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Sammanfattning  

Inledning: det har utförts en hel del studier kring ungdomars användande, attityder och 

kunskaper till cannabis, men inte lika många kring vad som begränsar detta. De studier som 

har utförts visar att föräldrars attityder, kunskaper och hållning till tobak, alkohol och droger 

är avgörande skydds- och riskfaktorer för att ens egna barn kommer börja använda detta. 

Syfte: syftet med denna studie var att undersöka några föräldrars perspektiv på och kunskaper 

om cannabis i Bodens kommun. Metod: för att besvara syftet valdes en kvalitativ metod i 

form av öppna semistrukturerade intervjuer med totalt sju personer. Intervjuerna spelades in 

för att sedan transkriberas och analyserats genom en kvalitativ analysmetod. Resultat: 

generellt hade föräldrarna dålig kunskap om cannabis, de visste vad det var men kunde inte 

vidareutveckla riskerna av ett användande av drogen. Samtliga hade en nolltolerans när det 

gällde cannabis och var absolut inte accepterat av föräldrarna att deras barn använde drogen. 

Det fanns en förståelse hos föräldrarna att deras attityder och hållning till drogen påverkar 

barnen samt att det var viktigt att kommunicera med ungdomarna och ha strikta, konsekventa 

regler hemma. Diskussion: föräldrarna hade en restriktiv attityd och hållning gentemot 

cannabis som de överför till deras barn. Samtliga hade för dåliga kunskaper om cannabis och 

vilka risker det finns med ett eventuellt bruk av drogen för att kunna prata med sina barn om 

detta och lägger över ansvaret på skolan. Slutsats: Resultatet av denna studie skulle kunna 

användas som ett bidrag i studier om föräldrars kunskaper och attityder till cannabis.  

Nyckelord: cannabis, föräldrar, kunskap, attityd, hållning  
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Abstract  

Introduction: It has been done a lot of studies about young people's use, attitudes and skills 

to cannabis, but not as many around what limits this. The studies that have been conducted 

show that parents' attitudes, knowledge and attitude to tobacco, alcohol and drugs is vital 

protective and risk factors to one's own children will start using it. Aim: The aim of this study 

was to investigate some parents' perspectives on and knowledge of cannabis in Boden. 

Method: to answer the purpose was chosen a qualitative method in the form of open semi-

structured interviews with a total of seven people. The interviews were recorded and then 

transcribed and analyzed through a qualitative analysis. Results: generally the parents had 

poor knowledge of cannabis, all knew what it was but could not develop further the risk of 

using the drug. All had a zero tolerance policy when it came to cannabis and were certainly 

not accepted by the parents that their children used the drug. There was an understanding 

among parents that their attitudes and approach to the drug affects the children, and that it was 

important to communicate with young people and have a strict, consistent rules at home. 

Discussion: the parents had a restrictive attitude and approach towards cannabis that they 

transmit to their children. All had poor knowledge about cannabis and what risks there are of 

any use of the drug to be able to talk to their children about this and puts the responsibility on 

the school.  Conclusion: The results of this study could be used as a contribution to the 

studies on parents' knowledge and attitudes to cannabis. 

 

Keywords: cannabis, parents, knowledge, attitude, posture 
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Inledning 

Drogen cannabis är i särklass den mest brukade narkotiska preparatet i Sverige, särskilt bland 

ungdomar och drogvaneundersökningar visar att alkoholdrickandet minskar bland ungdomar i 

Sverige, medans cannabisbruket ökar (Forkby m.fl. 2013). Skåne, södra Sverige och 

Stockholm är de regioner som uppvisar högst siffror bland ungdomar som använder narkotika 

eller skulle kunna tänka sig att prova droger, medan Norra Sverige uppvisar generellt mindre 

droganvändning bland ungdomarna (CAN 2014). 

Det har utförts en hel del studier kring ungdomars användande, attityder och kunskaper till 

droger, då speciellt cannabis, men det har inte utförts lika många studier om vad som 

förebygger eller begränsar detta (Andréasson m.fl. 2008). Preventionsforskningen inom 

alkohol-, narkotika- och tobaksområdet är fortfarande en ung verksamhet och inom detta 

område, då speciellt narkotika, är det många frågor som är obesvarade. Om såväl orsaker till 

problemen, som vilka åtgärder som är effektiva för att begränsa dem. Detta innebär att en hel 

del av de satsningar som görs för att förebygga narkotikaproblem sker i blindo, utan någon 

riktig vetskap om vilka effekter som kan förväntas (ibid.). 

Syftet med prevention är att förebygga eller begränsa problem innan dessa uppstår och 

preventionsvetenskapen arbetar med systematiska studier av de förhållanden eller faktorer 

som ger upphov till problemen, eller som kan begränsa dessa. Sådana faktorer kallas risk- 

respektive skyddsfaktorer och dessa faktorer kan delas upp i tre grupper: individuella faktorer, 

gruppfaktorer inkluderande familj och skola samt samhällsfaktorer. Till de individuella 

faktorerna hör biologiska och psykologiska faktorer som sensationssökande personlighet och 

tilltro till den egna förmågan att lösa problem. Till gruppfaktorerna hör förhållandena i den 

närmaste sociala omgivningen som familjestruktur, familjestöd, föräldrarnas attityder till 

cannabis, kamratrelationer och tillgång till socialt utvecklande fritidsaktiviteter. Till 

samhällsfaktorerna hör de lokala och nationella reglerna och lagarna som styr tillgängligheten 

till cannabis (ibid.). 

I det förebyggande arbetet kring narkotika är det viktigt att förstå vad skyddsfaktorer är och 

vad som gör en faktor, exempelvis familj, skola eller en idrottsförening skyddande, och det är 

för det första om den stärker banden mellan människor och för det andra skapar tydliga regler 

för beteendet. När banden mellan människor stärks skapas en ökad samhörighet, men för att 

skapa denna samhörighet behövs regler. Ungdomarna behöver veta vilka regler som gäller, att 

reglerna tillämpas samt vilka konsekvenserna blir om man inte följer respektive bryter mot 

reglerna (ibid.).  

Problemformulering 

Studier visar att föräldrars attityder, kunskaper och hållning till alkohol, tobak och droger är 

avgörande skydds- och riskfaktorer för att ens egna barn kommer börja använda alkohol, 

cigaretter och droger (Kadesjö 2008). De tonåringar som börjar använda en specifik drog vid 

låg ålder har oftare föräldrar som mindre har varnat för att använda den eller som själva har en 

positiv attityd eller till och med använder den själv. Trots vad forskningen säger tycks många 
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föräldrar sakna förståelse för sin egen betydelse eller hur viktiga de är som förebilder för sina 

barns beteenden (ibid.).  

Eftersom att det finns få studier om preventionsförebyggande åtgärder kring ungdomars 

cannabisanvändning och genom att jag själv hittat få undersökningar eller forskning på 

internet kring vad föräldrar har för hållning, attityd och kunskap om cannabis i Sverige, är det 

av stor vikt att undersöka vad föräldrarna vet och kan om drogen, samt om det finns en 

medvetenhet hos dem att de kan förebygga eller begränsa deras barns bruk eller vilja att pröva 

på droger. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie var att undersöka några föräldrars perspektiv på och kunskaper om 

cannabis i Bodens kommun följt av tre frågeställningar; 

- Vilka kunskaper har föräldrarna om cannabis? 

- Vilken hållning och attityd till Cannabis har föräldrarna?  

- Vilken förståelse har föräldrarna kring sin egen betydelse om att förebygga eller 

begränsa deras barns cannabisanvändning?  

Disposition  

Dispositionen i uppsatsen består först av en genomgång om vad cannabis är för något och hur 

det ser ut bland droger och ungdomar i Sverige, efter detta går studien över till att presentera 

tidigare forskning inom området samt att de teoretiska perspektiven som har valts för denna 

uppsats presenteras. Nästa kapitel är metoden och där förs ett resonemang om hur jag har gått 

tillväga i denna studie, efter detta görs det en beskrivning av Bodens kommun, hur de arbetar 

kring det drogförebyggande arbetet samt statistik som visar hur det ser ut bland ungdomar och 

droger i kommunen. Därefter presenteras resultatet som framkommit via intervjuerna samt en 

analys, diskussion och slutsats.   
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Vad är Cannabis? 

Cannabis är ett samlingsnamn för Marijuana, hasch och hascholja som kommer från hampa 

växten Cannabis Sativa och är den vanligaste narkotikasorten i både Sverige och övriga 

världen. Hasch och Marijuana används oftast genom rökning i speciella pipor eller 

handrullade cigaretter och Hascholjan hettas upp och inandas som ånga (drugsmart). 

Cannabis innehåller många ämnen som påverkar psyket och starkast effekt har delta-9-

tetrahydrocannabinol, THC (folkhälsomyndigheten). Forskare har identifierat två typer av 

receptorer och gett dem beteckningarna CB1 och CB2. CB1 är vanligast i hjärnan och när 

THC binder sig till dessa receptorer påverkas flera signalsystem. En av effekterna är att 

signalsubstansen dopamin frisätts i belöningssystemet som leder till en harmonisk 

lustupplevelse och är starkt kopplat till en utveckling av beroende. Belöningssystemet är inte 

det enda området i hjärnan som påverkas av cannabis, utan hjärnans främre del som styr bland 

annat analyserandet, beslutsfattandet och kontrollen över det egna beteendet påverkas också 

negativt där tankeförmågan och impulskontrollen försämras. Koncentrationssvårigheter, dåligt 

minne och försämrad inlärningsförmåga är några saker som märks vid en försämring av 

tankeförmågan. Det är även vanligt att känslorna förändras på ett ångestfyllt sätt vid brukande 

av cannabis, man kan få panikkänslor och förföljelsetankar. Ökad hunger, förhöjd puls, 

muntorrhet, stora pupiller, rödsprängda och glansiga ögon, fumlighet och dålig balans är 

några av de kroppsliga effekterna av cannabisruset (ibid.).  

De som brukar använda cannabis jämför ofta drogen med alkohol och tycker att en fördel med 

drogen är att man inte blir bakfull. Detta medför att man lätt blir lurad och tror att 

drogeffekterna lämnar kroppen snabbt, men det tar väldigt lång tid för THC att gå ur kroppen 

eftersom att THC är ett ämne som är fettlöslig och lagras i organ med hög fetthalt (t.ex. 

hjärnan) till skillnad från alkoholen som är vattenlöslig (ibid.). Nedbrytningsprodukter av 

THC kan spåras i urinprov en till två veckor efter att man testat cannabis vid ett enda tillfälle 

och hos dem som röker cannabis en till två gånger i månaden eller oftare kan man hitta 

nedbrytningsprodukter i urinen upp till två månader efter det senaste missbrukstillfället 

(ibid.).  

