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Sammanfattning 
 

Föreliggande studie är byggd på en kvantitativ metod för att visa på hur inställningen till 
droger och droganvändandet samt drogkonsumtionen ser ut bland unga vuxna mellan 16-26 år 
i Norrbottens län. Då det inte utförts någon studie i Norrbottens län på detta ålderspann och 
annan tidigare forskning visar på att drogkonsumtionen är som störst mellan dessa åldrar var 
det därför intressant att studera detta. Syftet för studien var att studera dessa unga vuxnas 
inställningar till droger och användningen av droger samt att ge en bättre bild av hur 
drogkonsumtionen ser ut i detta ålderspann. För att kunna besvara syftet formulerades fyra 
frågeställningar; Hur ser cannabiskonsumtionen ut bland 16-26 åringarna i Norrbottens län? 
Hur ser de unga männen och kvinnornas inställningar till droger och användningen av droger 
ut? Går det att urskilja några skillnader mellan männen och kvinnorna? Går det genom att 
applicera Parkers normaliseringsteori påstå att det skett en normalisering av droger bland 16-
26 åringarna? 

Datamaterialet som användes för att få fram bland annat attityder och drogkonsumtion kom 
från befintligt material som genom enkäter samlats in på gymnasieskolorna i Norrbottens län 
under hösten 2014, samt material som samlats in på Luleå Tekniska Universitets 
programstunder under våren 2014. Enkäterna nådde 9859 personer mellan 16-26 år, av dessa 
var det 7892 stycken som besvarade enkäten. Detta gav denna studie en svarsfrekvens på 80,0 
procent och ett bortfall på 20,0 procent. Studien visade på att en stor andel av de unga vuxna 
mellan 16-26 år hade någon typ av erfarenhet av cannabis. Störst andel av de svarande hade 
neutrala attityder till droger och näst störst andel hade restriktiva attityder. Kunskaperna 
visade sig vara ordinära hos majoriteten av de svarande. Studien visade även på att det finns 
skillnader i nästintill alla avseende mellan pojkar och flickor där de förstnämnda i större 
utsträckning har använt droger och oftare har liberala attityder. Ur resultatet i studien gick det 
även att urskilja vilka faktorer som ökar oddset för att en individ ska pröva på cannabis, 
faktorerna var bland annat ålder, attityd samt huruvida individen hade vänner som använder 
sig av cannabis eller inte.  

  

Nyckelord: unga vuxna, cannabis, attityder, normalisering.  

  



Abstract 
 

This study is based on a quantitative method to show the attitudes towards drugs, the use of 
drugs and the drug consumption among young adults between the ages 16-26 of Norrbotten 
County. Since no previous study has been carried out in Norrbotten County in this age range, 
and other research shows that drug consumption is highest between the ages 16-26, therefore 
makes this span interesting to study this. This study focuses on attitudes towards drugs and 
the use of drugs and to give a better picture of the drug consumption in this age range. In 
order to answer the purpose four issues were formulated; How does the consumption of 
cannabis look among 16-26 year olds in Norrbotten County? How are the attitudes towards 
drugs and the use of drugs among 16-26 year olds in Norrbotten County? Is it possible to 
distinguish any differences between men and women? Is it possible, through Parker's 
normalization theory, to claim that there has been a normalization of drug use among 16-26 
year olds? 

 
The data that were used to get information about the attitudes and consumption were used 
from existing material through questionnaires collected at secondary schools in the County of 
Norrbotten in the autumn of 2014 and through questionnaires collected at the University of 
Lulea during spring of 2014. Together the surveys reached 9859 people between the ages 16-
26, and 7892 of them responded to the survey. This gave the study a response rate of 80,0 
percent and a drop of  20,0 percent. The study showed that a large proportion of young adults 
between 16-26 years had some type of experience with cannabis. The largest proportion of the 
young adults in this study had neutral attitudes toward drugs and the second largest share had 
restrictive attitudes. The knowledge proved to be ordinary in the majority of the respondents 
and there were barely any differences in the proportions of the young adults with restrictive 
and liberal drug attitudes. The study also showed that there are differences in almost every 
aspect between boys and girls, where the former increasingly have used drugs and often have 
liberal attitudes. The results also showed which factors increase the odds of an individual to 
try cannabis; some of these were age, attitudes and whether or not the individual had friends 
who use cannabis. 

 

Keywords: young adults, cannabis, attitudes, normalisation. 
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Inledning  
 

Droger och alkohol är ett mycket omdiskuterat samhällsproblem som orsakar stora skador och 
problem för den enskilda individen och deras närstående samt samhället i stort. Trots att 
cannabis är en illegal drog i Sverige är det denna drog som är den mest förekommande 
narkotikasorten, vilket även tullens och polisens beslagningsstatistik bekräftar. Under de 
senaste fem åren har ökningen av den beslagtagna mängden och beslagsantalen nått historiskt 
höga nivåer. Förutom att beslagen har ökat de senaste åren visar statistiken på att mellan åren 
1983 och 1996 låg antalet strafförelägganden och domar för brott relaterade till cannabis på ca 
3200 stycken, efter detta har det stigit och år 2009 hade domarna och strafföreläggandena 
uppnått till ca 10 500 stycken. Även förekomsten av heroin i lagföringarna har fått en ökning 
sedan mitten av 1990 talet då det mättes till ca 40 procent medan det år 2009 mättes upp till 
49 procent.1   

Under de senaste åren har ett antal nya psykoaktiva substanser (NPS) introducerats för 
narkotikakonsumenterna. Försäljningen av dessa substanser sker vanligtvis via internet, där de 
marknadsförs som mest, därav namnet nätdroger. Under 2014 lämnades det in en motion till 
riksdagen som syftar till att införa ”familjeklassning” där liknande molekylära produkter ska 
narkotikaklassas.2 Nätdrogerna är syntetiskt framställda preparat (t.ex. spice eller andra 
rökmixar) och problemet med denna typ av narkotika är att de inte ryms i relevant 
lagstiftning3. De som handlar med syntetiskt framställda preparat ligger alltid steget före 
lagstiftningen, när ett preparet blir narkotikaklassat och därmed olagligt förändrar handlarna 
drogens sammansättning en aning vilket leder till att droger inte längre är olaglig.4 

