigaretterna i sig. Ett beroende sker inte per automatik. Att röka en cigarett en 
gång leder inte till ett automatiskt beroende, individen måste genomgå processer som får 
individen att känna välmående av de som händer i kroppen för att ett begär av cigaretter skall 
uppstå vid fler tillfällen. Collins jämför detta med Beckers teori om hur en marijuanabruk 
uppstår (se stycket om Becker – Utanför, ovan) (Collins 2004, 300). Beroendet av rökning är 
något som beror på en rad faktorer och processer. Dessa procedurer fastställer hur fäst 
individen blir vid den känsla i kroppen som rökningen medför, den sociala position som 
rökningen medför. Individers positiva respektive negativa erfarenhet av rökning står i 
proportion till den sociala kontext som de upplevt rökningen i. Den emotionella energin som 
rökningen ger åt de som röker är en känsla av medlemskap tillsammans med andra rökare 
(Collins 2004, 302). Collins beskriver att tobak, kaffe, te och marijuana alla har olika fysiska 
effekter beroende på vilken social ritual de intas i. Collins poängterar dock att han inte menar 
att droger inte har några fysiska symptom alls utan han menar att de varierar beroende på den 
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sociala kontexten. Collins menar även att vissa droger i nog stor dos kan ha sån stor påverkan 
rent fysiskt att det överskuggar den sociala ritual eller kontext som personen befinner sig i. 
Olika rökningsritualer ger speciella emotionella energier i grupper. Collins menar att ingen 
människa skulle regelbundet bruka koffein eller röka om de inte introducerats till detta genom 
olika sociala ritualer med andra människor. Den helt isolerade Robinson Crusoe rökaren eller 
kaffedrickaren skulle aldrig komma att existera enligt Collins teori (Collins 2004, 304). 
Rökningen handlar till stor del om inkludering eller exkludering från olika grupper i 
samhället. Ur en mikrosociologisk synvinkel så måste den individuella tobaksrökaren 
utveckla samma känslighet och ge tobaken liknande attribut som till exempel en 
marijuanarökare måste lära sig för att kunna bli hög. 

Rökningen som aktiviteten är användbar hos människor med litet kulturellt och socialt kapital 
som inte har mycket att tala om. Rökningen är en aktivitet som kan utföras i en gemenskap 
med andra utan att människorna behöver prata med varandra särskilt mycket. Rökningen blev 
även en aktivitet som en människa kunde utföra ensam utan att andra människor fann detta 
konstigt. Rökningen kunde byta ut tidigare religiösa ritualer som människor utförde ensamma 
till exempel att be (Collins 2004, 308). Individen som röker styr sig själv mot en speciell sorts 
emotionell energi med hjälp av rökningen. Individen kan bli beroende av den sociala ritualen i 
sig (Collins 2004, 317). Bland unga människor blev och är cigaretter en rituell gåva.  Att 
bjuda på en cigarett eller till och med slutet på en cigarett kan vara en början till en vänskap 
eller i alla fall ett umgänge för stunden. På samma sätt är det en början till ett samtal eller en 
ny relation att erbjuda någon eld eller att be om eld till rökningen (Collins 2004, 323). Collins 
argumenterar att tycka om rökning eller för den delen även vara emot rökning är något som 
inte händer per automatik utan är något som är socialt konstruerat (Collins 2004, 326). 

 

Att se på bruk av cannabis och tobak i form av ritualer ger en ökad förståelse för varför 
handlingarna i sig kan te sig lockande för ungdomar. Att bruka cannabis eller tobak blir till 
något större än endast handlingen i sig. Rökningsritualerna blir en slags social ritual som kan 
ersätta andra sociala ritualer som ungdomar kan utföra. För att förstå varför ungdomar brukar 
cannabis så är det viktigt att se på bruket som mer än bara ett bruk av den fysiologiska 
karaktären. Därför är denna teori bra för att förklara de mer psykologiska effekterna av att 
utföra handlingen ”att röka”. 

 

Normalisering av cannabis bland unga människor 
Artikeln The normalisation of cannabis use among young people: Symbolic boundary work in 
focus groups analyserar "tekniker av neutralisering" bland unga människor där cannabis 
diskuteras i fokusgrupper. Artikeln baserar sig på data hämtat från fokusgruppsintervjuer med 
danska ungdomar från att de var 14-15 år gamla år 2004 till dess att de var 18-19 år gamla 
2008. Under denna period så förändras respondenternas synsätt och attityd till cannabis 
radikalt från att ha varit negativt och skeptiskt till att vara övervägande positivt och 
accepterande. Detta är en förändring som författarna till artikeln kallar för "normalisering av 
cannabisanvändning" (Järvinen et al. 2011, 2). Artikeln hänvisar till att forskare de senaste 15 



20 
 

åren har beskrivit en slags normalisering av droganvändning där illegala droger har blivit mer 
och mer accepterade och en mer vidd spridning har skett bland ungdomar. Droganvändning 
förekommer inte bara bland olika subkulturer utan droganvändningen har blivit en del av 
ungdomars fritid. Normaliseringsbegreppet hänvisar inte till att majoriteten av unga 
människor brukar droger utan det pekar på att droger har blivit mer accepterat och mer 
tillgängligt för den ”ordinära” ungdomen (Järvinen et al. 2011, 2). Forskare hävdar att 
riskperspektivet har sina begränsningar då det gäller dess tillämpning på unga och droger. 
Unga droganvändare har tidigare ansetts vara omedvetna om drogers risker eller att de 
ungdomar som brukar droger skulle vara problematiska och på flykt från sociala eller 
psykologiska problem. Kritiker anser att denna syn är föråldrad och att unga droganvändare i 
större utsträckning skall ses som rationella och i de flesta fall välinformerade om risker med 
droger. Dagens ungdomar exprimenterar med droger eftersom njutningen av drogerna 
överväger riskerna enligt dem. Vissa kritiker hävdar att det är just riskerna som lockar vissa 
ungdomar eftersom det är ett spännande avbrott på en annars trist vardag samt att riskerna 
med droger är bara en av många risker som ungdomar ställs inför i dagens moderna samhälle 
(Järvinen et al. 2011, 3). Cannabis är den drog i världen som är mest spridd och använd. 
Under 1990-talet har användningen av cannabis ökat markant bland västerländska ungdomar. 
Artikeln bygger på data från ett stort forskningsprojekt i Danmark som behandlade ungdomar, 
alkohol och droger. Den kvalitativa delen av studeien består av 49 fokusgruppsintervjuer med 
unga personer i åldrarna14-19 år (Järvinen et al. 2011, 6). De första intrvjuerna genomfördes 
2004 då ungdomarna var 14-15 år gamla. Dessa fokusgrupper intevjuades sedan igen årligen 
fram till 2008 då ungdomarna var 18-19 år gamla. För att bredda datan så lades vissa nya 
fokusgrupper in då vissa av de ungdomar som funnits med i början av projektet inte längre 
kunde delta. Alla fokusgrupper etablerades via deras skolor. Ungdomarna relaterade till 
cannbis och cannabisanvändning på olika sätt men genom förhandlingar och kompromisser 
inom fokusgrupperna så tenderade grupperna att nå en överenskommelse som berodde till stor 
del på deltagarnas ålder. 14-15 åringarna i studien såg på cannabis som en drog som ”andra” 
använder (Järvinen et al. 2011, 8). Cannabis ansågs vara negativt och ungdomarna refererade 
till de som brukade cannabis som ”pundhuvuden”. Ungdomarna ansåg inte att cannabis kunde 
liknas vid alkohol även om alkoholen kunde ge allvarliga rus så ansågs cannabis vara värre då 
ungdomarna ansåg att cannabisen hade långsiktigt skadliga effekter (Järvinen et al. 2011, 9). 
När ungdomarna intervjuades i 15-16 års åldern hade de nått ett nytt stadium i deras attityd 
mot cannabis, de öppnade upp sig inför ett cannabisbruk (Järvinen et al. 2011, 10). 
Cannabisbruket accepterades så länge det var något roligt som skedde på till exempel 
festivaler eller resor, vid speciella tillfällen. Det tredje stadiet var då ungdomarna hade blivit 
18-19 år gamla, vid denna tidpunkt hade ungdomarna en attityd till cannabis där drogen 
ansågs vara vanlig och harmlös (Järvinen et al. 2011, 11). Cannabis ansågs vara en normal 
drog som kunde brukas på till exempel ”hemmafester” där atmosfären var lugn och 
cannabisen var en rogivande drog. Effekterna av cannabisen beskrevs av ungdomarna som 
kontrollerbar (Järvinen et al. 2011, 12). Cannabis urskiljs från andra ”riktiga” droger (Järvinen 
et al. 2011, 13). Cannabisen beskrivs som en drog som inte är beroendeframkallande. 
Ungdomarna i studien gjorde skillnad på ett rekretionellt bruk av cannabis och de personer 
som mer regelbundet rökte cannabis, på detta sätt skiljde de sig från den grupp 
cannabisanvändare som kunde anses ha ”riktiga” drogproblem. (Järvinen et al. 2011, 14). 
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Ungdomarnas attitydförändringar menar författarna till artikeln beror på att dessa förändringar 
i attityd mot drogen krävs för att ungdomarna skall kunna testa drogen samt att det används 
för att raionalisera efter att ungdomarna har testat drogen. Fokusgrupperna drar symboliska 
linjer mellan deras beteende och andra droganvändares beteende. En viktig avgränsning som 
ungdomarna gör för att kunna normalisera sitt cannabisbruk är att de gör skillnad på fritid och 
det riktiga livet. Cannabisbruket är något som sker på till exempel fester och bara ibland och 
inte något de skulle ägna sig åt under deras vardag. Detta frigör ungdomarna från etik, moral 
samt hur en samhällsmedborgare skall bete sig eftersom cannabisbruket inte är något de 
”egentligen sysslar med” (Järvinen et al. 2011, 15). Fokusgruppernas benägenhet att göra 
skillnad på cannabis och andra ”riktiga” droger är ett steg mot normaliseringen av cannabis. 
Denna syn på cannabis medför att ungdomarna inte behöver definiera sig själva eller de som 
brukar cannabis ibland som knarkare. Fokusgrupperna skyllde till stor del på att annan 
narkotika var farligare och inte kunde jämföras med cannabis samt att de ansåg sig ha kontroll 
över sitt bruk. Ungdomarna ansåg dock inte att alkohol var farligare än cannabis i denna 
studie. Detta anser författarna bero på att de ungdomar som brukade cannabis i denna studie 
även drack alkohol i relativt stora mängder (Järvinen et al. 2011, 16). Normalisering av ett 
experimentellt cannabisbruk i denna studie visar på att den kollektiva synen på cannabis 
förändras signifikant från en negativ/ambivalent syn bland yngre ungdomar till en 
övervägande accepterande syn i de äldre tonåren. Unga människor exprimenterar med droger 
eftersom deras sociala nätverk läser av riskerna med drogerna innan de testar drogerna. 
Ungdomarna kommer i kontakt med drogerna tillsammans med sina vänner och det är i denna 
sociala kontext som de bestämmer sig för att testa eller inte testa cannabis (Järvinen et al. 
2011, 17). 