Hjärnans biologiska mognad fortsätter att utvecklas upp till 25-årsålder vilket medför att 

ungdomars hjärnor är särkilt känsliga för skadlig påverkan. Forskningsresultat tyder på att 

hjärnan inte helt kan reparera de skadliga effekterna som cannabis medför även om man slutar 

med drogen samt att de som börjar använda cannabis vid tidig ålder löper ökad risk för att 

senare i livet utveckla ångestsyndrom, depression och ett beroende av cannabis eller andra 

droger (ibid.).  

 Vad säger lagen? 

Cannabis är en narkotikaklassad drog och narkotika avser lagstiftningsmässigt de preparat 

som finns upptagna i läkemedelsverkets förteckning över substanser som påverkar det 

centrala nervsystemet hos människan (Forkby m.fl.2013). I Sverige definieras all icke 

medicinsk användning av narkotika som missbruk, allt från att vid enstaka tillfällen ta 

sömnmedel till att dagligen injicera heroin. Det är enligt Narkotikastrafflagen (1968:64) 
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förbjudet att köpa, sälja, ge bort, odla, förpacka, transportera samt förvara cannabis och enligt 

lagen finns det tre olika straffnivåer: ringa narkotikabrott som kan ge böter eller fängelse i 

högst sex månader, narkotikabrott som kan straffas med fängelse upp till tre år samt grovt 

narkotikabrott som kan ge fängelse i lägst två och högst tio år.   

Cannabis bland ungdomar i Sverige  

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (CAN) genomför årligen 

enkätundersökningar gällande alkohol, tobak och andra droger bland ungdomar i årskurs nio 

samt gymnasiet årskurs två. Cannabis är det vanligaste preparatet som eleverna uppger att de 

använt sig av (CAN). 

Andelen som någon gång använt cannabis har mellan 2004 och 2014 ökat från 15,2 till 19,0 

procent bland pojkarna och från 11,4 till 13,0 procent bland flickorna i andra året på 

gymnasiet. Ungdomar som går i årskurs nio har andelen som någon gång använt cannabis 

ökat från 6,6 till 7,4 procent bland pojkarna mellan åren 2004 till 2014, medan andelen flickor 

ligger ganska oförändrat från 5,6 till 5,9 procent under samma tidsperiod (CAN2014).  

Statistiken på andelen frekventa användare av cannabis (använt mer än 20 gånger) har mellan 

2004 till 2014 ökat från 19,0 till 23,5 procent bland pojkarna och från 10,8 till 17,7 bland 

flickorna i andra året på gymnasiet. Bland niondeklassarna har andelen frekventa användare 

av cannabis ökat från 18,8 till 20,6 procent bland pojkarna och från 8,2 till 12,6 procent bland 

flickorna under samma tidsperiod (ibid.).  

 En tredjedel av de narkotikaerfarna på gymnasiet uppgav att de använt den relativt nyinförda 

drogen spice och närmare hälften i årskurs nio uppgav att de provat denna drog. Detta sätter 

spiceprodukterna på en tredjeplats efter marijuana och hasch. Övriga preparat som exempelvis 

amfetamin, ecstasy, kokain eller bensodiazepiner ligger på en fortsatt låg och sällsynt nivå, 

där färre än 10 procent av de narkotikaerfarna eleverna i årskurs nio och gymnasiet använt 

någon utav dessa preparat (ibid.).  

Cannabis (hasch/marijuana) är alltså den vanligaste narkotikasorten eleverna använder och 

därefter kommer det nyinförda alternativet spice (ibid.).  
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Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

Detta avsnitt börjar med tidigare forskning kring vilka riskfaktorer det finns för narkotikabruk 

samt vilka föräldrastödsprogram som finns i Sverige för att sedan komma in på den teoretiska 

delen som handlar om normalisering av attityder och användning av droger, hur droger 

presenteras via media, vad som påverkar ungdomar till deras syn på droger som farliga 

och/eller lustfyllda, en jämförelse bland ungdomars och vuxnas uppfattningar om cannabis 

samt Travis Hirschis teori om sociala band.    

Riskfaktorer för narkotikabruk 

Majoriteten av de vetenskapliga studierna som gjorts om risk- och skyddsfaktorer till 

narkotikabruk behandlar cannabis, där stor tillgång till drogen samt att man har vänner som 

använder cannabis ses som en riskfaktor för att testa drogen. För att utveckla ett beroende hör 

psykisk ohälsa, dålig självkänsla, låg självkontroll, föräldrars död under barndomen samt 

dålig ekonomi som avgörande riskfaktorer (Sundell 2008).  

Familjen som risk- och skyddsfaktor 

I samhällsdebatten ges ofta föräldrarna skulden för att deras barn börjar använda cannabis och 

preventionsforskningen om cannabis, skadligt bruk av cannabis samt andra droger hos barn 

och ungdomar visar på att föräldrarna har en betydelsefull roll för ungas debut av droger 

(Kadesjö 2008). Barn/ungdom är man tills man fyller 18 år och äldre än detta karakteriseras 

man som vuxen. Sundell (2008) menar att, så länge barnen bor kvar hemma är föräldrarna och 

relationen till dem den viktigaste risk- och skyddsfaktorn. Ungdomar som upplever att deras 

föräldrar inte ger dem uppmärksamhet, inte respekterar deras åsikter samt har otydliga eller 

inkonsekventa regler, är mer benägna att använda cannabis. Konflikter mellan föräldrarna 

eller mellan barn och föräldrar ses också som en riskfaktor (ibid.).   

Kadesjö (2008) nämner att det är angeläget att föräldrarna måste lära sig hur man bättre kan 

klara av att ha regler i hemmet, tekniker för hur man kan hålla koll på vad barnen gör på 

fritiden, att ge beröm för lämpliga beteenden samt att ha rimliga och konsekventa 

uppfostringsstrategier. Det finns ett behov av att lära föräldrarna om vilka skadeeffekter 

cannabis kan ge för att kunna ha en dialog hemma med sina barn, då studier visar på att 

kunskapen om att föräldrarna ses som en viktig risk- och skyddsfaktor inte riktigt uppfattats 

av föräldrarna själva (ibid.).  

(Velleman m.fl. 2005) har lyft fram sju områden som har betydelse för föräldrarnas inflytande 

på barnets beteende i förhållande till cannabis och övrigt narkotikabruk; familjerelationer, 

familjesammanhållning, kommunikation inom familjen, föräldrar som modeller för sina barn, 

uppfostringsstrategier, föräldrars övervakning samt påverkan från familj och vänner.  

Familjerelationer, struktur och sammanhållning 

Sammanhållning, uppfostringsstrategier och kommunikation inom familjen anses ha större 

betydelse än familjens struktur (ensamstående förälder, familjestorlek etc.). Flera studier visar 

på att hög grad av sammanhållning inom familjen, med närhet mellan föräldrarna och barnen 

under uppväxten motverkar att barn börjar använda alkohol, cigaretter och cannabis. Detta 
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jämfört med barn som är uppfostrade i familjer med mycket konflikter, där studier visat att 

dessa barn har en ökad risk för normbrytande beteenden och narkotikabruk (ibid.).  

Kommunikation inom familjen 

Regelbunden kommunikation med värme och tillgivenhet, stödjande av barnets framgångar, 

tillsyn och enhetliga konsekventa samt rimliga uppfostringsstrategier har visats sig ha stor 

inverkan på att minska risken för skadligt bruk av cannabis, normbrytande beteenden samt 

uppförandestörningar. Föräldrar som kommunicerar med sina barn om riskerna och deras 

egna attityder till alkohol, tobak och narkotika har också visats sig vara en viktig avgörande 

skyddsfaktor. Studier har visat att föräldrar som har en aktiv drogfri livsstil med negativa 

attityder till narkotika har lyckats avskräcka deras barn från alkohol, tobak och droger i större 

utsträckning än de föräldrar som själva använder detta (ibid.).  

Uppfostringsstrategier, attityder samt övervakning 

Engagerade föräldrar med tydliga regler och normer samt övervakning av vad barnen gör, vart 

de är och vem de umgås med på fritiden kan förhindra en tidig debut av cannabis. (Velleman 

m fl. 2005) hävdar att det finns en stark relation till att en tidig debut av cannabis senare leder 

till ett skadligt bruk, det är därför viktigt att sätta in preventiva åtgärder tidigt i ungdomsåren 

och detta kan ske genom olika föräldrastödsprogram. 

Svenska föräldrastödprogram 

 De föräldrastödsprogram som finns tillgängliga i Sverige har oftast utvecklats från 

nordamerikanska förebilder och utvecklingen av dessa har inte kommit särskilt långt och 

saknar ett system samt struktur. Det finns även få publikationer om dessa program i Sverige 

om utvärderingar av hur dessa fungerar samt vilka resultat de åstadkommit (Kadesjö 2008). 

ÖPP (Örebro Preventions Program) samt steg för steg är två program som syftar till att 

påverka barn och ungdomars drogdebut, där ÖPP är ett program i syfte att ge innehåll och 

struktur till föräldramöten på högstadiet för att förebygga ungdomars alkoholdrickande genom 

att påverka föräldrars förhållningssätt till sina ungdomar och alkoholvanor. Steg för steg riktar 

sig till föräldrar med barn mellan 10-14 år och programmet skapades för att stödja 

drogmissbrukande föräldrar att förbättra sina föräldrafärdigheter samt minska risken för 

framtida problem hos deras barn. Programmet har tre komponenter; föräldraträningsprogram, 

färdighetsprogram för barnen samt träning av familjefärdigheter och resultatet av detta steg 

för steg program har visats minska familjekonflikter, uppförandeproblem, aggressivitet samt 

missbruk hos ungdomarna (ibid.).  

Normalisering av attityder och användning av droger 

I artikeln ”The normalization of sensible recreational drug use” utgår (Parker m.fl. 2002) från 

ett antagande om att droger blivit normaliserat, vilket innebär att droger och ett drogmissbruk 

har fått en fast fot i samhället precis som tobak och alkohol. För att undersöka om droger har 

blivit normaliserat måste man enligt Parker m.fl. (2002) fokusera på fem olika dimensioner. 