Att ungdomar i dagens Sverige konsumerar narkotika är inte alls främmande och sedan 1971 
har det i olika undersökningar frågats om skolungdomars narkotikaerfarenheter. 
Undersökningarna går oftast till på det sättet att ett riksrepresentativt urval görs för att sedan 
ungdomarna i klassrummen får uppgiften att anonymt fylla i det utskickade enkätmaterialet.  I 
en undersökning som genomfördes under 2014 svarade 7 procent av flickorna och 9 procent 
av pojkarna i årskurs 9 att de någon gång hade använt narkotika. De här siffrorna anses av 
forskningen inte vara avseendevärt höga eller avvikande då nivåerna sedan mitten av 1990-
talet har legat mellan 5-10 procent. Den högsta siffran som mätts var under 70-talet då 14 
procent av skolungdomarna i årskurs 9 hade använt sig av narkotika någon gång.5  

I samma undersökning som genomfördes av Centralförbundet för alkohol- och narkotika 
under 2014 svarade 14 procent av flickorna och 20 procent av pojkarna i årskurs 2 på 
gymnasiet att de någon gång hade använt sig av någon form av narkotika. 
Gymnasieundersökningen som genomförs på eleverna i årskurs 2 har pågått sedan 2004, 
sedan undersökningens start går det att se att det skett en ökning hos pojkarna när det kommer 
                                                 
1 Centralförbundet för Alkohol- och Narkotika upplysning (2014): Drogutveckligen i Sverige. 
2 Riksdagen 
3 Centralförbundet för Alkohol- och Narkotika upplysning (2014): Drogutveckligen i Sverige. 
4 Ibid.  
5 Centralförbundet för Alkohol- och Narkotika upplysning (2014): Skoelevers drogvanor.  
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till narkotikaerfarenhet. Undersökningen visar även på att det finns en skillnad mellan könen 
när det kommer till narkotikaerfarenhet, andelen pojkar i de båda årskurserna som uppger 
narkotikaerfarenhet är större än bland flickorna. En tredje del av de som angett deras 
narkotikaerfarenhet i gymnasiet och närmare hälften i nian nämnde de relativt nyinförda 
spice-alternativet. Detta gör att de olika spiceprodukterna ligger i topp tre tillsammans med 
marijuana och hasch som de mest vanliga drogerna.6 

Folkhälsomyndigheten genomför varje år en nationell folkhälsoenkät där urvalet består av 
20 000 personer i åldrarna 16-84 år, vilket i nuläget är den enda nationella undersökningen 
om vuxnas narkotikaerfarenheter. Undersökningen startade år 2004 och samlar information 
om levandsvanor via postenkäter. I undersökningens räckvidd, när det kommer till narkotika, 
är det bara cannabis som är medräknat. Undersökningen visar på att det är ca 12 procent 
mellan 16-84 år som har prövat cannabis någon gång. Det är i ålderintervallet 16-29 där 
andelen är högst, där har ca 20 procent angett att de någon gång har använt sig av cannabis.7  

Problemformulering 
 

Forskningen visar på att det är i tidigt gymnasieålder som individer har sin drogdebut samt att 
det är mellan åldrarna 16-29 som narkotikakonsumtionen är som störst8. I dagsläget finns det 
ett fåtal undersökningar som specifikt ser till den åldergruppen där konsumtionen av narkotika 
är som störst. I Norrbotten utfördes 2012 en studie på gymnasieungdomars droganvändning9 
då myndigheter hade fått signaler om att narkotikakonsumtionen hade ökat bland 
gymnasieungdomarna samt att allt fler hade drogliberala attityder, främst till cannabis. 
Studien genomfördes igen under hösten 2014 (rapporten för denna studie är inte färdigställd) 
för att kartlägga vad som hänt under de två senaste åren då myndigheterna bland annat har 
jobbat tillsammans med skolorna för att ge gymnasieungdomarna mer drogkunskaper. Dessa 
studier är de som är specifika för Norrbottens gymnasieungdomar, de undersökningar 
Centralförbundet för alkohol- och narkotika utför är rikstäckande och ger inte möjligheten att 
se hur utvecklingen ser ut i specifika län i landet. Under 2014 utförde Nina Jansson sitt 
examensarbete som var en studie på programstudenterna på Luleå Tekniska Universitet som 
syftade till att belysa och beskriva universitetsstudenternas användning av och, preferenser 
gentemot droger och droganvändning. 10 

Då det inte skett någon undersökning i Norrbottens län om unga vuxnas inställningar till 
droger och användningen av droger samt hur drogkonsumtionen ser ut bland den specifika 
åldersgruppen syftar därför denna uppsats till att ge kunskap om detta.  

I de ovannämnda undersökningarna har resultatet visar på att cannabis är den drogen som är 
mest vanlig att bruka bland svarspersonerna, men även att det är den mest tillgängliga drogen. 
Därav kommer denna studie att i synnerhet studera inställningen till cannabis och 

                                                 
6 Ibid.  
7 Folkhälsomyndigheten  
8Centralförbundet för Alkohol- och Narkotika upplysning (2014): Drogutveckligen i Sverige. 
9 Jakobsson, Mats (2013) 
10 Jansson, Nina (2014)  
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användandet av cannabis men även cannabiskonsumtionen bland de som är mellan 16-26 i 
Norrbottens län. 

Syfte 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur inställningen till cannabis och användandet av cannabis 
ser ut bland unga vuxna i 16-26 årsåldern i Norrbottens län, men även att få en bättre 
uppfattning om hur cannabiskonsumtionen ser ut.  

Frågeställningar: 

- Hur ser cannabiskonsumtionen ut bland 16-26 åringarna i Norrbottens län? 
- Hur ser de unga männen och kvinnornas inställningar till cannabis och användningen 

av cannabis ut? 
- Går det genom att applicera Parkers normaliseringsteori påstå att det skett en 

normalisering av droger bland 16-26 åringarna?  