Att få en bakgrund till ungdomars normalisering av cannabis är viktigt för att skapa en ökad 
förståelse för problemområdet. Studier som endast undersöker om ungdomar testat respektive 
inte testat cannabis missar att påvisa den mångdimensionella attityd som ungdomar kan ha i 
många avseenden vad gäller cannabis. Normaliseringen av cannabis i samhället bidrar till att 
ungdomar som är restriktiva till att själva pröva cannabis ändå kan uppvisa en liberal attityd 
till cannabis i övrigt. Detta i sin tur medför att drogen inte är lika stigmatiserad bland 
ungdomar och att pröva drogen anses inte lika avvikande. Denna teori belyser detta på ett bra 
sätt och ligger till grund för mycket av analysen. 

 

Unga och droger: om exponering och navigering i det svenska droglandskapet. 
Skårner och Månsson studie syftar till att beskriva ungdomars navigering i det svenska 
droglandskapet. Dagens samhälle ger ungdomar en stor exponering av droger i många olika 
sammanhang som till exempel internet, uteliv eller resor till andra länder. Studien vill besvara 
frågan om dagens ungdomar får ett ökat motstånd mot droger eller en ökad nyfikenhet på 
grund av den drogexponering som finns i dagens samhälle (Skårner et al. 2005, 7). Studien 
fokuserar inte enbart på speciella tillfällen då ungdomar använder droger utan har även fokus 
på de tillfällen då ungdomar inte väljer att bruka narkotika (Skårner et al. 2005, 11-12). En 
utgångspunkt i studien är att dagens samhälle tvingar alla ungdomar att i alla fall ta ställning 
till droger då exponeringen finns över hela samhället och inte enbart hos vissa subkulturer 
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(Skårner et al. 2005, 12). Studien undersöker hur unga vuxna i åldrarna 18-26 år navigerar i 
droglandskapet i relation till den exponering av droger som dessa unga vuxna utsätts för. 
Utifrån ungdomarnas perspektiv beskrivs även vad som påverkar valet att bruka eller att inte 
bruka narkotika så som media, musikindustrin, familj, vänner med mera (Skårner et al. 2005, 
13). Studiens empiri är insamlad med hjälp av intervjuer med tjugo unga vuxna där fokus 
legat på droger. Författarna till studien har även utfört vissa fältobservationer där de tittat 
närmare på den miljö som ungdomar vistas i när de "festar" under dessa besök så fick även 
författarna möjlighet att samtala informellt med till exempel krogpersonal och vakter och få 
deras syn på narkotikasituationen (Skårner et al. 2005, 13). Författarna har även använt 
google.com samt yahoo.com för att söka på drogrelaterade ord för att se vilka webbplatser 
ungdomar kan tänkas stöta på om de vill veta mer eller diskutera narkotika på internet 
(Skårner et al. 2005, 14). I studiens intervjuer framgår det klart att narkotika är något som alla 
de unga respondenterna måste fundera över och ta ställning till, både inför sig själv och inför 
andra människor. Alla respondenter i studien har någon sorts koppling till droger även om de 
själva inte prövat narkotika så har alla stött på narkotika mer eller mindre i sitt egna sociala 
liv. Detta medför att de föreställningar om droger som förmedlas utifrån ständigt utvärderas 
mot den egna upplevelsen och erfarenheten. En ökad exponering av droger ställer även högre 
krav på individen att ta ställning mellan att prova eller att avstå narkotika (Skårner et al. 2005, 
25). Respondenterna till studien är alla överens om att individer inte behöver åka utomlands 
eller på festivaler för att exponeras för droger även om det är mer vanligt förekommande på 
sådana platser. Respondenterna är dock överens om att vid sidan av alkohol på fester, klubbar 
och krogar så florerar den största delen av drogerna. Bilden av den traditionella missbrukaren 
är inget som är en överhängande bild hos respondenterna utan de ansåg att även "vanliga" 
människor brukar samt testar narkotika (Skårner et al. 2005, 26). I studien så framgår det att 
respondenterna upplever en ökad exponering av droger. Författarna anser att detta kunde bero 
på en ökad reell exponering samt att respondenternas egna sociala förhållanden förändras 
under uppväxten. För alla respondenter i studien, även de som inte haft nära kontakt med 
narkotika, så förefaller gymnasietiden vara en brytpunkt där respondenterna exponeras mer 
för droger samt får tillträde till nya arenor i samhället (Skårner et al. 2005, 27). Studien tar 
upp ungdomars ökade exponering av droger i media, i ett exempel framgår det att tidningen 
Cosmopolitan som vänder sig till unga tjejer skriver om en modell och hennes kamp mot 
droger. Detta medför att droger inte endast är något som de traditionella missbrukarna sysslar 
med utan även något som en ung vacker individ mitt i karriären brukar (Skårner et al. 2005, 
30-31). I media förekommer ofta bilden av det "goda" och det "onda" missbruket sida vid 
sida. Serier på tv förmedlar bilder av de traditionella missbrukarna som injicerar heroin och 
verkligen hamnar djupt ned i ett missbruk samtidigt som droger kan ses som en del av ett 
normalt vardagsliv där till exempel att röka en joint med vänner liknas vid att slappna av och 
träffas över en drink (Skårner et al. 2005, 31). 
 
Internet har radikalt förändrat möjligheterna för individer att uttrycka sig om narkotika. 
Snabbt och enkelt genom en sökning på internet kan en individ få ta del av budskap som är 
både positiva och negativa till droger. Aktörerna på internet kan till exempel vara 
myndigheter, organisationer, lösa nätverk eller enskilda individer och ingen har 
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tolkningsföreträde före någon annan och detta medför att internet blivit ett unikt forum för 
exponering av droger och uppfattningar om droger (Skårner et al. 2005, 32). 
 
Respondenterna menade att det handlade om vilket utrymmer människor lät drogerna ta i livet 
om ett bruk skulle räknas som ett bruk eller missbruk. Om droganvändningen gick ut över det 
sociala livet till exempel arbete, studier, vänner eller familj så betraktades bruket som ett 
missbruk (Skårner et al. 2005, 54). De respondenter som tagit ställning till att inte bruka 
narkotika hade olika anledningar till detta men något som framgick som ett centralt tema var 
att att droger uppfattades som farligt. De refererade till att de hört eller sett att bruket både på 
kort och lång sikt kunde leda till negativa konsekvenser och detta fick respondenterna att 
avstå droger (Skårner et al. 2005, 67). De respondenter som brukade eller hade brukat droger 
hade motiv till att testa droger som var relativt avgränsade i tid och rum. Drogerna beskrevs 
som något som la en "gudlkant" på tillvaron och förknippades för de allra flesta med fest 
(Skårner et al. 2005, 71). Att drogerna hölls borta från vardagen gjorde bruket lättare för de 
individer som ville dölja bruket från till exempel familj och vissa vänner. Detta medförde att 
de minskade risken för konflikter med de personer i individernas liv som hade en negativ 
inställning till droger (Skårner et al. 2005, 79). De respondenter som brukade drogerr gjorde 
detta tillsammans med vänner. För respondenterna så förknippades droganvändning med 
samvaro i grupp. I studien föreföll det som att droger signalerade och skapade gemenskap 
enligt de som brukade droger (Skårner et al. 2005, 87).  
 
I studien så undersöks respondenternas inställning till skolans information om droger. För 
flera av respondenterna var det i skolan som de för första gången konfronterades med 
narkotika. Droger var inte något som fanns i respondenternas kamratskrets i denna studie. 
Respondenterna hade undervisats i skolan om drogernas negativa effekter detta skedde oftast 
med hjälp av skolans personal, polis eller socialtjänst. Det verkade även vara ett vanligt inslag 
att före detta missbrukare besökte skolorna för att tala om sitt liv och sina erfarenheter 
(Skårner et al. 2005, 99). I intervjuerna framkom det att respondenterna uttryckte en viss 
irritation över något som uppfattades som en nedlåtande attityd och bristande respekt från 
vuxenvärlden i samband med drogundervisningen. Respondenterna ansåg inte att det var bra 
att måla upp en avskräckande bild av hur en narkoman är och lever eftersom det ligger för 
långt borta från ungdomars egna erfarenheter. Detta medförde att respondenterna uppfattade 
sin drogundervisning som överdriven och inte trovärdig eftersom de eventuella positiva 
effekterna av droger utelämnades vid undervisningen och detta kunde snarare skapa en 
nyfikenhet för droger (Skårner et al. 2005, 100).  
 