Den första är tillgång och tillgänglighet där författarna funnit att det skett en enorm ökning av 

tillgången på en större mängd droger under det senaste decenniet. Den andra hur många har 

prövat på fann de att droganvändningen börjar i ungdomen och att användandet av drogerna 

kontinuerligt ökade, den tredje dimensionen hur många använder uppmärksammade Parker 
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m.fl. (2002) att droganvändningen var hög både inom normal populationen och bland 

klubbesökare. Den fjärde dimensionen handlar om attityder kring vettig droganvändning 

bland ungdomar och särskilt de attityder som ickeanvändare har om cannabis, där slutsatsen 

blev att droger är personligt bland ungdomar överlag både bland användare samt 

ickeanvändare. Med personligt menade ungdomarna att det är upp till var och en om de vill 

testa eller bruka droger och om någon skulle skada sig eller hända något annat allvarligt på 

grund utav drogerna så menade ungdomarna att denne person enbart hade sig själv att skylla. 

Ungdomarna hade en attityd och en förståelse för att det är du själv som styr över din egen 

kropp och att du själv bär ansvaret för dina egna handlingar, men att denna förståelse ökar ju 

äldre du blir. Den femte och sista dimensionen handlar om i vilken grad politik, media och 

kultur spelar in och Parker m.fl. (2002) fann att droger utgör ett vanligt tema i media samt att 

en majoritet av de vuxna i Storbritannien stödjer en avkriminalisering av cannabis. Resultatet 

från denna studie säger ingenting om hur normaliseringen ser ut i Sverige men hans 

normaliseringsteori har använts för att undersöka drognormaliseringen världen över. 

Droger och media  

(Sznitman 2008) skriver i sin artikel; Drug normalization and the case of Sweden, om hur 

droger presenteras av media i Sverige samt jämför detta med Storbritannien och hur detta kan 

få en normaliserande effekt. I svenskarnas attityd mot droger ser man generellt få tecken på 

normalisering, trots att Sverige har ett lågt användande av droger så ses användande av droger 

som ett allvarligt och stort problem av den svenska befolkningen. Synen på droger varierar 

mellan åldersgrupper, i yngre åldrar (18-34 år) är det tillexempel större andel som tror att man 

kan bruka droger utan att utveckla ett beroende. 

Till de generella attityderna som finns i Sverige om droger, kan media ses som en bidragande 

faktor genom hur droger presenteras. Detta eftersom att det är budskap som når större delen 

av befolkningen varje dag. I Storbritannien har media spelat en stor roll i att sprida tankar och 

idéer kopplade till normaliseringsprocessen av droger. Drognormaliseringen i Storbritannien 

har undersökts av många forskare, de har bland annat kommit fram till att brittisk media i sin 

rapportering av droger är omfattande och har anklagats för att vara propagerande i 

användandet av nya okända droger samt att de som debatterar för droger får även komma till 

tals. Svensk media, tillskillnad från brittisk media, har en vana av att ofta beskriva ungdomar 

och droger tillsammans, synen på droger är redan negativ och ungdomar som pratar om 

droger placeras i en kategori som dåliga och ofta porträtteras ungdomar i detta fall som 

avvikande eller offer. Sznitman (2008) konstaterar att det ser ut som att normaliseringen av 

droger i media har kommit längre i Storbritannien än i Sverige.   

Illegala droger farliga och/eller lustfyllda? 

Artikeln, Dangers and pleasures: Drug attitudes and experiences among young people, 

handlar om en studie med syfte att analysera ungdomars uppfattningar om illegala droger som 

farliga och/eller lustfyllt samt en analys av sambandet mellan attityder till droger, 

alkoholkonsumtion, vänner som använder droger och de egna erfarenheterna av 

droganvändande samt alkohol. Denna studie genomfördes i Danmark med ungdomar mellan 

17-19 år (Järvinen m.fl.2011). 
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I studien fokuserar (Järvinen m.fl.2011) på de vanligaste illegala drogerna som för närvarande 

används i Danmark, dessa är; cannabis, amfetamin och kokain och metoden de använder sig 

av är både enkäter samt fokusgruppsintervjuer. Den kvalitativa och kvantitativa analysen 

visade att unga människors uppfattningar om illegala droger som farliga eller lustfyllda är 

starkt relaterat till sina egna erfarenheter med droger samt deras vänners berättade 

erfarenheter. Personer som har positiva förväntningar i samband med illegala droger är mer 

benägna att söka sig till likasinnade människor, då vänners bruk av narkotika kan öka 

uppfattningen att droger är lustfyllt. Det som också kom fram i studien var att alkohol och 

droger går hand i hand, de personer som dricker mest är mer positiv till droger och har mest 

upplevelse av dem (ibid.).  

I studien görs det en gruppering av ungdomarna, där den första gruppen är; anti-drug, vilket 

omfattar de personer som inte har någon kontakt alls med droger eller alkohol, en ambivalent 

grupp som omfattar de personer som inte testat cannabis men säger sig ha vänner som 

använder. Den tredje gruppen transitory, omfattar de personer som har använt cannabis, 

förknippad med attityder som definierar cannabis som relativt, men inte helt och hållet säkert 

och dessa personer dricker alkohol två-tre gånger i månaden. Den sista gruppen pro-drug, 

innefattar de personer som har lägst riskuppfattning och högst grad av njutning, dessa 

individer använder tunga droger som amfetamin och kokain samt att de dricker alkohol fyra 

eller fler gånger i månaden (ibid.).  

Unga människor dras till likasinnade kamrater och anpassar sitt beteende till sina vänners 

beteende. Denna studie och många fler visar på att det är osannolikt att nykterister dras till de 

som dricker ofta och de som använder droger för att påverkas av deras attityder, lika liten är 

sannolikheten att en alkoholist eller drogmissbrukare vänder sig till en nykterist (ibid.).  

Ungdomars och vuxnas uppfattningar om Cannabis 

 Artikeln, Swiss adolescents´and adults´perceptions of cannabis use: a qualitative study, 

handlar om en studie med syfte att belysa betydelsen av cannabis, samt yttrandet och 

föreställningarna om det nuvarande rättsliga systemet och de förebyggande arbete kring 

cannabis som finns i Schweiz (Menghrajani m.fl.2004). Detta utifrån yngre och äldre 

ungdomar samt vuxna föräldrar eller andra personer som arbetar med att ta hand om 

ungdomar med problem. Menghrajani m.fl. (2004) ställde upp två hypoteser som ledde till 

denna studie där den första hypotesen var; att det skulle finnas skillnader i hur ungdomarna 

och de vuxna karakteriserar cannabis, samt hur de definierar användande kontra missbruk av 

drogen (de har definierat missbruk som ett problematiskt eller potentiellt skaldigt bruk i 

studien). De antog också att de vuxna skulle vara strängare än tonåringarna i hur de ser på 

tillämpningen av lagen och att ungdomarna skulle vara mer positiv till en avkriminalisering av 

cannabis. Resultatet av denna studie handlar visserligen om Schweiz, men de perspektiv och 

resultat som framkommit genom denna studie är relevanta att relatera till Sverige.  

Bakgrunden till studien är att missbruk av cannabis bland ungdomarna är ett växande problem 

i Schweiz, som i många andra länder. Det är enligt lag förbjudet att använda cannabis i landet, 

men tillämpningen av lagen är dock olika från region till region där vissa delar av landet har 

en ganska liberal syn och andra delar tillämpar lagen strikt vad gäller cannabis. De studier 
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som utförs kring cannabisanvändandet i Schweiz tenderar att bara fokusera på ungdomarnas 

uppfattningar, vilket underskattar betydelsen av föräldrarnas och andra vuxnas åsikter. 

Studien genomfördes i staten Vaud under Maj 2003 genom fokusgruppsintervjuer med fyra 

målgrupper; yngre ungdomar, äldre ungdomar, föräldrar samt yrkesverksamma som arbetar 

med tonåringar (ibid.). Fyra olika sessioner utfördes där en ämnesguide inklusive fem 

huvudfrågor strukturerade fokusgruppsintervjuerna; 

Hur cannabis definieras och uppfattas 

Resultatet av studien visade att det fanns många skillnader mellan de vuxna eller bland 

ungdomarna själva hur de definierar och uppfattar cannabis. De yngre definierade cannabis 

som en drog med skadliga effekter både psykiskt och fysiskt medans de äldre ungdomarna 

ansåg att cannabis inte borde klassas som en drog och jämförde cannabis med tobak och 

alkohol. Svaren från de vuxna (både föräldrar och professionella) var långt ifrån enhetliga och 

kände sig vilsna när de skulle definiera cannabis, flera deltagare ansåg att cannabis inte skulle 

klassas som en drog så länge de användes på rätt sätt samt att de flesta inte riktigt visste hur 

skadlig cannabis är på kort och lång sikt (ibid.).  

Varför ungdomar börjar använda cannabis och varför vissa av dem använder det 

regelbundet 

De yngre ungdomarna betonade effekterna av grupptryck, en känsla av tillhörighet och att 

vara som alla andra som avgörande faktorer till att börja använda cannabis, vilket även de 

äldre ungdomarna insisterade. Att avstå från att konsumera cannabis ses som avvikande enligt 

de äldre ungdomarna och de nämnde att deras föräldrar inte skulle säga något om deras 

cannabisanvändande. Resultatet från föräldrarna visade på att de inte hade något emot att 

deras barn experimenterade med cannabis och använde cannabis någon gång då och då under 

god sinnestämning, med självbehärskning och inte ensam (flera professionella hade samma 

syn) (ibid.).  

Vad som betraktas som cannabismissbruk och vilka är riskerna i samband med missbruk 

De yngre och föräldrarna definierade missbruk ifråga om frekvens och kvantitet i 

konsumtionen, medan de äldre ungdomarna och de professionella fokuserade på användarens 

sårbarhet med psykologiska, sociala och miljömässiga problem. Samtliga menade att 

konsumtionen var problematisk så fort det leder till psykosociala konsekvenser som 

inlärningsproblem och beteendestörningar (ibid.).   

Synpunkter beträffande det nuvarande rättsliga systemet och hur ska det utvecklas 

Majoriteten av de yngre ungdomarna var emot avkriminaliseringen, detta på grund utav att det 

skulle öka tillgängligheten samt uppmuntra äldre att vidarebefordra till yngre. De äldre 

ungdomarna var för avkriminalisering då detta skulle minska antalet olagliga återförsäljare. 