Arbetets avgränsningar  
 

Avgränsningarna som gjordes inför undersökningen var att enbart ha fokus på unga vuxna i 
åldrarna 16-26 som under 2014 var bosatta i Norrbottens län, var studerande på en av de 
gymnasieskolor som finns i Norrbottens län samt var programstudent på Luleå Tekniska 
Universitet. Studien har även avgränsat sig till att studera cannabis som är ett samlingsnamn 
för marijuana och hasch. Cannabis kommer från växten cannabis sativa och det vanligaste 
sättet att använda drogen på är genom rökning. Cannabis sativa innehåller THC 
(tetrahydrocannabinol) som ger upphov till ruset.11 Spice är en av de vanligaste nätdrogerna 
och består av olika substanser som bland annat torkade örter samt växtdelar som sedan 
tillsätts med ett lösningsmedel, vilket består av syntetiskt cannabinoid. Andra tyngre droger 
innefattar bland annat nya psykoaktiva substanser, heroin, amfetamin och ecstasy. Cannabis 
kommer vara den sortens drog som studerats i synnerhet i den följande uppsatsen. 

Disposition  
 

Tidigare forskning och teorier som valts och applicerats i analysen redovisas i avsnitten 
tidigare forskning samt teorietiska utgångspunkter. I avsnittet tillvägagångsätt redovisas bland 
annat det befintliga materialet samt databehandling och analysmetod. Resultaten presenteras 
med hjälp av tabeller och tillhörande redovisande text. I avsnitten som följer presenteras 
analys och diskussion av materialet. Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion samt 
vidare studier.  

  

                                                 
11 Drugsmart (2015). 
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Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt redovisas resultat ur vetenskapliga artiklar som är baserade på olika 
undersökningar som är gjorda med unga vuxna och ungdomar samt handlar om 
cannabiskulturen. Avsikten är att ge en bild om hur unga ser på droger samt hur bruket på 
olika sätt påverkar deras identitetskapande och attityder.  

Cannabiskulturens betydelse  
 

Sveinung Sandberg (2013) försöker förstå den subkulturella aspekten av cannabisbruk utan att 
identifiera grupper av människor, som är den traditionella aspekten på subkulturer, eller påstå 
att cannabisbruket har blivit helt individualiserat, vilket är den post-subkulturella aspekten. 
För att kunna studera subkulturen av cannabisbruk på detta sätt försöker Sandberg till en 
början att göra kulturen till studiens huvudfokus istället för att ha individer som huvudfokus 
genom att definiera subkulturer på följande sätt; 

A subculture is a collection of rituals, stories and symbols. They revolve 
around certain perceptions of the world and more often linked to general 
cultural currents in society. To a greater or less extent, people and groups 
internalize and exploit the subculture in creative portrayals of themselves. 
(Sveinung Sandsberg 2013 sid 68).  

Det insamlade materialet var en del av en omfattande undersökning om cannabisbruk som 
genomfördes i Norge mellan år 2006-2010. Urvalet består av 100 stycken intervjuer med 
cannabisanvändare som varierar allt från langare, hip-hoppare, studenter, cannabisaktivister, 
arbetslösa, till arbetande osv. 12  

Sandberg menar att det finns en fin linje mellan subkulturell praxis och normativ praxis som 
kan vara svår att definiera, men han menar med denna artikel att; genom att analysera 
symboler, ritualer och berättelser, istället för individer, kan cannabisanvändning fortfarande 
ses som en markör för kulturella skillnader. I artikeln beskriver Sandberg symbolernas 
betydelse för cannabisbruket och speciellt cannabisplantan som symbol och menar att det är 
viktigt att beakta cannabisplantan i förhållande till betoning på det ekologiska och naturliga i 
cannabiskulturen.  Det finns kritiker som menar att cannabiskulturen och dess symboler är 
något som tillhör det förflutna, vilket kan stämma om subkulturer ses som en grupp individer. 
Däremot menar Sandberg att om subkulturer ses som det blir definierat i artikeln är det 
fortfarande aktuellt, men kanske inte har lika stor betydelse i individers liv som tidigare. 
Bland studiens intervjupersoner var fortfarande cannabisplantan som symbol och kulturens 
ritualer väldigt viktiga.13 

I artikeln påpekar Sandberg även vilken betydelse de olika ritualerna i cannabiskulturen har, 
han menar att de förutsätter att disciplin upprätthålls, de för människor närmare varandra och 
                                                 
12 Sandberg, Sveinung (2013).   
13 Ibid.  
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ger deltagarna en känsla av tillhörighet.  Alla intervjupersoner oavsett vilken bakgrund de 
hade nämnde ritualen som är att cannabis måste delas. Om det finns en joint ska alla få röka, 
om en individ har cannabis ska den dela med sig, om någon förbereder en joint ska alla bidra 
med en del cannabis osv. Intervjuerna visade också på att det finns en outtalad regel om att 
den personen som förbereder en joint eller pipan är också den personen som får röka först. 
Sandberg menar att den sociala funktionen av ritualen är att förstärka normer och värderingar, 
de ritualer som är associerade med cannabiskulturen gör just detta. Ritualerna hjälper till att 
förstärka normer och värderingar samtidigt som bevarar sociala band vilket gör att nära 
relationer kan utvecklas. Att en grupp människor sitter och röker från samma joint är därför 
en tydligare markör för solidaritet än vad det är att köpa en omgång öl på krogen eller att 
erbjuda en cigarett till andra rökare. 14 

Sandberg menar även att för att förstå cannabiskulturen måste också språk och berättelser, 
utöver symboler och ritualer, analyseras. Han menar att berättelser organiserar sociala 
erfarenheter och ger den mening samt förståeliga. Berättelserna upprätthåller och förstärker 
ritualerna och symbolerna samtidigt som de håller samman subkulturen.  För att ge sitt 
användande någon mening menar Sandsberg att cannabisanvändare, liksom alla andra, är 
beroende av de sociala berättelserna som finns tillgängliga för dem.15 

 Ett flertal intervjupersoner menade att de hade valt ut olika delar av cannabiskulturen som de 
gillade och höll sig till medan de struntade i de övriga. Detta menar Sandberg utmanar 
huvudargumentet i artikeln, men om majoriteten ändå känner till de mest betydelsefulla 
ritualerna, symbolerna och berättelserna indikerar det ändå på att dessa har en betydelsefull 
roll.16   