Studien visade att droger som "fenomen" är något som är påtagligt närvarande hos unga 
människor, både tankemässigt och i praktiken. Detta beskrivs i termer av normalisering. Detta 
definierades som att ungdomar ansåg droganvändning vara något normalt. Författarna menar 
att denna syn även framkommer i denna studie samtidigt som den svenska restriktiva synen på 
droger i hög grad var närvarande och präglade ungdomarnas handlingsmönster samt syn på 
droger (Skårner et al. 2005, 111).   
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Att lyfta fram den breda exponering av cannabis som ungdomar utsätts för är viktigt för att 
kunna förstå ungdomars kluvna åsikter om bland annat skolans undervisning av droger. 
Ungdomar exponeras för droger redan från en tidig ålder och skapar sig då en uppfattning om 
till exempel cannabis. Denna teori visar på ett bra sätt hur den ökade drogexponeringen i 
samhället bidrar till en ökad normalisering av droger bland ungdomar och att åsikter samt 
preferenser kring cannabis inte endast skapas av skolornas drogförebyggande arbete. 
 

 

 

  



25 
 

RESULTAT 
 
Fokusgruppsintervjuer med elever vid tre olika gymnasieskolor i Norrbotten. 18 elever 
intervjuades, 10 stycken av dessa respondenter var killar och 8 stycken var tjejer. 
Informanterna var mellan 16-18 år gamla. Informanterna gick både yrkesförberedande och 
studieförberedande gymnasieprogram. 

Inställning till cannabis: 
Under intervjuerna så skiljde sig ungdomarnas inställning till cannabis. Vissa var restriktiva, 
andra neutrala och ett fåtal respondenter var liberala till cannabis. De yngsta informanterna 
var de som i störst grad ansåg att cannabis var mycket farligt och hade en restriktiv hållning 
till drogen i större utsträckning än de andra. En av tjejerna hade dock en neutral inställning till 
drogen. Hon förklarade det som att hon till exempel inte ville att hennes barn brukade 
cannabis eller att hon skulle testa det själv, annars tyckte hon inte att cannabis var det värsta 
människor kunde bruka. 
Den neutrala informanten menade att cannabis inte är så farligt om det jämförs med annan 
starkare narkotika samt att det beror på hur individer brukar drogen. Vissa av informanterna 
visste inte vad deras vänner hade för inställning till cannabis eftersom det inte var något de 
talade om. En av tjejerna berättade dock att hon gissade att hennes vänner också hade en 
negativ inställning eftersom hon inte hade något vän (enligt hennes vetskap) som hade prövat 
cannabis. En av informanterna hade vänner som hade testat cannabis men trodde ändå att 
dessa personer hade en neutral inställning. En annan av informanterna hade flera vänner som 
brukade drogen och antog då att dessa personer var positiv till det men cannabis var inget som 
de talade särkilt mycket om. 
 
Informanterna trodde att ungdomar rent generellt var neutrala till cannabis eftersom det var 
svårt för ungdomar att ta ställning till drogen eftersom informanterna uppfattade att många 
ungdomar inte visste tillräckligt mycket om drogen för att ta ställning. Vissa av informanterna 
trodde att bristen på tal om cannabis bland dem och deras vänner berodde på att cannabis låg 
långt borta från deras vardag och inte var något som då påverkade dem. En av informanterna 
berättade att hon och hennes vänner hade sedan tidigare bestämt att om någon av dem testar 
cannabis eller annan narkotika så skulle vännerna berätta för den personens föräldrar. Många 
verkade instämma och tycka detta var en bra idé men tjejen som var mer neutral uppgav att 
hon inte hade velat skvallra på sina kompisar om de brukade cannabis. Hon menade att de var 
nästan vuxna individer och att hon ville låta hennes kompisar göra sina egna val i livet. Hon 
poängterade dock att hon snabbt hade ändrat åsikt om hon hade fått veta att hennes kompisar 
hade tagit något annat än cannabis. 

 
”Man kommer ju förmodligen tappa kompisen i alla fall för ett tag och då blir det ju en fråga 
om det är värt det...det är ju värt det om det är en tyngre drog om man vet att personen kan ta 
en överdos och bli jättefast i det här...då är det ju som självklart att man går till föräldrarna 
för då är det ju liksom mer värt...än att förlora kompisen...men just cannabis kan bli lite...” 
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Vid ett annat intervjutillfälle var vissa av informanterna mer liberala till cannabis och de flesta 
jämställde drogen med alkohol. Andra var lite mer restriktiva och uttryckte att cannabis varit 
närvarande i deras liv men att det upplevdes vara på en annan skala än alkoholen. Ingen av 
informanterna tyckte att cannabis kunde jämställas med annan narkotika. Alla informanter 
ansåg att cannabis var mycket mindre farligt än annan narkotika som till exempel amfetamin, 
ecstasy, kokain eller heroin. Informanterna trodde alla att ungdomar var mer acceptabla till 
cannabis nu än förr och att detta blivit mer normalt för ungdomar att testa. Några av 
informanterna talade dock om att cannabisen kunde vara en inkörsport till att testa annan 
narkotika men då kontrade de mer liberala ungdomarna med att det inte fanns något i 
cannabisen enligt deras vetskap som var beroendeframkallande. Alla tyckte att nätdrogen 
”spice” var något dåligt som inte kunde likställas med cannabis. Informanterna tyckte att 
hasch och cannabis var liknande och gjorde inte någon större skillnad mellan dessa förutom 
att de ansåg marijuanan (cannabis) var ”coolare” att bruka än hasch. Informanterna ansåg inte 
att cannabisen var beroendeframkallande. Cannabisen kunde uppfattas som en roligare 
aktivitet än något annat som egentligen var viktigare och därför kunde cannabisen leda till att 
vardagen blev lidande men de poängterade att detta inte berodde på drogen i sig enligt dem. 
Vissa av de mer restriktiva informanterna trodde dock att cannabisen i stor utsträckning ledde 
till andra droger. 

 
”Men det leder till att man tar andra droger...jag tror det är mest för att...jag tror inte det är 
drogen som gör det utan jag tror det är att man umgås med flera som gör det och då kanske 

det är någon annan av dem som gör nåt annat och så testar man det och så..” 
 

”Det blir som en kedja!” 
 
Alla informanter trodde att det var mycket vanligt att de som testade cannabis för första 
gången hade testat röka cigaretter innan det första provet av cannabis.  
 

”Jag tror inte någon testar cannabis om de inte har rökt tidigare...alltså vanliga 
cigaretter...ett steg i taget...” 

 
En annan av informanterna resonerade över att det inte bara berodde på rökningen i sig utan 
att rökningen ledde till fler sociala kontakter där möjligheten till att träffa någon som brukade 
cannabis ökade. 
 
”Det känns som också som att dom som röker typ kan snacka mer...jag säger inte att dom har 

kontakter på något sätt men just att många röker ju faktiskt för att det är socialt...att dom 
kanske går ut och så träffar de nån och så kanske de vill ha nåt och så vidare...” 

 
 

Informanterna ansåg att cannabis inte var något som passade in i ”nattlivet”. De ansåg att 
cannabis var något som hörde till hemmafester eller då människor slappnar av tillsammans 
med andra. 
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”Det är ju bara tjack och adhd-medicin på krogen...” 
 

De informanter som inte hade testat cannabis kände inte att de påverkades av de som hade en 
mer liberal hållning till drogen. De sa att de stod fast vid sin synpunkt och höll fast vid deras 
beslut att inte testa. Detta berodde till stor del på en rädsla att omgivningen skulle reagera 
negativt på dem om de testade. De uppfattade detta som att många i samhället var emot 
cannabis och att människor skulle uppfatta dem som ”pundiga” om de testade drogen. 
 
Både de väldigt liberala samt de mer restriktiva informanterna tyckte att det fanns för- och 
nackdelar med att legalisera cannabis. De menade att om cannabis hade varit lagligt så trodde 
de att färre skulle gå över till andra droger. Detta resonemang byggde på en teori de hade om 
att eftersom cannabis är olagligt nu så blir individer tvugna att röra sig i kriminella kretsar om 
de vill bruka drogen. Om cannabis däremot hade varit lagligt så menade informanterna att 
färre personer hade behövt umgås i de kriminella kretsarna och på så sätt inte heller 
exponerats för annan narkotika. Alla informanter trodde dock att fler personer hade testat 
cannabis om det hade varit lagligt i Sverige.  
 
Alla informanter kände att de hade blivit påverkade av den bild som förmedlas av cannabis i 
media. En av de informanter som brukade cannabis själv var först tveksam till detta men 
kände sedan att medias bild av drogen hade påverkat hans attityd under hans uppväxt. 
 

”Jo asså även fast jag hade sagt nej på den frågan egentligen så hade jag nog måstat 
erkänna att jag tror man blir väldigt påverkad...” 

 
De menade att speciellt filmer och serier från USA hade nästan som standard att någon satt i 
till exempel en soffa och rökte cannabis. De sa att eftersom cannabisen förmedlades i stora 
filmer kunde det ibland vara bra skådisar som porträtterade drogbruket på ett realistiskt sätt. 
De jämförde detta med att bli påverkad till att till exempel tycka om ett speciellt mode som 
verkar häftigt och modernt. 
 