Nästan alla professionella och föräldrar menade att de sociala normerna kring användandet av 

cannabis har förändrats under de senaste två decennierna och oavsett vilken lag som finns så 

bör vuxna och samhället sända tydligare budskap rörande de potentiellt skadliga effekterna av 

cannabis (ibid.). 
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Hur kan det förebyggande arbetet sättas upp och förbättras 

Majoriteten av de vuxna och även ungdomarna rapporterade att de är förvirrade av medias 

budskap, där några betonar riskerna och andra inte. Båda ungdomsgrupperna betonade 

skolans roll och menade att det förebyggande arbetet skall starta tidigare än vad det gör nu, 

redan vid 11 eller 12-års ålder. De två vuxna grupperna betonade föräldrarnas och medias roll, 

där de yrkesverksamma menade att ansvaret ligger hos föräldrarna, att deras attityder 

gentemot cannabis är en viktig förebyggande faktor medan föräldrarna lade över ansvaret på 

media och experter inom området.  De yrkesverksamma menade att föräldrarna ska kunna 

säga nej till sina barn, även under tonåren och att föräldrarna bör göras medvetna om vikten 

av att leverera konsekventa budskap om detta ämne, både före och under tonåren. Föräldrarna 

bör inte heller förlita sig på media och de som är yrkesverksamma inom utbildningsområdet, 

social och hälsovårdstjänster, utan ett stort ansvar ligger på dem själva att sätta upp fler 

restriktioner och gränser för ungdomar under 18 år (ibid.).  

Travis Hirschis teori om sociala band 

Det som var intressant för (Hirschi 1969) var inte varför personer begick brott, utan vad det är 

som är avgörande för att majoriteten av befolkningen ändå avstår ifrån att begå brottsliga 

handlingar. Enligt teorin ligger den avgörande brottshindrande kraften i graden av integration 

till samhället av den enskilde individen och enligt Hirschi (1969) finns det fyra olika sociala 

band som sammankopplar individen med samhället: 1) Anknytning (attachment) vilket 

innebär nära och varma relationer till andra personer och känslighet för deras åsikter, ju 

starkare band en ung individ har till sina föräldrar och respekterar deras åsikter och 

förväntningar desto mindre är risken att denna unga människa skall bryta mot de 

gemensamma reglerna och normerna.   2) Åtagande (commitment): en strävan mot 

samhällelig framgång i form av utbildning, arbete och sunda livsval, ungdomar som har en 

positiv inställning samt engagemang i skolan är i mindre utsträckning delaktiga i brottsliga 

aktiviteter. 3) Delaktighet (involvement): delaktig och engagemang i skolan samt 

fritidsaktiviteter. Banden till samhället förstärks genom att delta i olika sportsliga 

fritidsaktiviteter och detta medför att risken att utföra brottsliga handlingar minskar hos dessa 

ungdomar. 4) Övertygelse (belief): en inre övertygelse om att det är viktigt att följa samhällets 

regler, detta innebär att individen tror på samhällets regler och normer och en person som tror 

på samhällsnormerna har även svårt att bryta dessa.   

Dessa fyra band hänger samman och en individ som äger de fyra banden kommer enligt teorin 

att helt avstå från brottsliga handlingar, men om något av dessa band skulle bli försvagade 

ökar risken för ett brottsligt beteende hos individen (ibid.). Eftersom att cannabis är en 

narkotikaklassad drog där ett bruk av cannabis enligt narkotikastrafflagen (1968:64) är en 

brottslig handling där man kan dömas till fängelse har jag valt att ta med denna teori i min 

uppsats.    
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Metod 

Val av område och förförståelse  

Jag har tidigare under min utbildning arbetat med frågeställningar avseende cannabis, där 

dessa risk- och skyddsfaktorer relaterat till barn och ungdomar delvis behandlades och som 

sedan väckte mitt intresse för denna studie.  

 Min förförståelse kring detta ämne är att cannabis kan upplevas som ett känsligt ämne att 

prata om ifall man själv har testat på drogen eller har bekanta som har använt, alternativt har 

ett beroende.  Rent generellt så är min förförståelse att föräldrar till barn och ungdomar inte 

har någon positiv attityd eller hållning gentemot cannabis och när det kommer till kunskaper 

tror jag att de föräldrar som själva har vart i kontakt med cannabis eller som har bekanta som 

brukat drogen eller andra droger har betydligt mer kunskaper än de föräldrar som aldrig har 

varit i kontakt med cannabis själva. Jag tror att det finns en förståelse bland föräldrarna att de 

har en betydelse för deras barns cannabisanvändning, men de föräldrar som inte har varit i 

kontakt med drogen själva och som inte har så bra kunskaper om cannabis tror jag på något 

sätt att dessa föräldrar medvetet eller omedvetet väljer att titta bort från detta och har den 

åsikten att detta kommer inte mina barn att börja med. De föräldrar som har varit i kontakt 

med cannabis själva eller har nära och kära som brukat drogen tror jag har mer kunskaper och 

en helt annan insikt i detta. Dessa föräldrar pratar nog mer med sina barn och har en större 

förståelse att de själva har en betydelse och kan påverka deras barn till att inte börja använda 

drogen.    

Val av metod 

Då jag i denna studie var intresserad av att beskriva, förklara samt tolka föräldrarnas 

kunskaper, attityder, hållning samt deras egen betydelse för att förebygga eller begränsa deras 

barns cannabisanvändning, bedömde jag att en kvalitativ ansats lämpade sig till denna studie. 

Kvalitativa metoder används främst då man vill få en djupare förståelse för ett visst fenomen 

och bygger på ”mjuka data” som intervjuer, vilket ger intervjupersonerna större frihet att 

lämna sina synpunkter och åsikter till skillnad från kvantitativa metoder ”hårda data”, som 

bygger på analyser med hjälp av siffror från statistiska material eller analyser (Ahrne 2011). 

Urval och avgränsningar 

I denna studie har jag valt att avgränsa mig till Bodens kommun och tagit kontakt med 

föräldrar till barn som antingen går i högskola eller på gymnasiet.  Denna avgränsning och 

urvalet av intervjupersoner grundar sig på mitt intresse att vidareutveckla den tidigare nämnda 

studien som utförts under min utbildning och som skedde i Bodens kommun bland 

gymnasieeleverna på Björknäs gymnasiet.   

Intervjupersonerna 

Samtliga föräldrar i denna undersökning har jag namngett med fingerande namn på grund 

utav sekretesskäl: 

Lisa är 38 år, har två söner en som är 14 och en som är fyra år gammal, hon bor tillsammans 

med pappan till barnen och samtliga barn bor hemma.  
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Stina är 43 år och gift, tillsammans har de två barn varav en son som är 18 år och går sista året 

på gymnasiet samt en dotter på 14 år som går i sjuan på högstadiet.  Alla i familjen bor 

tillsammans i en villa i Bodens Kommun. 

Kajsa är 44 år och gift, tillsammans har de tre barn som är 11, 17 och 19 år gamla. De två 

yngsta är pojkar och den äldsta är en flicka och flickan har precis flyttat till sin pojkvän. 

Roger är 40 år och ensamstående med två barn, en son på 14 år samt en dotter som är 7 år 

gammal och han har barnen varannan vecka  

Ulla är 47 år, gift med Ove som är 50 år och tillsammans har de två söner som är 13 och 15 

år, hela familjen bor tillsammans i en villa i Bodens kommun.  

Micke är 42 år och gift, tillsammans har de en dotter som är 16 och en son som är 12 år, 

familjen bor tillsammans i en villa i Bodens kommun.   

Insamlingsmetod  

Insamlingen av det empiriska materialet har hämtats genom sex stycken öppna intervjuer med 

semistrukturerade frågor, där samtliga intervjupersoner fått svara fritt på frågorna samt att jag 

som författare har kunnat ställa följdfrågor. Valet av denna metod grundar sig på att jag ville 

ta reda på föräldrarnas åsikter, tyckanden, uppfattningar samt kunskaper (Ejvegård 2009).   

 Intervjuerna 

Jag har valt att använda mig av en öppen semistrukturerad intervju med några huvudfrågor 

som följts upp av följdfrågor, där den tillfrågade fritt kunnat beskriva hur denne uppfattar 

fenomenet och resonerat med sig själv om detta. I en öppen intervju ställs det frågor om hur 

fenomenet består, hur dant något är och vilken mening det har för den tillfrågade och genom 

detta är det möjligt att fånga en persons uppfattning samt upplevelse kring ämnet och det är 

den som svarar som definierar och begränsar fenomenet. Tillskillnad från de strukturerade 

intervjuerna eller enkäter med fasta svars alternativ, där frågorna ställs så att 

intervjupersonerna inte relaterar till sig själv i fenomenet i fråga eller hur betydelsefullt detta 

är ur individens synvinkel (Lantz 2007). 

Genomförande  

För att rekrytera föräldrar till min studie skickades en förfrågan ut via facebook, där jag 

efterfrågade föräldrar till ungdomar som antingen går högskola eller gymnasiet i Bodens 

kommun. Det var 16 stycken föräldrar som kommenterade min förfrågan och dessa skickade 

jag ett meddelande till över facebook, där jag berättade kort om bakgrunden med studien, 

syftet samt att det skulle utföras en öppen intervju där föräldrarna fritt fick berätta om sina 

kunskaper, attityder och hållning till cannabis. Överlag var alla positiva till studien och tyckte 

att detta var ett aktuellt och viktigt ämne, men på grund utav olika orsaker som tidsbrist, 

språksvårigheter och annat så hoppade åtta stycken av och resterande sju personerna bokades 

in för en intervju redan under samma vecka. Till de sju föräldrarna som tackat ja och ville 

medverka på en intervju skickades de ut ett kallelsemejl med information om studiens 

genomförande (se bilaga 1) samt att det bestämdes vart vi skulle träffas för att genomföra 

intervjun. Samtliga föräldrar ville träffas enskilt hemma hos dem och tiderna för intervjun 
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skiljde sig åt från förälder till förälder, en del utfördes på dagen och en del på kvällen. Av alla 

deltagare var det fyra kvinnor och tre män, varav en kvinna och en man bodde tillsammans 

och var förälder till samma barn och vid den intervjun medverkade båda föräldrarna 

samtidigt.  

Frågeguiden utformades utifrån olika frågeområden som bedömdes vara relevanta utifrån 

studiens syfte och denna innehöll fyra delar: inledning/öppningsfrågor, kunskap, attityd och 

hållning samt föräldrarollen (se bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden är uppbyggda utifrån de 

fyra delarna och användes som stöd under samtalets gång samt att de ställdes följdfrågor för 

att fördjupa informationen och klargöra eventuella ståndpunkter (Lantz 2007).  Intervjuerna 

varade mellan 35-60 minuter och samtliga intervjuer spelades in via mobiltelefon, som sedan 

fördes över till datorn.  