Berättelserna, ritualerna och symbolerna i den moderna cannabiskulturen är formade av och 
ihop vävda med ideologierna från de sociala och kulturella rörelserna från 1960-talet och 
1970-talet, och trotts att medicinskt cannabisbruk har blivit allt mer vanligt har detta 
fortfarande stor betydelse när moderna cannabisanvändare försöker förstå sitt cannabisbruk. 
Majoriteten i av nyckelbegreppen som tillexempel ickevåld, fred, naturliga och ekologiska 
metoder, att finna sig själv, en avslappnad livsstil och förkastande av jakten på arbete och 
karriär, i den moderna cannabiskulturen är väldigt likt de nyckelbegrepp som användes under 
1960- talet och 1970- talets sociala och kulturella rörelser. 17 

  

                                                 
14 Ibid.  
15 Ibid.  
16 Ibid.  
17 Ibid.  
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Droger och identitetskapande  
 

Rapporten är gjord av Hanako Sato (2004) och bygger på studien Kulturella perspektiv på 
alkohol och narkotika i svenska ungdomsgrupper som gjorts vid Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. Studien 
bygger på 5 gruppintervjuer med totalt 16 stycken ungdomar i åldrarna 16-19. Intervjuerna 
har haft fokus på ungdomarnas erfarenheter av och inställning till narkotika och alkohol. 
Syftet med rapporten var att belysa narkotikans och alkoholens betydelse för unga människor 
genom att se hur ett antal ungdomar resonerar och diskuterar kring drogers betydelse i deras 
vardag. Grupperna tilldelades namn utifrån vad Sato tyckte beskrev de som gruppen hade 
gemensamt; Tjejgruppen, Nykteristerna, Praktikerna, Gaygruppen och Killgruppen. 18 

Studiens resultat tyder på att grupperna har olika associationer till narkotika och alkohol, 
vilket betyder att de båda preparaten är symboliskt laddade och har olika betydelser för olika 
individer. Det som är mest inflytelserikt på hur ungdomarna ser på drogerna och alkoholen är 
deras egna erfarenheter och uppfattningarna förändras allt med tiden då individerna får nya 
erfarenheter och livsvillkoren förändras.19  

Även om grupperna representerar delvis skilda världar finns det tydliga likheter mellan dem, 
bland annat när de under intervjuerna får frågor om hur de resonerar kring droganvändandet i 
termer av egna val, rationalitet, personligt ansvar samt att de ger uttryck åt vissa 
föreställningar om ungdomlighet men även vuxenhet. Sato menar att sättet de berättar om 
detta konstureras i en vidare kontext och att det tydligt speglar samhället och tidsandan. 
Förställningarna som ungdomarna håller sig till i både praktiskt handlande och i tänkande 
spelar en viktig roll för identitetskapandet och är viktigt för att förstå deras ståndpunkter till 
olika droger.20  

Intervjuerna visar på att oavsett hur mycket eller lite alkohol eller narkotika ungdomarna 
använder uppfattas droger som reellt och väldigt närvarande i vardagen och alla individer 
måste vardagligen förhålla sig till dem på ett eller annat sätt. Betydelsen som alkohol och 
narkotika har går ut över själva konsumtionen och droganvändandet har främst en social 
mening som kopplas till positiva händelser. Sato menar även att drogerna spelar en viktig roll 
i ungdomarnas identitetskapande och förtydligar existentiella föreställningar om meningen 
med livet och mål som de bär på. 21 

I processen att skapa sig en identitet som ungdom väljer en del bruket av olika droger som ett 
sätt att affiliera sin tillhörighet med aspekt på social klass. Valet och sättet drogen brukas på 
blir ett utryck för hur individen vill att omvärlden skall uppfatta densamma. Andra faktorer 
som påverkar valet och sättet att bruka droger på är ålder, social tillhörighet och kön. Sato kan 
utifrån intervjupersonernas berättelser uttolka att användandet av narkotika och alkohol i vissa 
fall kan ses som en övergång till det vuxna livet. Det är utifrån de socialt och kulturellt 
                                                 
18 Ibid.  
19 Ibid.  
20 Ibid.  
21 Ibid.  
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bestämda formerna som ungdomars narkotika och alkoholanvändande skapas, då vissa 
användningstyper av narkotika och alkohol anses acceptabelt. Som ungdom krävs det ständigt 
att förhålla sig till de förställningar som samhället har på hur vuxna och ungdomar bör och 
skall vara, vilket även påverkar användningen av narkotika och alkohol. Berättelserna från 
ungdomarna visar att deras syn på narkotika och alkohol visar på att samhällets föreställningar 
införlivats i deras självbilder och blir en del av deras försök att upprätthålla en 
ungdomlighet.22  

Sato för resonemanget att lagstiftningar, åldergränser och vuxna som reglerar och definierar 
vad som tillhör det vuxna livet och inte, upprätthåller en åldersdifferentiering och en 
samhällsordning, d.v.s. att förställningarna och idealen om ungdomars narkotika och 
alkoholanvändning konstrueras inte enbart av ungdomarna själv utan även av andra. I och 
med att ungdomarna skapar sina egna mönster inom de normer och regler som finns i 
samhället menar Sato att vikten ligger i att förstå ungdomars droganvändande utifrån olika 
diskursiva sammanhang som kan ha påverkat vad individerna har erfarit och deras sätt att 
berätta om erfarenheterna.23  

Sato har utifrån intervjuerna kommit fram till att den generella bilden av att ungdomarna har 
allt mer drogliberala attityder är en sanning med modifikationer då de intervjuade i nästan alla 
fall gav utrycket att de hade en traditionell24 syn på både narkotika och alkohol. I och med att 
den sociala rörligheten har ökat och det finns större möjligheter att pröva narkotika har inte 
det inneburit att alla normer, moraliska tabun och gränser som hjälper till att reglera ungas 
alkohol och narkotikaanvändning har slutat att gälla eller att nya normer som skiljer sig helt 
från de vuxnas har skapats.25  