 
Informanterna sa att de på grund av rykten ansåg att cannabis var mindre farligt än all annan 
narkotika men de ansåg ändå inte att cannabis var ofarligt. 
 

”Jo men samtidigt en drog är ju en drog...” 
 

En av informanterna tog upp amfetamin som exempel och menade att de som fanns i hennes 
närhet ansåg detta vara en väldigt farlig drog som ingen skulle testa men att cannabis var 
lättare att bli lockad att pröva eftersom många ungdomar hävdar att cannabis är ofarligt. 
Informanterna sa att viss narkotika ansåg de vara mycket obehaglig och verkade extremt farlig 
men beteendet som uppstod då människor testade cannabis upplevdes inte lika farligt även om 
det var obehagligt. En annan informant spekulerade i att cannabis inte var så farligt eftersom 
ingen enligt hennes vetskap någonsin hade tagit en överdos av cannabis som var dödlig. Efter 
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en viss diskussion informanterna emellan om olika sorters narkotika verkade de flesta överens 
om att cannabis var mer acceptabelt än annan narkotika. 
 

Erfarenhet av cannabis: 
En av informanterna berättade att hon ibland fick fråga hennes vänner om de hade någon 
cannabis på sig innan hon skjutsade dem i hennes bil. Hon ville inte att det skulle finnas 
droger i bilen om de hade till exempel blivit stannade av polisen. Hon menade att detta inte 
var något som störde henne eller något som hon fick tänka på särskilt mycket eftersom hon 
gjort klart för sina vänner att hon inte ville bli indragen i något och hon ansåg att hennes 
vänner brukade respektera detta. Hon berättade att hennes vänner ibland marknadsförde att de 
rökte cannabis genom att tagga sina bilder på den sociala median Instagram med hashtaggen 
#420 som är ett nummer som betyder att individen röker eller stödjer cannabis. Hon menade 
att detta inte påverkade henne särskilt mycket men att det fanns vissa personer som hon kände 
som brukade stora mängder cannabis och ibland även annan narkotika som hade försökt få 
henne att testa drogen. Deras argument var att hon ändå brukade alkohol och då lika gärna 
kunde testa cannabis men hon ansåg sig vara nog förståndig för att inte falla dit för 
grupptrycket och testa. 
 
En av informanterna hade en tjejkompis som brukade stora mängder cannabis iprincip varje 
dag. Hon berättade att hon sagt till denna kompis att hon inte vill att det ska finnas droger i 
hennes bil eller i hennes närhet då de umgås. Hennes kompis hade inte alltid lyssnat på detta 
och hade en gång köpt cannabis i Luleå då informanten skulle köra hem henne till Piteå i 
informantens bil. Informanten hade fått reda på detta och det slutade med att hon släppte av 
sin kompis som hade köpt cannabis så hon fick gå den sista biten hem. Informanten berättade 
att hon tagit detta beslut eftersom hon hade nolltolerans för droger i hennes bil och ville inte 
riskera att få några problem på grund av hennes kompis.  

 
”Jo men vi är stenhårda...vi vill inte få skit för hennes...ja men asså bara det där asså logiskt 

tänkande...man blir inte så smart...” 
 
Två av informanterna berättade att de hade testat cannabis. Informanterna mindes inte då de 
hade valt att testa cannabis för första gången men de antog att det hade varit i 
festsammanhang och att de hade valt att pröva eftersom de ansåg det verka spännande och 
lockande. Dessa två informanter tyckte båda att det var roligt och spännande att få umgås med 
de som hade rökt cannabis förut och båda svarade att de hade varit tillsammans med mer 
erfarna rökare vid deras första röktillfälle. De båda informanterna som brukade cannabis hade 
båda känt av ett rus av cannabisen. De hade dock inte känt något rus de första gångerna.  
En annan informant berättade om en nära vän som hade ”hållit på” med droger men att denna 
person hävdat att han slutat helt med detta. Enligt informanten så hade hans nära vän slutat 
med droger eftersom han fått en dålig rekation av drogerna och fått vad informanten kallade 
en ”halv-psykos”. När denna berättelse berättades under intervjun så frågade en av de som 
brukade cannabis om detta handlade om spice. Informanten som hade berättat historien om 
sin vän bekräftade att det bland annat var spice som var inblandat men mestadels hasch, detta 
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fick dock informanten som brukade cannabis att bli helt övertygad om att ”halv-psykosen” 
helt och hållet berodde på spicet. 
 
Informanterna berättade om en kille som hade gått i deras klass som hade brukat mycket 
droger.  
 

”Vi hade ju en i våran klass också som pundade sönder sig...han kom in i klassrummet och 
hade rökt spice, han var ju helt skyhög förfan flera gånger även på vardagarna och skoltid..” 

 
Informanterna uppgav att de inte kände något större obehag av denna person men de kände en 
viss osäkerhet. Vissa av informanterna uppgav att personen som brukade droger ibland kunde 
vara svår att arbeta med eftersom han var påverkad på skolan.  
 
Alla informanter under denna intervju ansåg att det var mycket lätt för ungdomar att få tag på 
cannabis. De informanter som inte själva brukade drogen eller hade prövat på den kände till 
flera personer som hade brukat drogen. De menade att man inte bara ”gick ut på gatan” och 
köpte cannabis utan det gällde att fråga någon kompis som brukade cannabis eller någon 
annan som känner någon som brukar drogen.  
 
”Förut var det typ ovanligt att säga att "jag har aldrig rökt" (vanliga cigaretter) nu kommer 
det vara ovanligt om någon säger "jag har aldrig rökt cannabis"...det har blivit så vanligt 

speciellt på skolor och bland ungdomar...och sen är det mycket asså kriminella har dragit på 
sig skulder och de tjänar på att sälja cannabis till ungar och så där” 

 
De berättade att cannabis var billigare att köpa än alkohol. De sa att kostnaden gick att 
jämföra med att köpa någon öl på Systembolaget. De menade att ungdomar har råd med det 
om de håller det till helgerna och inte brukade det hela tiden. 
 
En av informanterna beklagade sig och berättade att det tyvärr inte bara handlade om någon 
av hennes vänner som brukade cannabis utan att det handlade om ett flertal. Hon berättade att 
de flesta dock hade insett att det var fel att bruka cannabis och vissa hade sökt hjälp för sitt 
missbruk. Hon tyckte det var bra att de själva hade vågat inse att det var fel att bruka 
cannabis. Två andra informanter berättade att de hade vänner som hade prövat cannabis men 
att det endast handlat om ett fåtal gånger och inget regelbundet bruk av drogen. 
 

Respondenternas tidigare kunskap om cannabis: 
Vissa av informanterna upplevde att de hade haft begränsade kunskaper om cannabis innan 
utbildningsinsatsen genomfördes. Två tjejer och en kille berättade att de visste att det var 
dåligt och farligt med cannabis men inte varför det var dåligt och de visste inte hur farligt det 
var. En annan av tjejerna sa att hon inte hade vetat så mycket om cannabis förut men att hon 
tillsammans med en kompis hade börjat forska om cannabis veckan innan utbildningsinsatsen. 
Informationen hade hon hittat på olika sidor på internet. Genom kompisar hade en av tjejerna 
fått reda på mycket om cannabis och hon kände att hon redan innan utbildningsinsatsen visste 
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allt. Hon berättade att mycket av det som hennes vänner lärt henne stämde överens med 
skolans information. Informanterna visste inte riktigt var de hade fått deras tidigare kunskap 
om cannabis, vissa resonerade att det kan ha varit via bland annat filmer. De menade att de 
hade hört från skolan att cannabis var dåligt men att de aldrig riktigt fått veta varför det var 
dåligt. De menade att de inte tidigare hade haft någon egen uppfattning om cannabis utan mer 
bara tyckt att det var dåligt eftersom de inte vågade ha en annan åsikt. 
 
Informanterna hade tidigare hämtat sin kunskap om cannabis från skolan, filmer och internet. 
Den största delen av deras kunskap om cannabis hade de hämtat från internetforumet 
Flashback. Informanterna hade inte besökt några myndigheters hemsidor eller till exempel 
CAN.se. De menade att då de sökte på något cannabisrelaterat så var det mestadels olika 
forum som kom upp där de kunde läsa diskussioner och inhämta fakta om cannabis. Vissa av 
informanterna hade diskuterat cannabis hemma med sina föräldrar men det var mestadels de 
liberala informanterna som berättade om detta och dessa diskussioner hade mer varit 
informanten som försökte övertyga föräldrarna om fördelen med drogen. Det hade inte 
handlat om någon drogförebyggande diskussion från föräldrarnas sida. 
 
Under intervjun så framkom det starka synpunkter på skolans tidigare undervisning om 
cannabis. Informanterna fann den tidigare undervisningen om cannabis som propaganda där 
de inte tog de risker som kunde finnas med cannabisen på allvar. Informanterna upplevde att 
skolan tidigare hade ljugit för dem och överdrivit farorna med cannabis och det var på grund 
av detta som de inte hade tagit till sig något av den undervisningen. En av de mer restriktiva 
informanterna uttryckte att han tidigare haft en bild av cannabis som en mycket farlig drog 
men han menade att när han nu fått mer ”fakta” av de som ”verkligen visste” (i detta fall de 
som själva testat drogen) så ansåg han inte cannabisen vara lika farlig. En av de informanter 
som testat cannabis sa vid detta tillfälle att de som själva testat cannabis vet hur det är och att 
det därför är svårt att ta till sig informationen om denna inte stämmer överens med brukarens 
egna upfattning av drogen och dess verkan. När informanterna blev tillfrågade om de kände 
att det fanns stöd på skolan för att söka hjälp mot droger så svarade de nej. De ansåg att 
skolan eller andra myndigheter var de sista de hade velat kontakta för hjälp eftersom de var 
rädda att socialtjänst skulle kopplas in eller att de skulle hamna i något register som påverkade 
deras möjligheter till anställning då de gått ut skolan. 
 