Bearbetning av material och analysmetod 

Efter utförd intervju satte jag mig ner och lyssnade igenom intervjun och transkriberade 

materialet genom att skriva ner resultatet ordagrant till en skriven text där pauser och 

eventuella känslouttryck markerades i materialet. Därefter läste jag igenom resultatet från 

intervjuerna flertalet gånger för att finna några nyckelord i texten och dessa var bland annat; 

associationer, bakgrund, attityd, hållning, förebyggande, information, genus. Dessa 

nyckelord har sedan använts för att bilda samt koda gemensamma teman från varje 

transkriberad intervju och kodning av varje tema har utförts genom att jag har klippt ut citat 

från transkriberad intervju som passar in på respektive tema.  

I framställningen av resultatet samt analysen har jag valt att använda mig utav föräldrar 

istället för informant eller intervjuperson, jag har även satt fingerande namn på föräldrarna.  

Etiska överväganden 

Det skickades ut ett kallelsemejl till samtliga deltagare där det stod vad syftet med denna 

studie var, vilken uppgift samtliga deltagare hade i studien samt upplysningar om att deras 

medverkan är frivillig och att samtliga hade rätt att avbryta om de kände för det (se bilaga 1).  

I denna studie har samtliga deltagare varit över 15 år och jag som författare har inte på något 

vis försökt påverka undersökningsdeltagarna att medverka, utan de som har medverkat har 

gjort det för att de själva ville det.  I framställningen av de medverkande har samtliga fått ett 

fingerande namn, det nämns inte vad de arbetar som, vad deras fru/man samt barn heter.  

De uppgifter som är insamlade av enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål och detta blev föräldrarna informerade om vid studiens start. Allt insamlat 

material har endast lästs utav mig som enskild författare och sparat på ett sådant ställe att 

ingen obehörig kommit åt att läsa dessa uppgifter.  

Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär att man har undersökt det man ville undersöka och inget annat (Thurén 

2007) och i denna studie har jag haft syftet samt frågeställningarna som utgångspunkt när jag 

samlat in all data. Detta tänker jag kan stärka validiteten i denna studie och som visar på att 

jag har undersökt det jag ville undersöka. Vid utformningen av frågeguiden användes syftet 
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och frågeställningarna som utgångspunkt och detta gällde även vid insamlingen av teorier 

samt tidigare forskning kring ämnet. Det finns en utförlig metodbeskrivning som beskriver 

vilken förförståelse jag som författare hade kring detta ämne, hur jag har gått tillväga kring 

urvalet, datainsamlingen, hur jag genomförde mina intervjuer samt bearbetade och 

analyserade dessa.  

Reliabilitet beskrivs av Thurén (2007) som hur tillförlitlig studien är och inom kvalitativa 

studier är reliabilitet ett begrepp som används för att beskriva värdet av intervjun. Samtliga 

intervjuer som har utförts i denna studie har spelats in i syfte att kunna transkribera samtliga 

intervjuer ordagrant. Jag som intervjuare har försökt fånga intervjupersonens uppfattning eller 

upplevelser av fenomenet genom att låta den som svarar utrycka sina känslor och har ställt 

frågor som varit relevanta för studiens syfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Bodens kommun 

Till folkmängden är Boden den tredje största kommunen i Norrbotten med 27 887 invånare år 

2014, där 14 118 var män och 13 769 var kvinnor samt att statistiken visar att det fanns 5007 

barn/ungdomar mellan noll till sjutton år (Statistiska centralbyrån (SCB) 2014). Föräldrar i 

Bodens kommun har möjlighet att välja barnomsorg (förskola/fritidshem) för barn mellan ett 

till fem år inom kommunal eller enskild regi, för barn/ungdomar mellan sex till sexton år 

finns tretton kommunala grundskolor och fem friskolor samt att det finns ett gymnasium för 

ungdomar mellan sexton till tjugo år i Bodens kommun (Boden).  

Drogförebyggande arbetet i Bodens kommun 

Rådet för trygghet och hälsa bildades 2012 i Boden genom en sammanslagning av 

kommunens folkhälsoråd och BodenBrå som skall behandla brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete samt alkohol- och drogförebyggande insatser (Boden). Detta arbete 

sker i samverkan med landstinget, polisen, föreningar, näringsliv samt medborgare och arbetet 

skall vara strategiskt samt följas upp fyra gånger per år med en sammanfattande bild vid årets 

slut. Redovisningen sker sedan till kommunfullmäktige inom Bodens kommun (ibid.).  

En överenskommelse om samverkan är upprättad mellan kommunen och områdespolisen för 

åren 2015-2017, utifrån en gemensam lägesbild och omfattar de viktigaste åtgärderna; ökad 

trygghet i offentliga miljöer, barn i riskzon, samlade insatser mot droger samt synliga poliser 

(överenskommelse 2015-2017 Boden).  

Barn i riskzon 

Genom att bekräfta samt stödja barn och ungdomar ökar deras möjligheter att lyckas i sina 

dagliga miljöer, tillsammans måste föräldrar, skola och övriga samhället arbeta med tydligt 

stöd, normer och regler samt ha insyn i barns och ungdomars vardag (ibid.). Detta arbete skall 

ske i samarbete med socialförvaltningen, polisen, utbildningsförvaltningen och 

tillväxtförvaltningen inom kommunen. Polisen skall lägga stor vikt vid tidig upptäckt av barn 

och ungdomar som har ett riskbeteende eller befinner sig i riskmiljöer genom att man sätter in 

kontaktpoliser i skolan. Vilket innebär att skolledningen, skolpersonal och elever skall kunna 

vända sig till skolans kontaktpolis när de har upplysningar, frågor eller funderingar som rör 

brott i skolan (ibid.).  

Det skall även ske en utveckling av kommunens föräldrastödjande insatser, Alla Barn i 

Centrum (ABC) samt KommunikationsMetod (KOMET) (ibid.). ABC handlar om att skapa 

starka band mellan föräldrar och barn mellan 3-12 år genom fyra olika gruppträffar i syfte att 

stärka sitt barns självkänsla, hur man kan stärka relationerna i familjen samt hur konflikter 

kan förebyggas (Allabarnicentrum). KOMET- utbildningen riktar sig till föräldrar med barn 

mellan 3-11 år genom 11 olika gruppträffar i syfte att lära sig hantera bråk och konflikter med 

sina barn mer framgångsrikt (Boden).  

Samlade insatser mot droger 

Förebyggande arbetet mot droger är ett gemensamt ansvar och riktar sig till hela 

befolkningen, då särskilt mot barn, ungdomar samt föräldrar inom Bodens kommun. Detta 

arbete sker i samverkan med socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
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tillväxtförvaltningen samt polisen och innehåller; förebyggande arbete mot droger, insatser för 

att förhindra langning (alkohol och droger), ta hand om alkohol direkt från unga samt 100 

procent ren hårdträning (doping) (överenskommelse 2015-2017 Boden).  

Kommunen skall arrangera olika ungdomsevenemang fria från tobak, alkohol samt andra 

droger och socialförvaltningen skall erbjuda alla elever och föräldrar i årskurs sex samt 

årskurs åtta en föreläsning om droger och dess skadeverkningar. Representanter från 

socialförvaltningen ska vistas ute i miljöer där ungdomar finns i samband med högtider 

(ibid.).  

Cannabis bland gymnasieungdomar i Bodens kommun mellan 2012 och 2014 

Användningen av cannabis är i stort sett oförändrad vid en jämförelse mellan 2012 och 2014, 

en majoritet på 87,2 procent av gymnasieungdomarna har aldrig provat cannabis 2014. 

Andelen som har provat cannabis har ökat från 9,3 till 9,5 procent från 2012 till 2014 och de 

som använder drogen regelbundet har minskat från 1,6 till 1,3 procent under samma 

tidsperiod (Jakobsson 2013 samt arbetsmaterial Bodens kommun). 

  

 2012 2014 

Nej, aldrig prövat cannabis 87,4 87,2 

Nej, men har provat 9,3 9,5 

Ja, ibland 1,8 2,1 

Ja regelbundet 1,6 1,3 

N= 515 636 

Figur 1. Användning av cannabis 2012 och 2014 i Bodens kommun i procent. 

Andelen som provat på cannabis, använder drogen ibland eller regelbundet skiljer sig mellan 

årskurserna på gymnasiet, det är kring 12-13 procent bland årskurs tre och 7-8 procent bland 

årskurs ett som provat på cannabis. Det är vanligare bland pojkar att prova cannabis där 11 

procent av pojkarna hade provat 2014 och bland flickorna var det 9 procent samma år. 

Andelen elever som provat på cannabis, använder det ibland eller regelbundet skiljer sig 

också genom vilket program eleven går, där dessa siffror är högre inom yrkesprogram än 

studieprogram. 82 procent hade inte provat cannabis inom yrkesprogrammen och 91 procent 

inom studieprogrammen under 2014 (ibid.).  

Användningen av nätdroger har minskat mellan 2012 och 2014, från 92,8 till 93,9 procent 

som aldrig har provat nätdroger och statistiken visar på att den vanligaste nätdrogen är spice i 

Bodens kommun (ibid.). 
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 2012 2014 

Nej, aldrig prövat 

nätdroger 

92,8 93,9 

Ja Spice 6,1 5,4 

Ja, mefedron,metedron el 

likn 

0,8 0 

Ja, annan 0,4 0,7 

N= 515 636 

Figur 2. Användning av nätdroger 2012 och 2014 i Bodens kommun i procent. 

Genom detta resultat kan man konstatera att cannabis och andra droger förekommer bland 

ungdomar i Bodens kommun, vilket i sin tur reser frågan i vilken utsträckning föräldrar är 

medvetna om detta.   
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Resultat; föräldrars kunskaper och preferenser  

Kunskaper om cannabis 

Samtliga föräldrar nämnde att de inte hade någon erfarenhet av cannabis eller andra droger 

generellt, att det inte alls var lika vanligt med cannabis när de var unga och att ingen av 

föräldrarna hade umgåtts eller umgås med människor där cannabis figurerar.  

”När jag var ung figurerade inte cannabis i samma utsträckning som idag, det 

fanns ju säkert de som brukade men inte någon som jag kände till. Betydligt 

vanligare är det ju idag.”  - Ulla  

”Jag har aldrig kommit i kontakt med cannabis, alltså jag umgicks inte med 

några som använde det. Man visste väl att det fanns men för mig var det rätt 

skrämmande.” – Lisa 

Associationer till cannabis  

Droger var det första som alla föräldrar kom att tänka på när de hörde ordet cannabis, att det 

är något man röker samt att de flesta av föräldrarna förknippade cannabis med fara på alla sätt 

och vis. Deras uppfattning om cannabis var att det blir vanligare och vanligare bland 

ungdomarna att bruka drogen, att den är mer lättillgänglig än på deras tid samt att brukandet 

kryper längre ner i åldrarna.  