Faror och nöjen; attityder till cannabis 
 

Margaretha Järvinen och Jeanette Østergaards studie från år 2011 baserades på unga 
människors uppfattning av illegal droganvändning som antingen riskabelt eller njutbart och 
hur relationen mellan attityder, alkoholkonsumtion, vänners drogkonsumtion samt egna 
erfarenheter av droger och alkohol ser ut hos danska ungdomar mellan 17-19 år gamla. 
Undersökningen är byggd på två olika metoder då det har utfört fokusgruppsintervjuer samt 
använt sig utav enkätmaterial för att sedan kunna analysera resultatet. Studien fokuserar på de 
droger som var mest aktuella i Danmark, vilket var cannabis, amfetamin, kokain och 
ecstasy.26  

Utifrån studiens resultat identifierades fyra stycken grupper med olika attityder till illegal 
drogkonsumtion: 

                                                 
22 Ibid.  
23 Ibid.  
24 Vad Sato menar med en traditionell syn på narkotika och alkohol tydliggörs inte i hennes rapport.  
25 Ibid.  
26 Ibid.  
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Grupp A, the anti-drug position, tillhör ungdomar som oftast inte har någon egen erfarenhet 
av droger och har inte heller några vänner som använder sig utav droger. Denna grupp av 
ungdomar utgjordes av 15 procent och gruppen karaktäriseras av starkt negativa attityder mot 
droger. Cannabis, amfetamin och kokain anses av dessa ungdomar som väldigt farligt och 
något som de aldrig skulle använda sig av. Gruppen är också återhållsam när det kommer till 
alkohol och festande.27  

 Grupp B, The ambivalent position, tillhör de ungdomar som inte har några egna erfarenheter 
av droger men anger att de har vänner som använder sig av någon typ av drog. De 
karaktäriseras av relativt negativa attityder mot de ”hårdare” drogerna men har däremot inte 
lika tydligt negativa attityder till cannabis som de ungdomar som återfanns i grupp A. Dessa 
individer karaktäriseras även av att de ofta dricker alkohol, några har uppgett att de en gång i 
månaden konsumerar stora mängder alkohol. Denna grupp utgjordes av 44 procent av 
ungdomarna.28  

Grupp C, the transitory position, tillhör de ungdomar som använder sig av eller har använt sig 
av cannabis och som har uppgett att de har en relativt positiv inställning till hårdare droger. I 
denna grupp anses det inte finnas stora risker med att använda sig av droger och individerna 
anser att det finns lite risker med att experimentera med kokain och amfetamin. Även denna 
grupp uppger att de har en hög alkoholkonsumtion, tillskillnad från grupp B, sker detta ett 
flertal gånger i månaden. Gruppen utgörs av 26 procent av ungdomarna.29  

Grupp D, the pro-drug position, karaktäriseras av individer som använder droger och har en 
låg riskuppfattning och en hög njutningsuppfattning.  I denna grupp anses inte 
cannabisanvändning och experimentering med amfetamin och kokain att ha några risker alls. 
Dessa ungdomar uppgav att det var positiva till att vara drogpåverkade och att de är benägna 
att söka njutning även om det innebar att de bröt mot lagen. Gruppen karaktäriseras även av 
att de ofta festar samt att de har en hög alkoholkonsumtion fyra gånger eller oftare varje 
månad. Gruppen utgörs av 15 procent av ungdomarna.30   

Utifrån dessa grupper var det möjligt att urskilja att de som tenderar att festa och konsumera 
alkohol också tenderar att ha de mest positiva attityderna. Majoriteten av de ungdomar som 
deltog i undersökningen återfinns i grupp B (44 procent), vilket tyder på att många ungdomar 
har mer eller mindre restriktiva attityder till narkotika.31  

Undersökningen visar även på att relationen mellan ungdomar och droger inte bara handlar 
om deras riskvilja och deras riskuppfattning utan också om de förväntningarna som de 
associerar med droger t.ex. spänning och njutning. Järvinen och Østergaard menar att desto 
mindre ofarlig en person anser att en drog är desto större chans är det att personen kommer att 
använda sig av drogen. När en person har erfarenheten av drogen tenderar den att förlora sin 
uppfattning om vilka risker drogen medför. Intresset som unga har för droger finns 

                                                 
27 Ibid.  
28 Ibid.  
29 Ibid.  
30 Ibid.  
31 Ibid.  
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nödvändigtvis inte bara för att de saknar en uppfattning om vilka risker droger medför utan 
mer från den förväntade njutningen som de förväntar sig att få eller får när de använder sig av 
droger.32  

Relationen mellan sitt eget droganvändande och sina vänners droganvändande är väldigt 
starkt, hur relationen fungerar kan dock vara svårt att identifiera. Fungerar det så att relationen 
mellan unga som använder droger handlar om grupptryck eller handlar det om att unga som 
använder droger söker sig till varandra. Studien visar att de båda scenarierna spelar roll, det 
handlar delvis om att en individ kan bli påverkad av de vännerna som själv använder sig av 
droger men samtidigt leder de till att individen söker sig till individer som är liksinnande. 
Vänskapsrelationen spelar också en stor roll när det kommer till att börja använda sig av 
droger och att vänskapsgruppen använder sig av droger bidrar även till att attityderna till 
droger i de flesta fall blir positiva, vilket ökar chanserna för att droganvändandet ska 
fortsätta.33  

Studien visar även på att det finns en stark korrelation med att ha vänner som använder sig av 
cannabis eller hårdare droger och sina egna cannabiserfarenheter och viljan att fortsätta att 
använda sig av cannabis. Däremot är inte korrelationen lika stark när det kommer till att vilja 
pröva och använda sig av hårdare droger som den är till viljan att pröva cannabis. I studiens 
analys kommer Järvinen och Østergaard fram till att det inte finns någras större skillnader när 
man ser till åldrarna i ungdomarnas risk och njutningsuppfattningar mot droger.34 

I de gruppintervjuer som utförts framkom det även att cannabis inte anses vara en drog när 
den jämförs med andra illegala droger som t.ex. amfetamin eller kokain. Ungdomarna 
tenderar också att jämföra cannabis med alkohol och tobak. Ur intervjuerna framkom det även 
att cannabis är en drog som ungdomarna inte behöver ha några ursäkter för att de använder 
och de behöver inte heller förklara varför de använder sig av drogen. Använder de sig av 
amfetamin eller kokain istället behöver de ha ursäkter och förklaringar till varför de använder 
sig av sådana droger.35  