Informanterna hade under förra året tagit del av en föreläsning där en pappa till en 
drogmissbrukande ungdom hade föreläst om hur det drogmissbruket drabbade anhöriga och 
familj. En av informanterna ansåg att detta var den bästa föreläsning som hon någonsin hade 
varit på. De ansåg att föreläsningen hade varit mycket känsloladdad och bra. De berättade att 
de hade fått ställa frågor och diskutera droger och att de bland annat talat om att de tyckte att 
det var bättre att ha en anhörig till någon som tagit droger som föreläste än en före detta 
missbrukare eftersom de trodde att vissa kunde snarare känna en nyfikenhet att pröva droger 
om det kom en före detta missbrukare som det senare gått bra för som föreläste. 
 
Informanterna berättade att de tidigare fått kunskap om cannabis genom skolan då de ibland 
hade ordnat tema-dagar om cannabis. Vissa informanter hade klagomål på hur undervisningen 
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hade gått till eftersom de kände sig tvingade att genomföra undervisningen på ett och samma 
sätt och fick inte utlopp för deras kreativitet och fick inte känna sig delaktiga i processen. 
Detta medförde att de inte lyssnade lika mycket på den fakta de fick av lärarna. 
 

Informanternas syn på utbildningsinsatsen: 
Informanterna tyckte att utbildningsinsatsen hade varit mycket lärorik. De tyckte det var bra 
att de fick lära sig hur människor påverkas av cannabis och hur länge cannabisen finns kvar i 
kroppen efter röktillfället. Informanterna hade blivit förvånade då de hade fått veta att 
cannabisen finns kvar i kroppen i sex veckor efter röktillfället, de trodde att det snarare 
handlade om cirka två veckor. De poängterade flera gånger att det var bra att de fick kunskap 
om drogen och inte bara fick veta att det var en farlig drog som de skulle hålla sig borta ifrån. 
 
En av informanterna tyckte att filmerna som hade visats under utbildningsinsatsen var särskilt 
bra eftersom de kändes verkliga och något som han kunde relatera till eftersom filmerna 
visade att många olika sorters människor kunde hamna i ett drogmissbruk och inte bara de 
med en trasig bakgrund. De tyckte att det var bra att de fått tips på olika sidor på internet som 
hade tillförlitlig fakta om cannabis samt att de fått lära sig mer om var de skulle göra 
artikelsökningar för att hitta vetenskaplig fakta om cannabis. 
 
En annan informant ställde sig positiv till de olika debatter de haft om cannabis. Till exempel 
hade det handlat om vad de tyckte om legalisering av cannabis och andra värderingsövningar 
samt debatter. Något annat som de fann bra med utbildningsinsatsen var att de haft chansen 
att skriva ned frågor om cannabis som sedan delades ut till grupper som de indelats i och de 
fick då i grupperna försöka besvara frågorna. Informanterna kände att utbildningsinsatsen 
hade fått dem att bli ännu mera restriktiva. Informanterna poängterade att det var mycket bra 
att de haft så blandad undervisning om cannabis eftersom de menade att vissa tar in kunskap 
genom till exempel film medan andra ville läsa eller diskutera. De tyckte det var bra att 
utbildningen försökte få med alla inlärningsformer eftersom det då fanns något som passade 
alla samt att de hela tiden fick en kontinuerlig upprepning av det de lärt sig. 
 
Även om många av informanterna alltid hade haft en negativ inställning till drogen så tyckte 
de att det var mycket bra att de nu kunde uttala sig om varför de ställde sig negativa till 
cannabis om de nånsin skulle hamna i en diskussion med någon drogliberal person. 
 
Under en av intervjuerna framkom det att utbildningsinsatsens längd och omfattning hade 
varierat från 8-2 lektionstillfällen. Under en av intervjuerna så hade vissa av informanterna 
endast deltagit vid 1-2 tillfällen av utbildningsinsatsen. När informanterna själva fick berätta 
om utbildningen så talade de om att de fått berätta vad de tyckte om cannabis och skriva upp 
vad de visste om drogen på tavlan och efter det gick de tillsammans igenom vad som var sant 
och falskt om drogen. Informanterna tyckte att utbildningen på det stora hela hade varit 
relativt bra och anpassad till deras ålder. De upplevde att den fakta som togs upp under 
utbildningen var fakta som stämde om cannabis samt att utbildningen inte kändes lika 
överdriven som då de tidigare tagit upp droger, detta medförde att utbildningen fick större 
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trovärdighet hos informanterna. Det kan dock vara bra att notera att de informanter som var 
mycket liberala till cannabis som också själva brukade drogen var mer tillbakadragna under 
denna del av intervjun och berättade inte lika mycket om vad de tyckte om 
utbildningsinsatsen. Ibland uttryckte de att de inte hade lyssnat så mycket eftersom de redan 
visste det mesta om cannabis. De övriga informanterna var positiva till att de fick skriva på 
tavlan samt diskutera mycket och tyckte att detta skapade ett engagemang från deras sida. 

 

”Det är ju ändå bra att de informerar om det och så där...det ska ju inte vara samma varje 
gång utan man måste ju få lära sig mer...det här var väl kanske lite bättre eftersom det annars 

bara är: åhh cannabis är såå farligt!” 
 
Informanterna kände  inte att de kunde peka ut någon konkret ny kunskap som 
utbildningsinsatsen hade gett, i alla fall inte under intervjutillfället. De påpekade att det inte 
var första gången som de gått igenom droger på skolan och att de tidigare har fått göra många 
enkätundersökningar som de inte kände skapade något större engagemang. Informanterna 
tyckte att det hade varit intressant att ha en före detta missbrukare som kom och föreläste. De 
ville gärna ha en person som talade som verkligen visste vad denne pratade om. 
Informanterna berättade att de vid ett tidigare tillfälle haft en person som föreläste som hade 
varit missbrukare. De talade ganska mycket om denna person och nästan idoliserade honom. 
 

”...Men han var ju kung ändå... vad hette han?” 
”Alex breeze” 

”Typ militärsnubbe och allt!” 
 
Informanterna vid ett av intervjutillfällena upplevde inte att deras attityd till cannabis hade 
förändrats på något sätt med hjälp av utbildningsinsatsen. De ansåg att de hade kvar samma 
åsikt som de alltid haft om cannabis, positiv som negativ. De upplevde det dock bra att ha mer 
kunskap om cannabis men de varken ville eller tänkte förändra sin åsikt. 
 
Informanterna tyckte att det var bra att utbildningsinsatsen hade fokuserat på cannabis. De sa 
att det var bra att veta litegrann om annan narkotika men de tyckte att cannabisen var det som 
var störst bland unga människor. De menade att ett förebyggande arbete om cannabis kunde 
vara bra om det ledde till kunskap som fick färre att börja med cannabis och på så sätt trodde 
de att färre unga människor skulle gå över till att bruka även annan narkotika. Alla 
respondenter tyckte att utbildningen var något som skolorna bör fortsätta med men de tyckte 
att en sån här utbildning lämpade sig bäst för högstadieelever. De menade att cannabisen gick 
hand i hand med alkohol och cigaretter och om individer var nyfikna på cannabis trodde de att 
det började samtidigt som alkoholen, oftast under högstadiet eller tidigt under gymnasiet. 
 
Informanterna tyckte att det var positivt att utbildningsinsatsen var integrerad i vissa ämnen. 
Vissa hade haft lektioner om det i psykologin andra i till exempel naturvetenskap. 
Informanterna upplevde detta som positivt för de ansåg att de tog till sig informationen bättre 
då det var integrerat i olika ämnen istället för att de bara fick information genom att någon 
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talade till dem om cannabis. De hade alla tagit del av en tema-dag om cannabis där olika 
yrkesgrupper hade föreläst om cannabis. En av informanterna hade uppskattat då polisen kom 
och föreläste eftersom han upplevde att han då lärde sig mycket nytt som han inte visste sedan 
tidigare. Informanterna tyckte det var bra att undervisningen om cannabis var blandad med 
föreläsningar, filmer, debatter, redovisningar med mera. Informanterna tyckte det hade varit 
bra att få mer kunskap om cannabis eftersom de upplevde att många andra elever på skolan 
var liberala till cannabis och att utbildningsinsatsen har gett dem mer kunskap och möjlighet 
att stå emot i en diskussion med en drogliberal person. Informanterna tyckte att det på det 
stora hela hade varit positivt att skolan hade engagerat alla elever i utbildningsinsatsen men de 
ansåg att detta bara var möjligt för mindre skolor eftersom det annars hade blivit ett för stort 
projekt. 
 

Skolpersonalen som utförde utbildningsinsatsen: 
Informanterna talade positivt om de lärare som de hade haft under utbildningsinsatsen. 
Speciellt en lärare fördes mycket på tal eftersom denna person hade haft en klar egen åsikt om 
cannabis. Informanterna tyckte att de tydligt kunde uppfatta vad denna person hade för åsikt 
utan att för den skulle känna sig på verkade eftersom läraren alltid lät eleverna komma till tals 
innan hen uttalde sig. Informanterna tyckte det var mycket bra att lärarna hade upplevts 
tydliga med sina egna åsikter under utbildningsinsatsen eftersom det gav informanterna en 
upplevelse av att det blev en samhörighet mellan lärare och elever. De upplevde att de alla 
delade sina åsikter och kände inte att lärarna bara talade över dem utan att de själva fick 
komma till tals. Informanterna tyckte att det var viktigt att lärarna var tydliga med var de stod 
i frågor som rörde cannabis. Informanterna tyckte det hade varit bra att lärarna hade sagt åt 
dem att hålla sig borta från olika forum på nätet som till exempel Flashback eftersom 
informationen inte alltid var särskilt sanningsenlig eller ens byggde på fakta. Detta var något 
som inte alla tidigare hade reflekterat över och därför tyckte de att det var bra att deras lärare 
var tydliga med att de skulle söka vetenskaplig fakta om de ville ta reda på något om 
cannabis. Alla informanter poängterade dock att det var viktigt att lärarna inte ledde dem till 
vissa värderingar utan att de lät dem ha en egen åsikt.  
 