”När jag hör ordet cannabis tänker jag på droger och att det är farligt, att man 

röker det samt att det blir vanligare och vanligare bland ungdomarna.” – Ove 

”Knark, droger och gräs och ser man på samhället i stort är det väldigt vanligt, 

yngre och yngre också och kanske inte de personer man skulle tro använder det.” 

– Lisa 

”Cannabis är en drog, någonting dåligt och det känns väldigt olovligt, däremot 

hör man ju från ungdomarna att det är lätt att få tag på om man skulle vela det, 

nu förekommer det på skolan och det gjorde det aldrig förr.” – Stina  

”När jag hör ordet cannabis, men gud jag är skolskadad. Fara tänker man ju på 

alla sätt och vis, påverkar studier, mående och det sociala.” – Kajsa 

Samtliga föräldrar pratade om att de upplever en mer liberal syn på droger bland ungdomarna 

i dagens samhälle.  

”Det fanns ju tidigare ungdomar som absolut använde cannabis (hasch eller 

marijuana) men inte var så öppna med det, utan gjorde det utanför skolan. Men 

idag finns det nu fler ungdomar som öppet pratar om det och jag är förvånad av 

att de är så öppet positiva och liberala.” – Kajsa 

”Det låter mer accepterat bland ungdomarna idag, när man hör ungdomarna 

prata samt via media och TV.” – Roger  
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Bakgrund till kunskap 

Generellt så var kunskapen låg bland föräldrarna när det kommer till hur cannabis påverkar en 

person fysiskt och psykiskt samt vilka risker ett användande av drogen kan medföra. De flesta 

uttryckte sig med att det är en fara att använda drogen men kunde inte vidareutveckla riskerna 

med användandet mer än att det är skadligt både fysiskt och psykiskt, beroendeframkallande 

och kan ge personlighetsförändringar. Den kunskap som föräldrarna hade kom antingen via 

det yrke som de har, från ungdomstiden, det som skrivs i tidningen eller media och det var 

endast två av föräldrarna som nämnde att dem brukade gå på informationsträffarna som 

polisen har via skolorna varje år.  

”När jag gick i skola var det ganska mycket skrämselpropaganda, det var inga 

vackra bilder man fick se. När det var alkohol var det skrumpna fula levrar och 

när det kom till droger var det verkligen dem som låg på botten man fick se. Så 

jag tycker det var en ganska skarp, ingen vacker syn men däremot var det inte 

mycket fakta.” – Kajsa 

”De kunskaper jag har är från utbildningen jag gått och kurser som jag läst efter 

färdig utbildning, sen varje år har ju polisen information om droger i skolan.” – 

Ulla  

”Jag anser att jag inte har nog med kunskap för att diskutera cannabis med mina 

barn, men det är för att man aldrig har satt sig in i det. Jag är helt ointresserad, 

det finns liksom inte för mig, det finns inte i min värld.” – Stina  

Hämta information  

Samtliga föräldrar berättade att de skulle använda sig av internet för att söka efter information 

om cannabis, en förälder nämnde att hon även skulle vända sig till skolan eller socialtjänsten. 

En annan förälder skulle vända sig till sina arbetskamrater som dagligen arbetar med att 

utreda droger. Det var endast en förälder som någon gång hade sökt efter information om 

cannabis eller övriga droger och detta skedde via internet.  

”CAN, drugsmart, det finns massor med bra om man vet vilka källor man skall 

lita på, man kanske inte skulle gå in på flashback eller så. Det finns ju 8 myter om 

cannabis.” –Kajsa  

Attityd och hållning 

Inställningen till tobak, alkohol och droger  

Föräldrarna hade aldrig kommit i kontakt med droger eller umgåtts med människor i de 

kretsarna, alla nämnde att de intar alkohol i måttlig mängd samt att två av föräldrarna snusar 

och röker. Den generella inställningen bland föräldrarna var att alkohol, tobak och droger 

skadar hälsan och är dåligt både för sig själv samt ungdomarna. 

Samtliga föräldrar hade en nolltolerans vad gäller droger, medan inställningen till tobak och 

alkohol skiljdes bland föräldrarna. Det som föräldrarna hade gemensamt var den inställningen 

att deras barn skulle hålla sig borta från tobak och alkohol tills de blivit myndiga.  
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”För mig finns liksom inte ens prova på kartan, vad gäller droger, alkohol eller 

tobak. Därför att det finns alltid en risk med det.” – Kajsa 

”Droger går absolut inte hem hos mig, det är inte accepterat. Tobak och alkohol 

är mer accepterat, jag tycker som att det hör till ungdomen att testa men inte 

ännu, då han inte har åldern inne.” – Roger  

”När det gäller våra barn har vi nolltolerans till allting och det är dem väl 

medvetna om tror jag, det brukar vi prata om.” – Ulla och Ove  

Gemensamt för alla föräldrar var att alkohol och tobak ansågs som en inkörsport till cannabis 

eller andra tyngre droger. 

”Det är ju väldigt få som börjar med cannabis eller spice eller nått annat som 

inte rökt först. Så visar man som förälder vad man tycker gentemot rökning så har 

man ju kommit en bra bit på vägen.” – Kajsa  

Några av föräldrarna nämnde att de ofta hör sina barn och andra ungdomar jämföra alkohol 

med cannabis och dessa föräldrar menar att det enbart handlar om okunskap från 

ungdomarnas sida samt att det är ett sätt att försköna faran med cannabis och att få drogen 

mer accepterad. 

Avgörande faktorer  

Det fanns en inställning hos samtliga föräldrar att barnen gör lite som föräldrarna själva gör, 

att deras barn ser upp till dem som förebilder och menade att föräldrarna hade en betydande 

roll för ungdomarnas testande av alkohol, tobak och droger. Utöver föräldrarnas attityder och 

hållning gentemot alkohol, tobak och droger ansågs kompisarnas inställning till detta påverka, 

vilken personlighetstyp man är, hur man mår psykiskt i tonåren, om man håller på med någon 

idrott samt en vilja att klara av sina mål och skolan som andra avgörande faktor för 

ungdomars testande av alkohol, tobak eller droger enligt majoriteten av föräldrarna. 

”Om man har en slapp inställning till droger, alkohol och tobak så är det ju klart 

att det påverkar ungarna, då kanske de tror att det är okej att testa på. Förklara 

för dem vad som är okej och inte okej. Äldsta sonen som är nitton tror jag inte ens 

har provat röka, tror inte ens han har vart på fest innan han fyllde arton. Men det 

är ju också så i vilket sällskap dem hamnar och vad de gör på fritiden.” – Stina  

”Det som kan påverka ungdomarna till att testa alkohol, tobak och droger ligger i 

föräldrarnas inställningar, naturligtvis kompisarnas inställning också, vilken 

personlighetstyp man är och sen tror jag att idrott är en skyddande faktor för att 

ens barn inte skall börja röka, dricka eller ta droger.” – Ulla     

”Förmodligen påverkar mina egna attityder och hållning mot droger, alkohol och 

tobak mina barn mer än man tror, men kanske mycket beror på grupptrycket och 

slumpen också. – Roger 
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”Barn gör ju lite som föräldrarna gör, men sen beror det mycket på vilken 

kompiskrets man hamnar i och om man är involverad i någon idrott.” – Micke  

Kommunikation, information och föräldrarollen  

Att prata om alkohol, tobak och droger 

Samtliga föräldrar berättade att de brukade prata med sina barn om tobak, alkohol och droger, 

men då speciellt alkohol och tobak eftersom att det var dessa som de ansåg sig ha mest 

kunskaper om. Majoriteten av föräldrarna upplevde att cannabis var ett svårt ämne att prata 

om eftersom att deras kunskap var väldigt liten om denna drog, en annan aspekt som dök upp 

under intervjuerna var att vissa föräldrar inte upplevde ett behov av att behöva prata om 

droger med sina barn. 

”Alkohol och tobak har vi pratat mycket om, främst ur ett hälsoperspektiv men 

droger har vi inte pratat så mycket om, annat än att det inte är okej då jag 

upplever att det inte har funnits något behov av det.” – Stina 

”vi har pratat om alkohol och tobak, men inte satt något förbud så för då tänker 

jag att det kan bli någon tvärtom effekt. Cannabis och övriga droger har vi inte 

pratat så mycket om, men vi brukar se programmet uppdrag missbruk på TV4 

fakta, med personer som har både alkohol och narkotikamissbruk om vad det gör 

med en familj.” – Lisa  

”Det gäller att vara öppen med barnen och prata med dem, om vad det finns för 

risker med alkohol, tobak och droger samt att de säkert kommer att bli erbjudna 

och hur man ser till att tacka nej.” – Ulla och Ove 

Majoriteten av föräldrarna upplevde inte att de hade behövt prata med sina barn så mycket om 

droger eftersom att deras barn inte umgicks i dessa kretsar samt att flertalet av barnen höll på 

med någon idrott av något slag.  

”Förr kunde nog idrott vara en inkörsport till alkohol, tobak eller droger, men 

inte idag. De har ju nolltolerans på droger även i idrottsföreningarna och då får 

barnen höra budskapet från många håll och inte bara från föräldrarna och 

skolan.” – Micke  

”Min son är involverad i handboll och det känns som att han har en sund 

inställning själv till alkohol, tobak och droger.” – Lisa  

Några föräldrar nämnde att de brukade ta tillfället i akt att prata om droger när något 

aktuellt dyker upp, t.ex. en händelse i skolan, på staden, eller något som de pratas om på 

TV eller skrivs i tidningen. 

”Vi brukar ta tillfället i akt när det kommer upp, det kommer ju oftast att den 

röker på skolan eller att de misstänker att en klasskompis använder tyngre 

droger. När det tar upp det själva så är det inte så dumt att man då för ett 

resonemang om det.” – Ulla och Ove 
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”Jag diskuterar detta med mina barn utifrån det man läser i tidningen och det 

man hör på TV, i alla fall med de yngre barnen. Med den äldsta blir det mer att 

man pratar om det utifrån att man möter det på staden och inte på TV och faran 

med det samt att någonstans föra samtal om att man har tagit ställning och vikten 

av att våga göra det.” – Kajsa  

Skolans ansvar    

Föräldrarna pratade mycket om skolans ansvar kring att sprida budskap om vilka risker 

droger, alkohol och tobak kan medföra. Majoriteten av alla föräldrar ansåg att informationen 

deras barn får via skolan är nyttig, men att det borde sättas in fler insatser och lägre ner i 

årskullarna.  