Har en individ vänner som använder sig av droger och själv också har ett användande eller 
egen erfarenhet är det sannolikt att dessa individer kommer att presentera den valda drogen 
som något säkert och något som ger njutning. Det förekommer att ungdomar marknadsför 
specifika droger genom att dela med sig av sina egna eller sina vänners positiva erfarenheter 
och på detta sätt kan individerna påverka andra att pröva på drogen. Järvinen och Østergaard 
menar dock att detta inte förkommer hos alla ungdomar och att det inte alltid har förmågan att 
fungera.36  

 

                                                 
32 Ibid.  
33 Ibid.  
34 Ibid.  
35 Ibid.  
36 Ibid.  
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Beckers teorier applicerade på ett modernt cannabisbruk 
  

Järvinen och Ravns (2013) artikel behandlar en studie som gjorts med syftet att applicera 
Howard S. Beckers modell om avvikande karriärer på det insamlande materialet som handlar 
om ungas cannabisbruk i dagens Danmark och förseslå en revidering av modellen. Syftet för 
studien var även att utöka det sociologiska synsättet som företräds av Becker och hans 
anhängare till att inte enbart omfatta fritidsanvändning utan även problematiskt narkotikabruk 
som unga söker behandling för. Den centrala utgångpunkten för studien är att sociala 
interaktioner både kan motivera ett cannabisbruk och även, som Becker menar, fungera som 
en skyddsfaktor mot ett mer problematiskt narkotikamissbruk. 37 

Studien är gjord av Järvinen och Ravn och är baserad på 30 stycket kvalitativa intervjuer som 
gjorts med personer mellan 17-28 år och har sökt behandling för sitt cannabisbruk i 
Köpenhamn, Danmark. Beckers modell baseras på att det går att förklara cannabisbruket på 
en social nivå, för att en person ska ha ett regelbundet cannabisbruk behöver personen 
associeras med olika nätverk, i subkulturer, som förändrat deras beteende, tankar och 
moraliska hållning till droger.38 

 Beckers arbete används ofta för att understryka två viktiga punkter; (1) när det kommer till 
studier om avvikande beteende, att de individer som avviker från de normer som finns i det 
konventionella samhället inte är några ”speciella typer av individer”. Utan avvikelse är 
resultatet av olika processer av socialisering och social interaktion. (2) när det kommer till 
studier om droganvändning, menar han att cannabisbruk eller annat narkotikabruk inte alltid 
behöver leda till ett problematiskt narkotikamissbruk, utan bruket kan se ske under 
kontrollerade former.39  

Studien konstaterar att droganvändningen, tillgången till droger och attityderna till droger i 
dagsläget inte är detsamma som när Becker på 1950-talet utformade sin modell och sina 
teorier, detta menar Järvinen och Ravn ger anledning till att modellen kräver en revidering. 
Under studiens gång har Järvinen och Ravn kommit fram till ett antal punkter när de 
applicerat Beckers modell på det moderna cannabisbruket i Danmark. Först och främst 
påpekar Järvinen och Ravn att i det moderna Danmark, men även i andra västländer, är 
cannabis väldigt lättillgängligt. Att experimentera med cannabis anses inte vara ett avvikande 
beteende bland unga vuxna samt att de effekter som droger medför är välkända. Detta anses 
vara tecken på att individen inte är lika beroende av subkulturer för att få tag på den 
efterfrågade drogen. Personerna är inte heller lika beroende av subkulturer för att lära sig hur 
tekniken att röka cannabis och inte heller beroende på att individerna i de subkulturella 
nätverken ska hjälpta individen att känna igen drogens effekter.40 Detta menar Järvinen och 
Ravn är anledningen till varför de inte kunde identifiera någon konkret ”nybörjarstadie” hos 

                                                 
37 Järvinen, Margaretha & Ravn, Signe (2013)  
38 Ibid.  
39 Ibid.  
40 Beckers resonemang tydliggörs i avsnittet teoretiska utgångspunkter.  
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intervjupersonerna. Utsagorna från intervjuerna tydde mer på att initieringen går samman med 
tillfällig användning, och att aktiviteten görs av en stor del av den unga populationen.41  

För det andra kom studien fram till att de Becker har valt att kalla ”regulare use” är alldeles 
för brett. I materialet som Järvinen och Ravn fått fram kunde de identifiera två typer av 
regelbundet användande, det ena är handlar om att cannabis används i en social kontext och 
det andra handlar om att cannabis används för individens egen berusning. Ett regelbundet 
cannabisbruk utvecklas ofta i sällskap med, och under påverkan av, cannabisanvändande 
vänner, vilket även överensstämmer med det Becker menar. Men Järvinen och Ravn vill 
tillägga att när ett cannabisbruk går från att vara integrerat med andra och någorlunda under 
kontroll till att bli mindre social och okontrollerbart har det ofta att göra med sociala 
processer. I denna studie framgår det att detta handlar i få fall om att individen själv har valt 
denna livsstil och mer om att det är en oavsiktlig process som leder till att individen tappar 
den sociala kontakten med andra.  

För det tredje har Järvinen och Ravn identifierat en förändring när det kommer till den sociala 
kontrollen kring cannabis. Då cannabisanvändning inte anses vara ett avvikande och 
stigmatiserande beteende har inte de individer som, ibland, använder sig av cannabis någon 
anledning till att gömda deras cannabisbruk från andra. Intervjuerna indikerar dock på att 
intervjupersonerna inte försöker berätta hur mycket de använder. Resultatet visar också på att 
det finns en brist av fördömande när det kommer till att använda cannabis ibland, detta visar 
sig tydligt i hur föräldrar och lärare inte ingriper i ett tidigt skede. Järvinen och Ravn menar 
att de i princip inte har fått höra från någon av intervjupersonerna att de har fått en negativ 
reaktion från föräldrarna när de fått reda på att barnen ibland använde sig av cannabis. Det är 
inte förrän cannabisbruket har tagit över hela individens liv och lett till att de isolerar sig 
under långa perioder som föräldrarna ingriper. Becker menar att individen sakta men säkert 
tappar den sociala kontrollen i relation med cannabisbruket, medan Järvinen och Ravn menar 
att det handlar om att ingripandet sker försent i individens användning.42  