Informanterna tyckte att det var viktigt att skolpersonal talade till dem på ett sätt som var 
respektfullt och att de inte talade ner på eleverna då de undervisade om cannabis. 
Informanterna kände att om vuxna tjatar på dem om droger så blir det svårare att ta till sig 
kunskapen än om de får en undervisning som känns intressant och skapar delaktighet. 
 

”Asså nog lyssnar man ju på sina lärare och tar till sig vad dom säger och vuxna runt 
omkring en också men det känns som att ibland så blir det bara typiskt vuxenprat...ja men det 
är farligt håll dig borta...då blir det som bara typiskt vuxenprat och då blir det som att åh det 

där har jag hört förr och det där ids jag inte höra igen...” 
 

För dessa informanter så var det deras lärare som hade genomfört utbildningsinsatsen. 
Informanterna berättade inte särskilt mycket om vilka lärare eller i vilka ämnen som de hade 



34 
 

haft detta men de talade i alla fall om att de jobbat med cannabis-frågor på bland annat 
svenskan. Informanterna uppfattade att deras lärare hade ungefär samma åsikt som dem om 
cannabis. De tyckte att lärarna hade varit relativt trovärdiga under utbildningsinsatsen 
eftersom de inte ansåg dem överdriva. Alla informanter antog att deras lärare var negativa till 
cannabis men en av informanterna påpekade att lärare är tvugna att ha den åsikten. 

”Hade dom sagt nåt annat hade de fått sparken...” 
 

Informanterna uttryckte en önskan om att lärarna skulle ha berättat och informerat mer om hur 
mycket cannabis en person behövde bruka för att denne skulle få biverkningar. Vissa 
informanter sa att de trodde att detta var väldigt individuellt men de ville att skolan skulle 
vara ännu mer realistisk och ärlig då de undervisade om cannabis i fortsättningen. 
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

Ungdomarnas erfarenhet och inställning till cannabis: 
De flesta av informanterna under alla intervjuer uppgav en restriktiv hållning till cannabis 
förutom några av ungdomarna. Nästan alla informanter som var restriktiva till cannabis under 
intervjuerna sa att de inte hade testat eller ville testa cannabis eftersom de hade hört att det var 
farligt och kunde ha skadliga effekter. Detta tema stämmer överens med de centrala 
anledningar till att inte pröva narkotika som framgick i Skårner och Månssons studie. De mer 
liberala informanterna jämställde cannabis med alkohol. Detta antas bero på att de ville 
legitimera sitt drogbruk genom en jämförelse med alkoholen för att inte bli definierad av de 
andra i fokusgruppen som avvikare. Denna ståndpunkt var något de liberala informanterna 
tryckte hårt på från början av intervjun och det antas bero på att de inte ville få sitt drogbruk 
ifrågasatt av de andra. Informanterna hävdade dock inte att alkoholen skulle vara farligare än 
cannabis. De menade att drogerna var likvärdiga men att effekterna av drogerna var olika. I 
likhet med Järvinen och Demants studie så antas detta  bero på att de liberala informanterna 
även konsumerade alkohol och på grund av detta kände sig tvugna att legitimera sitt bruk av 
båda drogerna. 
 
De mer restriktiva informanterna menade att de inte blev påverkade av de drogliberala 
ungdomarna i deras närhet. De menade att de bestämt sig för att inte testa cannabis och stod 
därför kvar vid denna synpunkt. I intervjuerna framgick det att trots att det till största delen 
berodde på en uppfattning om cannabis som farligt och skadligt så var även omgivningen en 
del i beslutet att inte pröva cannabis. De uppfattade samhället vara emot cannabis och om det 
hade framkommit att de hade testat så hade det fått konsekvenser för dem eftersom de hade 
stämplats som ”knarkare”. I enlighet med Beckers teori så antas detta bero på att dessa 
informanter kände sig tvugna att upprätthålla vissa konventionella normer. Avvikelsen att 
pröva cannabis kan möjligtsvis ha slagit dem men på grund av starka känslor att upprätthålla 
bilden av en ”normal” medborgare valde de att inte pröva cannabis. De informanter som 
brukade cannabis kan ha känt sig alienerade från de konventionella normerna och därför inte 
känt samma press att upprätthålla dem eftersom de inte hade någon position i samhället som 
stod på spel. Detta betyder naturligtvis inte att alla som väljer att pröva cannabis är alinerade 
men det kan vara en av faktorerna. 
 
En åsikt som alla informanter delade, oavsett inställning till cannabis, var att cannabis inte 
ansågs vara ”lika” farligt som annan narkotika. Cannabisens genomslag bland många 
ungdomar som en ”ofarlig” drog leder till dess normalisering bland ungdomar även om de har 
en restriktiv hållning till att bruka drogen själva. Eftersom cannabisen hamnar i ett gränsland 
mellan alkohol och annan narkotika så undviker de cannabisliberala eller brukarna att 
stämplas som ”pundhuvuden” och avviker då inte från samhällets normer i lika stor 
utsträckning som om en ungdom skulle förespråka till exempel amfetamin. De informanter 
som var liberala samt neutrala legitimerade cannabis genom att hela tiden påvisa att det fanns 
många droger som ansågs värre. Som informanterna i Järvinen och Demants studie så 
urskiljde även informanterna i denna utvärdering cannabis från ”riktiga” droger.  



36 
 

De informanter som uppgav sig vara restriktiva till cannabis hade i vissa sammanhang en 
restriktiv syn till att själva bruka cannabis men kunde ibland resonera neutralt eller till och 
med liberalt angående cannabisbruk så länge det gällde någon annan än dem själva. 

Vissa av informanterna poängterade att de faktiskt inte visste särskilt mycket om sina vänners 
inställning till cannabis eftersom de ansåg det ligga långt ifrån deras egna verklighet och på så 
sätt inte kände något behov att tala om det. Under intervjun framgick det dock att även för 
dessa ungdomar hade cannabisen varit närvarande på ett eller annat sätt under deras uppväxt 
eftersom vissa hade gjort upp med sina vänner att de aldrig skulle bruka drogen och om de 
gjorde det fick dennes vänner berätta för personens föräldrar. Vissa hade upplevt cannabisen 
närvarande i film och de hade alla i alla fall tagit ställning till drogen oavsett om de talat dess 
mer om den. Enligt Skårner och Månsson så är exponeringen av droger stor i dagens samhälle 
och tvingar alla ungdomar att ta ställning och inte bara ungdomar som vistas i olika 
subkulturer. Detta överensstämmer till stor del med informanternas svar eftersom de alla hade 
starka åsikter och funderingar om cannabis oavsett inställning till cannabis, olika 
studiebakgrunder, kön, stil eller övrig bakgrund.  I likhet med Skårner och Månssons studie så 
har även informanterna i denna utvärdering någon sorts koppling till cannabis utan att de för 
den skulle har testat det själva så finns cannabisen närvarande i ungdomarnas vardag.   

De mer liberala informanterna trodde att cannabis var mer vanligt att testa bland ungdomar nu 
för tiden samt att drogen var mer accepterad. Genom att ha detta synsätt där cannabis antas 
vara vanligt så normaliseras drogen och därigenom bidrar det till att cannabis blir mer 
accepterat och ”normalt”. Här skiljde sig informanterna åt till viss del. De mer restriktiva 
informanterna trodde att ungdomar rent generellt kunde vara neutrala till cannabis på grund av 
bristande kunskaper om drogen som hämmade dem att ta ställning. Detta påvisade att de mer 
restriktiva informanterna inte hade fått en lika normaliserad bild av cannabis. 

I intervjuerna så talades det om informanternas syn på en legalisering av cannabis i Sverige. 
Vissa informanter var helt emot detta eftersom de argumenterade att bruket av cannabis skulle 
öka om det var lagligt. Andra informanter sa sig vara emot en legalisering men de menade att 
det ändå hade kunnat ha vissa fördelar, så som att bruket skulle minska om det inte var lika 
förbjudet och ”spännande” eller att de som valde att bruka cannabis inte längre skulle behöva 
söka sig till kriminella kretsar. Denna diskussion ansågs mycket intressant därför att det 
påvisar ungdomar mångdimensionella perspektiv på cannabis. Dessa tankegångar samt 
ambivalens som ungdomar upplever gentemot cannabis hade blivit svår att upptäcka eller 
förklara genom till exempel en enkätundersökning där ungdomarna förmodligen bara hade 
svarat nej på en fråga om cannabis borde legaliseras. Unga personers ökade exponering för 
cannabis genom media blev ett inslag i intervjuerna. Nästan alla informanter uppgav att de 
blivit påverkade av den bild media sänder ut om cannabis. I Skårner och Månssons studie så 
tas detta upp. Media förmedlar inte längre bara en bild av narkotika som substanser som 
traditionella missbrukare brukar utan det kan handla om framgångsrika människor mitt i 
karriären som ”väljer” att ägna sig åt ett rekreationellt bruk av narkotika. Ungdomarnas tankar 
om cannabis framställning i media anses i denna utvärdering peka på en ökad normalisering 
av speciellt cannabis då drogen utmålas som harmlös och något som människor kan ägna sig 
åt för att roa sig i goda vänners lag. För att människor inte ska se sig själva som avvikande så 
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avspeglar media ofta det ”onda” missbruket med de ”riktiga” missbrukarna som injicerar 
droger. Detta bidrar till ungdomars bild av cannabis som en ”ofarlig” drog i jämförelse med 
till exempel heroin.  