”jag anser att det behövs mer information via skolorna till ungdomarna och helst 

lägre ner i åldrarna, typ årskurs sex.” – Lisa 

”Jag anser att det behövs mera insatser från skolorna och rent generellt i 

samhället, när man ser att det börjar fara iväg så behövs det mera insatser från 

kommunen.” – Roger 

När jag frågade vilka typer utav insatser det skulle kunna tänka sig vara fick jag inget riktigt 

svar av någon av föräldrarna. Vissa pratade om att sätta in fler informationsträffar med 

polisen via skolorna och att även föräldrarna skulle bli inbjudna till dessa, då majoriteten av 

föräldrarna ansåg att deras kunskaper om cannabis är liten. Samtidigt ansåg majoriteten att 

detta nog inte skulle hjälpa, eftersom att det enbart är de föräldrar som är intresserade och 

aktiv i sina barns liv som oftast kommer på dessa träffar. 

”Tyvärr fångar dessa träffar inte de föräldrar som borde vara där, det är de 

föräldrar som aktivt bryr sig och är aktiv i ungarnas liv som kommer på dessa, 

och det är ju bra det också, att stärka dessa föräldrar att arbeta i rätt riktning och 

nätverk och så. Men jag kan ibland fundera på hur man skall lyckas nå de 

föräldrar som inte är på föräldramöten.” – Kajsa 

”Jag brukar vara på dessa informationsträffar på höstterminen för att lyssna och 

uppdateras lite grann om hur det dels ser ut i staden och övriga samhället och det 

är svårt att säga vad som skulle behöva förändras för att få föräldrar mer 

engagerade.” – Ulla  

”Jag tror att det behöver finnas andra grupper där man behöver fånga upp dom 

här ungdomarna som precis börjat skolka, där skulle man kunna om man vågar 

skapa såna grupper för det är där det börjar. Många gånger ser man tendenserna 

redan där.” – Lisa  

Föräldrarollen  

Samtliga föräldrar upplevde att de hade en nära och bra relation till sina barn och menade att 

familjen samt de själva som förälder är en viktig faktor för att ungdomarna inte börjar 

använda alkohol, tobak och då framförallt cannabis eller andra droger. Föräldrarna pratade om 

vikten av bra kommunikation inom familjen och att vara en engagerad förälder som 
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informerar sina barn om riskerna med tobak, alkohol och droger samt vikten av att ha en slags 

tillsyn över vad ungdomarna gör på fritiden.  

”Det är viktigt att ha en dialog med barnen, har man en liten unge som är och 

ränner hos kompisar hela tiden och aldrig är hemma måste man nog ta ett snack 

med ungen. Jag vill veta vart barnen tar vägen och vad dem håller på med, att 

dem ändå känner att man bryr sig på nått sätt.” – Stina 

”Det handlar om att vara nyfiken och aktiv i sina ungars vardag, att inte leva de 

parallella liven där man sitter och äter tillsammans och bor i samma hus men 

man pratar aldrig med varandra eller är nyfiken på varandras liv.” – Kajsa  

”Vi har ganska strikta regler här hemma, jag kollar hans telefon för det var 

kravet för att han skulle få skaffa facebook och instagram. Jag har koll på vem 

han umgås med och dyker det upp något nytt namn här hemma som jag inte hört 

tidigare så frågar jag vem denna person är.” – Lisa  

Föräldrarna kom in på ett genusperspektiv där de diskuterade om de upplevde någon skillnad i 

hur mammor och pappor ser eller förhåller sig till alkohol, tobak och droger, där samtliga 

föräldrar upplevde att de inte förhåller sig olika. Däremot skiljde sig uppfattningarna åt kring 

barnen, där de föräldrar som hade både en dotter och en son upplevde större oro över dottern 

rent generellt och inte bara kring tobak, alkohol och droger. Dessa föräldrar menade att tjejer i 

dagens samhälle är utsatta för mer risker i allmänhet än vad en kille är.  
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Analys  

Samtliga föräldrar uppger att de aldrig har kommit i kontakt med cannabis eller andra droger, 

men att samtliga brukar inta alkohol i måttlig mängd samt att några brukade tobak. 

Drogvaneundersökningen som CAN utför varje år visar att cannabis är den mest brukade 

drogen i Sverige, men att detta skiljer sig mellan regionerna. Skåne, södra Sverige samt 

Stockholm är de regioner som uppvisar högst siffror bland cannabisanvändare och Norra 

Sverige har lägst siffror, dock ligger siffrorna högre på antalet människor som intar alkohol 

och tobak i Norra Sverige än övriga län (CAN 2014). Drogvaneundersökningen som är utförd 

bland gymnasieungdomarna i Bodens kommun (Jakobsson 2013 samt arbetsmaterial Bodens 

kommun) visar att användningen av cannabis i stort sett är oförändrad mellan åren 2012-2014, 

dock har andelen som har provat drogen ökat och de som använder drogen regelbundet har 

minskat. 

Det föräldrarna kom att tänka på när de hörde ordet cannabis var droger generellt samt att 

man röker det och att cannabis förknippades med fara på alla sätt och vis. Detta skiljer sig 

från studien som Menghrajani m.fl. (2004) utförde i Schweiz, där föräldrarna var väldigt 

vilsna i hur de skulle definiera cannabis och flertalet av föräldrarna ansåg att cannabis inte 

borde klassas som en drog så länge den brukades på rätt sätt.  

Parker m.fl. (2002) menar att det finns fem dimensioner som man skall undersöka för att 

komma fram till om cannabis är på väg att normaliseras, dessa är; tillgång/tillgänglighet, hur 

många har prövat på, hur många använder, attityder till drogen samt i vilken grad politik, 

media och kultur spelar in. Föräldrarna uppgav i intervjun att de upplever att cannabis är ett 

problem bland ungdomarna i samhället, att det blir allt vanligare och att drogen är mer 

lättillgänglig än på deras tid samt att brukandet kryper lägre ner i åldrarna. Andelen pojkar 

som går andra året på gymnasiet och som någon gång använt cannabis har ökat från 15,2 – 

19,0 procent under åren 2004 – 2014 och andelen flickor i samma ålder har ökat från 11,4 – 

13,0 procent. Det har även skett en ökning bland både flickor och pojkar som går i årskurs nio 

bland de som någon gång använt cannabis och detta under samma tidsperiod (CAN 2014). 

Kollar man på Bodens kommun har andelen som har provat cannabis ökat från 9,3 till 9,5 

procent från 2012 till 2014 och de som använder drogen regelbundet har minskat från 1,6 till 

1,3 procent under samma tidsperiod (Jakobsson 2013 samt arbetsmaterial Bodens kommun).  

De flesta föräldrarna upplevde att det är en fara att använda drogen, att den är 

beroendeframkallande och kan ge personlighetsförändringar men kunde inte vidareutveckla 

riskerna med ett användande av drogen. Generellt så var kunskapen låg bland föräldrarna om 

hur cannabis påverkar en person fysiskt och psykiskt samt vilka risker ett användande av 

drogen kan medföra. Kadesjö (2008) menar att föräldrarna i dagens samhälle oftast ges 

skulden för att ens barn börjar använda cannabis och att preventionsforskningen om cannabis 

visar på att föräldrarna har en betydelsefull roll för ungas debut av droger samt att det finns ett 

behov av att lära föräldrarna om vilka skadeeffekter cannabis kan ge.  

Ingen av föräldrarna hade aldrig kommit i kontakt med droger eller umgåtts med människor i 

de kretsarna, så deras kunskaper, attityd och hållning de hade till cannabis kom antingen via 
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det yrke som de hade, från ungdomstiden, eller det som skrivs i tidningen eller media. Parkers 

femte dimension handlar om i vilken grad politik, media och kultur spelar in för att kunna 

avgöra om droger blivit normaliserat i ett land (Parker m.fl. 2002) och (Sznitman 2008) 

skriver i sin artikel att droger ses som ett allvarligt och stort problem av Sveriges befolkning, 

trots ett lågt användande av droger i Sverige jämfört med andra länder. Hon beskriver att 

svensk media ofta presenterar ungdomar och droger tillsammans och att de oftast hamnar i en 

kategori som dåliga där de ses som avvikande eller offer av övriga befolkningen. Sznitman 

(2008) menar att media kan ses som en bidragande faktor till de generella attityderna som 

finns i Sverige mot droger samt att det finns få tecken på normalisering.  

Gemensamt för alla föräldrar var den inställningen att deras barn skulle hålla sig borta från 

tobak, alkohol och droger tills de blivit myndiga och samtliga föräldrar uppgav att de hade en 

nolltolerans vad gäller droger. Inställningen till tobak och alkohol skiljde sig åt bland 

föräldrarna, där vissa upplevde att tobak och alkohol var mer accepterat och att det hör till 

ungdomen att testa på det medans vissa hade nolltolerans även där. Att prata med sina barn 

om tobak och alkohol ansågs av samtliga föräldrar som en viktig skyddsfaktor för att ens barn 

inte skall prova cannabis, detta eftersom att majoriteten av föräldrarna menade att alkohol och 

tobak var en slags inkörsport till cannabis eller andra droger. Velleman m.fl. (2005) menar att 

det är viktigt att föräldrarna både kommunicerar med sina barn om riskerna med alkohol, 

tobak och droger samt att föräldrarna själva visar vilken attityd och hållning de har till detta. 

Tidigare studier visar på att föräldrar som själva har en aktiv drogfri livsstil med negativa 

attityder till droger i större utsträckning lyckats avskräcka deras barn från alkohol, tobak och 

droger än de föräldrar som själva använder det (ibid.). (Järvinen m.fl. 2011) kom fram till i sin 

studie att unga människors uppfattningar om droger som farliga eller lustfyllda var starkt 

relaterat till deras egna erfarenheter. Det framkom även att det fanns ett samband mellan 

alkohol och droger, då de personer som var mest positiv till droger var de personer som drack 

mest alkohol (ibid.).  