För det fjärde menar Becker att cannabisanvändares attityder till drogen blir allt mer 
avslappnad, medan studiens resultat visar på att intervjupersonerna startade deras 
cannabiskarriär med relativt liberala attityder till drogen, vilket är en vanlig attityd att ha 
bland Danmarks ungdomar. Intervjupersonerna ansåg att cannabis var en riskfri drog så länge 
den inte används dagligen eller när individen är ensam.  När intervjupersonerna kom allt 
längre in i ett regelbundet bruk och de började uppleva olika problem förändrades attityden 
till att cannabis. De ansåg då att drogen var riskfull och beroendeframkallande, de menade 
även att det var svårt att peka ut när det var användandet gick från att ha skett i en social 
kontext till de att användningen hade ökat och lett till att individerna tappat kontrollen, vilket 
är näst intill motsatsen till vad Becker beskriver i sin modell.43  

Slutligen föreslår Järvinen och Ravn en karriärmodell som innehåller tre olika steg; tillfällig 
användning, socialt integrerad användning och individualiserad användning samt 

                                                 
41 Ibid.  
42 Ibid.  
43 Ibid.  
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okontrollerbar användning. Studiens resultat tyder inte på att det finns något tydlig 
”nybörjarstadie” som karaktäriserad av socialisering med en subkultur. Det finns inte heller 
några tydliga tecken på att den cannabisanvändande individen sakta men säkert skulle tappa 
den sociala kontakten och inte heller att det finns en utveckling som tyder på att gruppers 
cannabisbruk legitimeras. Däremot visar studien på att det finns tillfällig användning och 
socialt integrerad användning som är kulturellt accepterat/normalt samt en okontrollbar 
användning som anses vara problematisk av både användare och icke-användare. Järvinen och 
Ravn menar att denna revidering av Beckers modell tar hänsyn till förändringarna i den 
sociala kontexten av cannabisanvändning och innefattar även ett problematiskt cannabisbruk 
som det finns lite sociologiska studier om.44  

  

                                                 
44 Ibid.  
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Teorietiska utgångspunkter  
 

Nedan följer de teoretiska utgångspunkterna som handlar om att bli en cannabisanvändare 
samt normalisering av droger genom olika dimensioner. De teoretiska utgångspunkterna 
syftar till att ge en bättre förståelse för cannabisanvändandet samt normaliseringen av droger.  

Att bli en cannabisanvändare, Howard Becker. 
 

Artikeln, Att bli en cannabisanvändare, är baserad på 50 intervjuer som Becker gjort med 
personer som använder sig av marijuana. Intervjuerna fokuserade på historien av 
erfarenheterna som personerna haft med drogen, för att sedan försöka identifiera förändringar 
i personernas attityder till droger men även förändringar i användarens faktiskta bruk. Genom 
intervjupersonernas berättelser försökte Becker även att identifiera orsakerna till att 
förändringarna hade skett. Artikeln syftar till att förklara förändrings sekvenserna i attityd och 
erfarenheter som gör att individer använder sig av marijuana för njutningens skull.45 

Becker menar att det finns tre steg som individen behöver gå igenom för att kunna använda 
marijuana för njutning. Det första steget, menar han, handlar om att lära sig de rätta 
teknikerna för att få de förväntade effekterna av droger. Personer blir oftast inte höga första 
gången de röker marijuana och det kan ta några försök innan personen lyckas få till det så att 
effekterna blir märkbara. Vanligtvis beror det på att individen inte har lyckats röka ordentligt, 
studien visar på att det inte går att röka marijuana på samma sätt som tobak röken inhaleras 
utan individen behöver kunna de rätta teknikerna för att få de förväntade effekterna. 46 

Lyckas inte personen få någon effekt av drogen är det i princip omöjligt för användaren att 
utveckla en uppfattning om drogen som ett objekt som används för nöjets skull och tenderar 
istället att inte fortsätta använda sig av drogen. För att denna förändring ska ske bör personen 
ha lärt sig den rätta tekniken. Förändringen, menar Becker, är oftast ett resultat av individens 
delaktighet i en grupp individer där marijuana används. Genom att vara delaktig lär sig 
individen det rätta sättet att röka drogen. Medlemmarna kan fungera som ett verktyg för 
lärande genom att individen exempelvis iakttar hur de mer erfarna individerna gör eller att de 
förklarar hur marijuana ska användas för att få effekt. Studien visar på att ingen fortsatte att 
använda sig av drogen utan att de lärt sig den rätta tekniken som även gav den rätta 
doseringen för att effekterna av drogen skulle bli markanta.47  

Becker menar att bara för att en person har lärt sig den rätta tekniken betyder inte det att 
personen kommer använda sig av drogen för nöjets skull. Under en av de intervjuer som 
Becker utfört förklarade intervjupersonen att han mött en kille som påstod sig aldrig ha blivit 
hög trots att han av alla andra uppfattades som väldigt hög. Intervjupersonen menade då att 
denna kille var hög utan att han själv visste om det. Becker anser att detta föreslår att det finns 

                                                 
45 Becker, Howard (1953) 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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mer än en komponent i att vara hög; förekomsten av drogens effekter och att känna igen dessa 
effekter och samtidigt kunna koppla de till användningen av drogen. 48 