Flera av informanterna hade haft erfarenhet av cannabis genom att själv bruka drogen eller 
genom vänner som brukade cannabis. För vissa av informanterna handlade det om ett flertal 
vänner som brukade drogen medan det för andra handlade om ett fåtal vänner som antingen 
hade prövat eller nångång brukat cannabis. De drogliberala informanterna verkade ha fler 
vänner som brukade cannabis medan de restriktiva hade färre som brukade drogen. I enlighet 
med Skårner och Månssons studie så skiljde sig erfarenheterna av cannabis beroende på 
informanternas ålder. De yngre eleverna var påtagligt mer restriktiva till cannabis och kände 
någon enstaka person som prövat cannabis medan de informanter som gick sista året på 
gymnasiet hade en större erfarenhet. Under gymnasiet antas en brytpunkt för ungdomarna 
förhålla sig. När ungdomarna skaffar sig större umgängen och till exempel reser verkar 
normaliseringen av cannabis öka.  

De två informanter som brukade cannabis hade en beskrivning av deras bruk som stämde väl 
överens med Beckers beskrivelse av avvikarkarriären för en cannabisbrukare. Ingen av de 
informanter som brukade cannabis blev höga de första gångerna de brukade drogen men de 
uppgav att det var trevligt att umgås med de andra mer erfarna rökarna. Föreställningen av att 
bruka drogen i njutningssyfte antas ha varit just en föreställning till en början för brukarna och 
inget de faktiskt upplevde. Som Becker poängterar så lär de mer erfarna rökarna novisen att 
uppskatta cannabisen samt finna nöje i dess effekter. Genom att lära sig röktekniken av 
erfarna rökare så hade även informanterna till denna studie upplevt sig vara höga efter några 
röktillfällen. Informanterna som brukade cannabis i denna utvärdering var unga och detta 
medför att de mer erfarna rökarna kan ha varit äldre än informanterna och personer som 
informanterna såg upp till. Detta bidrar till ett antagande att oavsett om cannabisen 
uppfattades angenäm eller inte av informanterna till en början så lärde de sig att uppskatta 
effekterna eftersom äldre mer erfarna personer som de eventuellt såg upp till ansåg effekterna 
angenäma. De informanter som hade valt att pröva cannabis resonerade inte särskilt mycket 
över varför de hade valt att pröva cannabis. De gav anledningar så som att det var skönt att 
slappna av och umgås med andra och ha roligt. Dessa anledningar är sådana som antas ha 
kommit fram i efterhand eftersom informanterna innan de prövade cannabis endast kan ha 
haft en föreställning om vad drogen skulle ge för effekter. Det kan ha varit så att dessa 
informanter kände ett behov av att göra någon slags aktivitet tillsammans med andra 
människor utan att de egentligen visste om detta själva. Enligt Randall Collins teori så kan 
rökningen bli en aktivitet som utförs i gemenskap utan att männsikor behöver tala särskilt 
mycket med varandra och detta kan kännas gynnsamt för individer med ett mindre socialt- 
eller kulturellt kapital. Den sociala ritualen som rökningen av cannabis ger kan bli ett 
beroende i sig för informanterna och även om de inte upplevde sig bli höga vid det första 
röktillfället kan den sociala ritualen i sig varit nog för att locka dem till att pröva cannabis fler 
gånger eftersom de styr sig själva mot den emotionella energi de är ute efter under röktillfället 
oavsett om det inbefinner sig kemiskt eller inte vid de första röktillfällena. Informanterna som 
brukade cannabis rationaliserade sitt bruk genom att jämföra det med alkohol samt mena att 
det inte var lika farligt som annan narkotika. Genom detta synsätt så omformade 
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informanterna sin moral för att passa deras bruk. Som Becker skriver så måste brukaren hela 
tiden i takt med att användningen ökar intala sig själv att cannabisbruket inte överskrider 
någon gräns samt att det inte är farligt i just detta fall. Informanterna verkade känna sig fria att 
bruka cannabis eftersom de ansåg sig veta allt om cannabis och att det snarare var skola och 
samhälle som missförstod dem. När de andra informanterna talade om skadliga biverkningar 
av cannabis så skyllde de informanter som brukade cannabis på att personen i fråga som 
upplevt biverkningar förmodligen rökt Spice. Spicet blev en syndabock som brukarna kunde 
skylla på för att deras bruk skulle kunna fortsätta kännas angenämt och ofarligt i deras ögon. 

Informanterna tyckte inte att cannabisen passade in i ”nattlivet” utan att det var något som 
hörde till hemmafester där människor slappnade av tillsammans. Viktigt att poängtera antas 
ordet tillsammans vara. För att informanterna skulle urskilja sitt eller sina vänner bruk från 
traditionella missbrukare så var cannabis något socialt som människor brukade rekreationellt 
och det fick absolut inte överskrida någon gräns där bruket blev dagligt. Det ansåg 
informanterna vara ”pundigt”.Som Järvinen och Demant poängterar så leder dessa 
tankegångar till att informanterna känner sig friade från samhällets regler samt etik och moral 
eftersom cannabis inte är något de ”egentligen” sysslar med utan bara något som sker 
sporadiskt och rekreationellt. Även om ungdomarna hade haft ett mönster där de brukade 
cannabis exakt varje vecka så är det osannolikt att ungdomarna hade erkänt det i denna 
utvärdering eftersom det hade kunnat få dem stämplade som avvikare och droganvändare. I 
enlighet med Järvinen och Demant antas detta bero på att ungdomar måste rationalisera sitt 
bruk efter att de testat cannabis eller innan de väljer att testa drogen. I denna utvärdering så 
verkade alla informanter även de mer restriktiva dra symboliska gränser mellan ungdomars 
beteende och ”riktiga” droganvändares beteende.  

Informanterna trodde att cannabis gick hand i hand med rökning av cigaretter och alkohol. En 
av informanterna talade om hur rökningen kunde skapa sociala kontakter för ungdomar som 
kunde leda till cannabiskontakter. Informanternas tankar om rökning ansågs mycket intressant 
eftersom det gränsar mot Randall Collins teori om tobaksritualer. Rökningen i sig handlar om 
en ritual som visar på inkludering och exkludering. Den emotionella energin som ungdomar 
får från varandra då de röker ger dem en känsla av medlemskap och gemenskap. Genom 
rituella gåvor av cigaretter bland unga människor så kan vänskaper växa fram eller i alla fall 
ett samtal. Informanten som talade om de sociala kontakter som rökningen kan ge antas mena 
detta eftersom hon poängterade att hon inte trodde att cigarettrökare i sig var mer benägna att 
vilja pröva narkotika men eftersom cigarettrökare är vana vid rökteknik samt är medlemmar i 
den gemenskap som skapas i samhället bland rökare så kan det underlätta för rökare att 
komma i kontakt med människor som brukar cannabis. 

 

Rekommendationer: 
 
Utbildningsinsatsen har varit uppskattad av eleverna och även de mer liberala informanterna 
uttryckte positiva åsikter om utbildningsinsatsen. Utbildningsinsatsens budskap anses passa in 
på ungdomars perspektiv på cannabis. Många av informanterna hade en ambivalent 
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förhållning till cannabis och utbildningsinsatsen anses fånga upp detta med sina många 
perspektiv samt utformning som får eleverna engagerade och delaktiga i utbildningen. 
Delaktigheten och engagemanget är det som verkar få ungdomarna att ta ställning genom att 
de sätter sina värderingar på prov. Utbildningsinsatsen bör implementeras på fler skolor 
eftersom implementeringen av utbildningsinsatsen antas ha positiva effekter på deltagarna, 
speciellt de deltagare som har en neutral inställning till cannabis. Utvärderingen visar att de 
flesta informanter blivit mer restriktiva till cannabis efter utbildningsinsatsen med undantag 
för de liberala informanterna som inte ville ändra på sin åsikt om cannabis trots mer kunskap. 

Ge deltagarna så mycket kunskap om cannabis som möjligt. Informanterna poängterade att 
just kunskapen var särskilt viktig för dem eftersom de tidigare upplevt att de bara fått veta att 
de ska hålla sig borta från cannabis utan att riktigt förstå varför drogen är farlig. För att 
ungdomarna skall känna sig engagerade att engagera sig drogförebyggande krävs det att de 
möts av respekt från vuxenvärlden. Arbeta för att införskaffa så aktuell fakta som möjligt till 
utbildningsinsatsen. På grund av internet bland annat så har ungdomar ofta mycket 
funderingar och föreställningar om cannabis som behövs förklaras. Informanterna uttryckte 
flera gånger att var viktigt att faktan som skolan ger skall kännas äkta och för att detta skall 
vara möjligt är det viktigt med aktuell information.  

Genom internet sprids information snabbt om nya droger på olika forum, det anses därför 
extra viktigt att skolan försöker hålla sig aktuell inför detta så att eleverna känner att skolan 
”har koll” och detta bidrar till större trovärdighet. Skolan bör fokusera på att spräcka olika 
myter kring cannabis. De liberala informanterna ansåg att de redan visste allt om cannabis och 
ansåg sig därför inte behöva lyssna lika mycket. Deras källor är tyvärr inte alltid så trovärdiga 
eftersom de hämtar det mesta av sin ”fakta” från forumet Flashback. Genom att spräcka vissa 
myter om cannabis kan de ungdomar som anser sig redan veta ”allt” få sig en tankeställare 
och eventuellt engagera sig mer i utbildningsinsatsen och på så sätt få mer kunskap. 