Majoriteten av föräldrarna upplevde att de inte hade behövt prata med sina barn om droger, 

detta eftersom att barnen inte umgicks med människor i dessa kretsar eller att barnen utövade 

någon form av idrott samt att det var några föräldrar som menade att de inte hade nog med 

kunskap om cannabis för att diskutera det med barnen. På sidan av detta framkom det att 

föräldrarna var medvetna om att deras attityder och hållning gentemot alkohol, tobak och 

droger påverkar deras barn, samtliga föräldrar menade att de har en betydande roll för deras 

barns testande av detta. Det fanns en uppfattning hos majoriteten av föräldrarna att även 

kompisarnas inställning till alkohol, tobak och droger påverkar ungdomarna, att det var 

positivt ifall barnen utövade någon sport samt om det fanns en vilja hos barnen att klara sina 

mål och skolan som avgörande faktorer för ungdomarnas testande av alkohol, tobak och 

droger. Sundell (2008) menar att så länge barnen bor hemma så är föräldrarna och deras 

relation till barnen den viktigaste risk och skyddsfaktorn för ungas debut av droger. Tidigare 

studier visar på att unga människor dras till likasinnade människor och anpassar sitt beteende 

efter sina vänner, så visst påverkar kompisars inställning och attityder andra ungdomar men 

inte i lika stor utsträckning som föräldrarnas (Järvinen m.fl. 2011). En ungdom som vill nå 

framgång i form av utbildning samt har en positiv inställning till skolan menar Hirschi (1969) 



27 

 

är mindre benägna att begå brottsliga handlingar, detsamma gäller om man är delaktig i någon 

idrott. På detta sätt menar Hirschi (1969) att man som individ sammankopplas till samhället 

och det är detta som är avgörande för att en individ inte skall begå brottsliga handlingar.  

 Ungdomar som har en nära och varm relation till sina föräldrar och som respekterar deras 

åsikter är mindre benägna att bryta mot de gemensamma normerna och reglerna som finns 

inom familjen och i samhället (ibid.). Samtliga föräldrar nämnde att de hade en nära och varm 

relation till sina barn och de pratade om hur viktigt det är att ha en bra kommunikation inom 

familjen samt vikten av att vara en engagerad förälder där man är nyfiken i ungarnas vardag 

med tydliga regler och normer. Tidigare forskning visar att familjens sammanhållning, 

uppfostringsstrategier och kommunikation anses ha större betydelse på barnets beteende i 

förhållande till cannabis eller andra droger än familjens struktur (ensamstående förälder, 

familjestorlek etc.) (Velleman m.fl. 2005).  

Föräldrarna pratade mycket kring skolans ansvar kring att sprida budskap till ungdomarna om 

vilka risker som alkohol, tobak och droger kan medföra och att de tycker att denna 

information är nyttig men att det borde sättas in fler insatser för detta och gärna lägre ner i 

åldrarna. Boden kommuns trygghetsråd har samverkat om en överenskommelse mellan åren 

2015-2017 där de skall arbeta aktivt för att stödja barn i riskzon genom att tillsätta 

kontaktpoliser i skolan. Detta innebär att skolledningen, skolpersonal samt elever och 

föräldrar skall kunna vända sig till denna polis när de har upplysningar, frågor eller 

funderingar som rör brott i skolan. Socialförvaltningen skall även hålla föreläsningar om 

droger och dess skadeverkningar som riktar sig till både föräldrar samt elever i årskurs sex 

och åtta (Överenskommelse 2015-2017). Föräldrarna hade en positiv inställning till skolans 

roll med att informera barnen om droger och dess risker, men inställningen till att föräldrarna 

skulle komma på dessa var något negativ. Majoriteten menade att de föräldrar som borde 

komma på dessa informationsträffar inte kommer utan det är föräldrar som redan är 

engagerade och aktiva i barnens liv och samtliga ställde sig frågande till hur man skulle arbeta 

för att komma åt de föräldrar som inte kommer på dessa träffar, men borde göra detta.                    
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka kunskaper, attityder och hållning några 

föräldrar inom Bodens kommun har till cannabis samt att undersöka vilken förståelse 

föräldrarna har kring sin betydelse om att förebygga eller begränsa deras barns 

cannabisanvändning.  

Det kan finnas en risk att föräldrarna har svarat politiskt korrekt på mina frågor vid intervjun, 

istället för att svara utifrån sig själva och den uppfattningen som personerna har om 

fenomenet. Detta grundar jag i att tobak, alkohol och droger kan ses som ett känsligt ämne för 

vissa att prata om, antingen för att man kanske har haft egna problem med något utav dessa 

eller att man har nära och kära som har haft ett beroende av något slag. Det kan också 

upplevas eller uppfattas som ett känsligt ämne att prata om på grund utav att man vet om att 

man har lite kunskaper om cannabis, men anser samtidigt att det är ett viktigt ämne att ha 

goda kunskaper kring.  

Generellt hade samtliga föräldrar dåliga kunskaper om cannabis och dess skadeeffekter, 

genom resultatet framkom det att samtliga föräldrar var medvetna om att deras attityder och 

hållning till droger (då även alkohol och tobak) påverkar deras barn. Det fanns en förståelse 

hos föräldrarna att de själva är en risk- och skyddsfaktor för deras barns cannabisanvändning 

och samtliga föräldrar betonade vikten av att ha en god kommunikation inom familjen, 

kontroll över vad barnen gör och vem dem umgås med samt att ha strikta och konsekventa 

regler och normer hemma. Det resultat som framkommit i denna studie visar på att föräldrarna 

hade en stark restriktiv attityd och hållning gentemot cannabis som de överför till deras barn, 

men när det kommer till kunskaper så hade majoriteten av föräldrarna för dålig kunskap för 

att kunna prata om riskerna med ett eventuellt bruk av cannabis. Föräldrarna menade att 

skolan skulle behöva sätta in mer resurser för att informera barnen om riskerna med att 

använda cannabis och gärna lägre ner i åldrarna. Min uppfattning kring detta är att föräldrarna 

på något vis lägger över kunskapsfrågorna på skolorna, att det är skolans ansvar att informera 

barnen om riskerna istället för att föräldrarna själva kan söka upp information på nätet eller gå 

på informationsträffarna som sker via skolorna för att lära sig och hålla sig uppdaterad i hur 

det ser ut bland ungdomarna och droger i samhället.  

Slutsats  
Mycket av det resultat som framkommit i denna studie överensstämmer med tidigare 

forskning inom ämnet och detta resultat skulle kunna användas som underlag vid ett planerat 

drogförebyggande arbete inom kommunen, då genom ett föräldraperspektiv. Resultatet skulle 

även kunna användas som ett bidrag i studier om föräldrars kunskaper och attityder till 

cannabis. Det centrala i denna studie var att föräldrarna har en kunskapsbrist om cannabis, de 

har en restriktiv attityd och hållning till cannabis samt att det finns en medvetenhet hos 

samtliga föräldrar att de själva är en risk- och skyddsfaktor för deras barns testande av drogen. 

Ett annat resultat som framkom och som inte har studerats i denna studie var föräldrarnas 

upplevelse kring skolans informationsträffar om droger, där majoriteten menade att dessa 

träffar är bra men att de inte fångar de föräldrar som verkligen behöver gå dit. Vidare 

forskning inom det drogförebyggande arbetet skulle kunna bedrivas genom att utföra en 
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undersökning bland föräldrarna på vilket sätt de skulle uppskatta att få information om 

cannabis och dess skadeeffekter utöver skolans informationsträffar.       
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Bilaga 1 kallelsemejl  

Kallelse till intervju. 

Hej mitt namn är Pernilla Larsson och jag läser nu min sista termin på sociologiprogrammet 

via Luleå Tekniska universitet. Jag skall påbörja mitt examensarbete som kommer att handla 

om föräldrarnas kunskaper, attityder och hållning till cannabis i Bodens kommun.  

För att genomföra denna studie skulle jag behöva några frivilliga föräldrar som har barn på 

högskola eller gymnasiet i Bodens kommun och som skulle vela ställa upp på en intervju med 

mig angående detta ämne. Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter och det är helt frivilligt 

att delta i denna intervju, den som ställer upp har rätt att avbryta när som helst om så önskas 

och allt som sägs under intervjuns gång kommer att spelas in.  

Resultatet av denna studie kommer att presenteras genom en C-uppsats på institutionen 

ekonomi, teknik och samhälle på Luleå tekniska universitet och de resultat som framkommer 

kommer inte att kunna härledas till er som person då samtliga deltagare kommer att 

avidentifieras vid framställningen av resultatet.  

Tanken med denna studie är att den skall kunna bidra till att utveckla det drogförebyggande 

arbetet inom Bodens kommun. Om du vill medverka i denna studie tar du kontakt med mig 

antingen via att du svarar på detta mejl eller via kontaktuppgifterna nedan: 

Pernilla Larsson 

Pernillalarsson85@hotmail.se 

Mobil:070-2557476   

mailto:Pernillalarsson85@hotmail.se
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Bilaga 2 frågeguide  

Inledning/öppningsfrågor  

1) Vad får ni för associationer när ni hör ordet cannabis? (Hasch, Marijuana)  

2) Hur var synen på cannabis när ni var unga?  

3) Tycker ni att synen har förändrats sedan dess?    

Kunskap 

4) Anser ni att Cannabis är en ”lätt” drog? 

5) Tror du att alkohol är mer skadligt än Cannabis? 

6) Vet ni hur cannabis påverkar kroppen och hjärnan? 

7) Anser du att cannabis kan klassas som ett läkemedel? 

8) Anser du att dina kunskaper om riskerna med att använda Cannabis är tillräckliga? 

 

Attityd och hållning 

9) Vilken hållning har ni när det gäller alkohol, narkotika och tobak? (generellt) 

10) Vilken hållning har ni när det gäller era tonåringar och alkohol, narkotika och tobak? 

11) Pratar ni med era tonåringar om alkohol, narkotika och tobak? 

12) Pratar ni med era tonåringar om Cannabis?  

13) (Följdfrågor: Vad säger ni? Vad säger ni inte? Vad är svårast att prata om?)  

14) Hur tror ni ungdomar ser på Cannabis? (tror ni synen skiljer sig åt bland killar och 

tjejer?) 

15) Vad tror ni påverkar ungdomarnas syn på Cannabis? 

16) (Följdfråga: Var kommer denna syn ifrån?) 

17) Vad tror ni påverkar att unga testar cannabis? (Sociala sammanhang, 

familjeförhållanden etc.)  

18) Tycker ni att era ungdomar har tillräckligt med information om cannabis?  

 

Information, kommunikation och föräldrarollen  

19) Tycker ni att ni som föräldrar har tillräckligt med information för att kunna diskutera 

frågan med era ungdomar?  
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20) Varifrån får man sin kunskap om cannabis som förälder? (media, internet, information 

i skolan, information hemskickad etc. ) 

21) Förutom information, vilken hjälp behöver föräldrar för att kunna ha en tydlig hållning 

när det gäller tonåringar och Cannabisanvändning? (Olika arrangemang, 

föräldramöten, aktiviteter, nätverk, samverkansgrupper etc.)  

22) Vad tror ni är viktigt då det kommer till förebyggande arbete? (undvika ungdomars 

cannabisanvändning) 

23) Hur tror ni föräldrars attityder och hållning till cannabis påverkar ungdomar?  

 

24) Finns det något ni tycker att jag har missat? Något som ni vill tillägga? 

 

 