Ha så många olika sorters former av inlärning som möjligt då utbildning kring cannabis ges. 
Gemensamt för alla informanter var att de såg positivt på de olika formerna av inlärning 
eftersom alla ungdomar är individer och lär sig på olika sätt. Filmer, föreläsningar samt 
värderingsövningar och debatter var ett återkommande populärt tema då positiva synpunkter 
på utbildningen diskuterades. Informanterna ansåg det viktigt att filmer och föreläsningar var 
verkliga. Föreläsningar med olika yrkesverksamma personer som arbetar mot droger anses 
vara bra samt föreläsningar med anhöriga till missbrukare. Anhöriga till missbrukare har 
erfarenhet av drogmissbruk och vet vad de talar om utan att det leder till att ungdomar 
idoliserar drogmissbruket. Att ha före detta missbrukare som föreläsare anses riskabelt 
eftersom vissa av informanterna tenderade att idolisera dessa och detta antas kunna leda till en 
ökad nyfikenhet för droger.  

Arbeta för att integrera utbildningsinsatsen i elevernas ämnen i så stor utsträckning som 
möjligt. Tema-dagar och föreläsningar verkar vara populärt bland vissa men för att fånga upp 
fler elevers intresse antas det bra att integrera utbildningsinsatsen i elevernas ordinarie 
undervisning. Om utbildningsinsatsen inbakas i elevernas olika ämnen kan fler elever fånga 
upp kunskapen speciellt om utbildningsinsatsen integreras i något ämne som är populärt bland 
eleverna. En uppfattning denna utvärdering gett är att de elever som är mer liberala till droger 
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och är i störst behov av mer kunskaper om cannabis är de som engagerar sig minst i 
undervisning eller föreläsningar på sidan om den ordinarie undervisningen. Därför är det 
viktigt att utbildningsinsatsen formas så att det känns meningsfull för eleverna och inte 
uppfattas som ”något extra de också måste göra på sidan om”. Om skolorna har möjlighet till 
att anordna mer än 2-3 lektionstillfällen kring cannabis för eleverna anses detta bra. De elever 
som hade haft få lektioner om cannabis var de som dels naturligtsvis hade lärt sig mindre men 
det var även hos dem som utbildningen hade lämnat ett mindre intryck eftersom de knappt 
kändes medvetna om att de hade ”fokuserat” på droger. 

Fokusera på att ge de neutrala eleverna mer kunskap och hjälp dem att skaffa en mer restriktiv 
attityd till cannabis genom att ge dem mycket kunskap. Många informanter antydde att de 
trodde att ungdomar har en neutral hållning till cannabis eftersom de inte vet tillräckligt 
mycket om drogen. Genom att få dessa neutrala elever restriktiva kan skillnader märkas bland 
unga. Exakt alla ungdomar kommer inte bli mer restriktiva av utbildningsinsatsen, speciellt de 
ungdomar som redan har en mycket liberal syn på cannabis kan vara svåra att få restriktiva 
eftersom de redan är väldigt bestämda i sin åsikt och anser sig redan veta allt om cannabis. 
Självklart anses det viktigt att arbeta för att dessa ungdomar skall förändra sin attityd till 
cannabis men de stora förändringarna antas kunna ske bland de neutrala eleverna som ännu 
inte bestämt sig för vad de anser om cannabis. Genom en grundlig utbildning om cannabis 
kan de erhålla så pass mycket kunskap att de istället antar en mer restriktiv hållning till 
cannabis. 

Ett fortsatt fokus på cannabis anses lämpligt. Alla informanter kände att annan narkotika låg 
långt borta från deras verklighet och att cannabis var mer vanligt bland unga. Det anses viktigt 
att ungdomarna får kunskap om annan narkotika samt faror med annan narkotika men 
huvudfokus bör fortsätta att vara på cannabis. Det kan dock vara bra att tala om spice och dess 
likheter med cannabis och skadliga effekter dessa droger har eftersom vissa informanter 
tenderade att skylla på att någon brukat spice så fort någon negativ effekt av cannbisbruk 
nämndes. 

Gymnasiet antas vara en brytpunkt där ungdomar börjar bruka cannabis så det anses viktigt att 
gymnasieelever får utbildning kring cannabis så att de får mer kunskap om drogen så att de 
kan ha en restriktiv hållning. Dock rekommenderar denna utvärdering utifrån informanternas 
åsikter att fokus på utbildning om cannabis bör vara då ungdomar går på högstadiet eftersom 
många skapar sig en uppfattning om droger då. För att utbildningar skall vara just 
förebyggande så anses det viktigt att ge ungdomar kunskap om narkotika under högstadiet. 
Under gymnasiet kan dock utbildningar kring cannabis ha en mer vuxen karatär. Om 
högstadiets utbildningar kring cannabis hade fokuserat på att ge ungdomar en god kunskap 
om cannabis hade gymnasiets utbildningar kring cannabis fokusera mer på värderingar samt 
vad eleverna själva tycker. 

Lärare och skolpersonal som utför utbildningsinsatsen bör vara tydliga med var de 
personligen står i frågor angående cannabis samt vad skolan har för policy/syn på droger. Det 
är viktigt att de vuxna sätter ned foten mot droger men detta kan förslagvis ske efter att 
eleverna fått dela med sig av sina åsikter och tankar angående cannabis. På så sätt markerar 
skolan vad de har för syn samtidigt som eleverna får komma till tals och känner att de inte är 
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tvingade till en åsikt. Om eleverna känner att de är inkluderade i ett samtal om droger istället 
för propaganda emot droger är sannolikheten större att de tar till sig det som framförs, om de 
inte får komma till tals kan de känna sig nedvärderade av vuxenvärlden och blir därför inte 
mottagliga att ta till sig de vuxnas åsikter eftersom de inte länner sig respekterade. 

Under utbildningsinsatser kring cannabis bör skolorna informera elever om var de kan vända 
sig om de känner behov av hjälp eller behov av samtal. Under intervjuerna framgick det att 
informanterna inte hade velat söka hjälp från skolan eftersom de inte kände sig trygga att 
informationen de delade med sig skulle stanna där. Informanterna kände rädsla att om de 
talade om ett eventuellt drogbruk kunde detta påverka dem till exempel genom att bli 
stämplade av lärare som missbrukare eller att socialtjänst eller andra myndigheter skulle 
kopplas in och att informationen de delat med sig skulle hamna i något offentligt register. 
Därför anses det mycket viktigt att alla skolor talar med sina elever om var de kan vända sig 
samt om de kan känna sig trygga att tala med till exempel kuratorer om drogbruk och att detta 
hålls konfidentiellt.  
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BILAGA 
 

Intervjuguide fokusgruppsintervju Piteå: 
• Vem är du och vad vet du om cannabis? (hur har du fått den kunskapen?) 
• Vad är din egen inställning till cannabis? 
• Hur ser dina närmaste vänner på cannabis? 
• Hur tror du ungdomar i allmänhet ser på cannabis? 
• Hur viktigt är det att skolan ger kunskaper om cannabis? 
• Vad tyckte du att utbildningsinsatsen kring cannabis gav dig? 
• Fanns det något som du särskilt uppskattade i utbildningsinsatsen kring cannabis? 
• Fick du några nya kunskaper kring cannabis som du inte hade tidigare? Om du fick 

nya kunskaper, vilka var det i sådana fall? 
• På vilket sätt påverkades din attityd till cannabis av utbildningsinsatsen? 
• Hur trovärdiga upplevde du att dina lärare var då de genomförde utbildningsinsatsen 

kring cannabis? 
• Vilken uppfattning uppfattar du att dina lärare har till cannabis? 
• Hur vill du att dina lärare ska vara när de ger utbildning kring cannabis? 
• Innan insatsen var/hur hade du fått information om cannabis? 
• Vilka tips vill du ge dina lärare för att göra utbildningsinsatsen bättre? (Finns det 

något som saknas) 
 

Intervjuguide Fokusgruppsintervju Luleå samt Älvsbyn: 
 

• Vem är du och vad vet du om cannabis? (hur har du fått den kunskapen?) 
• Vad är din egen inställning till cannabis? 
• Hur ser dina närmaste vänner på cannabis? 
• Hur tror du ungdomar i allmänhet ser på cannabis? 
• Har du några andra synpunkter eller erfarenheter av cannabis som du vill dela med dig 

av? 
• Hur viktigt är det att skolan ger kunskaper om cannabis? 
• Vad tyckte du att utbildningsinsatsen kring cannabis gav dig? 
• Fanns det något som du särskilt uppskattade i utbildningsinsatsen kring cannabis? 
• Kändes utbildningsinsatsen kring cannabis anpassad till er ålder? 
• Skapade utbildningsinsatsen kring cannabis delaktighet och engagemang hos dig? 
• Fick du några nya kunskaper kring cannabis som du inte hade tidigare? Om du fick 

nya kunskaper, vilka var det i sådana fall? 
• På vilket sätt påverkades din attityd till cannabis av utbildningsinsatsen? 
• Hur trovärdiga upplevde du att dina lärare var då de genomförde utbildningsinsatsen 

kring cannabis? 
• Vilken uppfattning uppfattar du att dina lärare har till cannabis? 
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• Hur vill du att dina lärare ska vara när de ger utbildning kring cannabis? 
• Innan insatsen var/hur hade du fått information om cannabis? 
• Vilka tips vill du ge dina lärare för att göra utbildningsinsatsen bättre? (Finns det 

något som saknas) 
 