Det andra steget handlar enligt Becker om att personen ska kunna känna igen effekterna och 
koppla dem till sitt eget bruk för att fortsätta använda marijuana för nöjets skull. Med en 
större erfarenhet av drogens effekter får personen även en högre uppskattning för drogens 
effekter och fortsätter att lära sig att bli hög.  Becker menar att det är viktigt att förmågan att 
uppfatta drogens effekter måste upprätthållas för att användandet ska fortsätta, om förmågan 
försvinner kommer marijuanaanvändningen att upphöra. Becker menar att det finns två slags 
bevis som stöder detta; (1) personer som använder alkohol i stora mängder, barbiturater (äldre 
variant av bensodiazepiner) eller opiater fortsätter oftast inte att röka marijuana på grund av 
att de förlorat förmågan att skilja de effekter som marijuanan ger från effekterna som de andra 
drogerna resulterar i. De kan inte längre avgöra huruvida marijuana resulterar i att de blir 
höga eller inte. (2) I de fall där personen använder så stora mängder marijuana att de konstant 
är höga kommer personen inte heller att kunna känna huruvida drogen bidrar till att bli hög 
eller inte. Personer som använder sig av marijuana och känner av effekterna kan göra en 
definitiv skillnad mellan att vara ”normal” och att vara hög, de personer som är höga konstant 
saknar denna förmåga då de är i en ständig form av berusning. Becker menar att i en sådan 
situation upphör användandet av marijuana i de flesta fall under en viss period för att sedan 
återtas när personen kan känna skillnaden på att vara ”normal” och hög.49 

Det sista steget som är nödvändigt för att användandet av marijuana ska ske för nöjes skull är 
att personen måste lära sig att njuta av de effekter som den lärt sig att känna av. Beckers 
intervjuer tyder på att effekterna av marijuana inte nödvändigtvis eller automatiskt uppfattas 
som något njutningsbart, vilket han menar är ett krav för att användandet ska ske för nöjets 
skull. Om detta inte sker kommer personen sannolikt att undvika att bli hög och användningen 
kan upphöra. Becker menar att personen behöver göra en omdefinition av effekterna från 
skrämmande till njutbara (ett antal personer från intervjuerna menade att första gången de 
blev hög var de väldigt rädda och vissa trodde att de hade blivit galna). Denna omdefinition 
sker oftast i sällskap av någon eller några som lär personen att inte tycka att effekterna är 
skrämmande.  Om personen befinner sig i en grupp som använder marijuana kan de mer 
erfarna försäkra personen om att känslan bara är tillfällig och ge mer fokus på de njutbara 
aspekterna av effekterna. Dessa personer som är mer erfarna av att hantera effekterna och som 
tycker att de är njutbara kan även lära ut vilken dosering som kommer ge de eftertraktade 
effekterna och minimera de mer obehagliga. Intervjupersonerna menade att genom att bli 
försäkrad om att de flesta har känns samma sak och genom att bli försäkrad att de kommer 
gilla effekterna efter ett tag  hjälpte även det individerna att tycka effekterna är njutningsbara. 
En person kan alltså inte börja använda sig av marijuana för nöjes skull, eller fortsätta sitt 
bruk för nöjes skull, om den inte har lärt sig att definiera effekterna som njutningsbara och att 
effekterna fortsätter uppfattas som någon som producerar njutning.50 

                                                 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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Under den här processen med dessa tre steg menar Becker att personen utvecklar en 
motivation eller disposition att använda marijuana som inte fanns och inte kunde finnas när 
personen började sitt användande. Han menar att det handlar om och beror på uppfattningar 
om drogen som endast har kunnat växa fram ur den upplevelse som har kommit ur de tre olika 
stegen.  När personen har gått igenom de tre stegen i processen är personen villig och kan 
använda marijuana för nöjets skull.51 

Normaliseringsteorin, Howard Parker.  
 

Howard Parker har studerat hur attityderna på droganvändning har förändrats hos ungdomar i 
Storbritannien. Droganvändningen har blivit allt mer accepterat i det brittiska samhället fastän 
det är olagligt. Studiens syfte var att försöka fastställa om det har skett en normalisering av 
droger och framför allt cannabis utifrån hans normaliseringsteori. Teorin är uppbyggd av fem 
dimensioner och för att dessa ska indikera på om de har skett en normalisering bör alla 
dimensioner vara uppfyllda. De fem dimensionerna är: tillgång och tillgänglighet på droger, 
andelen som har prövat på samt använder droger regelbundet, attityder gentemot droger och 
slutligen den kulturella påverkan på attityderna. 52 

Normaliseringen skulle inte kunna ske om det inte hade funnits en tillgång till narkotika, 
därmed är tillgång och tillgängliget den första dimensionen som Parker använder sig av. 
Studien visade att den brittiska polisens belag och utbudet av narkotikan hade ökat markant, 
priserna för olika narkotika sorter var relativt stabila och hade även på vissa håll sjunkit vilket 
då resulterade till att narkotikaanvändandet hade ökat. Parker menar att de flesta brittiska 
ungdomarna får tillgång till narkotikan genom sina sociala kontakter som sedan i sin tur har 
kontakt med personer som säljer narkotika. Majoriteten av de individer som kallas 
fritidsanvändare är överlag relativt laglydiga medborgare som genom sina sociala kontaker 
kan få tag på den önskade drogen utan att behöva ha någon som helst kontakt med de 
kriminella försäljarna. 53 

Den andra och tredje dimensionen som Parker utgår från är andelen som prövat samt 
använder droger regelbundet. Enligt den undersökningen som Youth Lifestyles Survey gjort 
är det tydligt att det skett en ökning från undersökningens första år 1992-1993, då 22 procent 
av respondenterna som var mellan 14 och 25 år som hade använt sig av någon typ av 
narkotika under det senaste året, till undersökningen genomfördes igen under år 1998-1999 då 
siffran mättes till 32 procent. Parker menar att det är svårt att konstantera hur många av 
ungdomarna som har ett regelbundet användande men att siffra ökar från de sena tonåren till 
de som räknas som unga vuxna. 54 

Parkers fjärde dimension innefattar de attityderna som ungdomar som inte använder sig av 
narkotika har, icke-användaren kommer ändå i kontakt med droger i vardagslivet vilket 
påverkar individernas attityder. Parkers studie tillsammans med annan forskning visar på att 
                                                 
51 Ibid.  
52 Parker, Howard., Williams, Lisa., & Aldridge, Judith.  (2002: 941-964). 
53 Ibid.  
54 Ibid.  
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ungdomarna i dagsläget har en allt mer accepterande syn av cannabis, och speciellt när det 
kommer till en måttlig användning av drogen.55  

Den femte och sista dimensionen som Parker använder sig av är i vilken grad kulturen 
tenderar att anpassa sig efter något som är olagligt i samhället och med detta påverkar våra 
individers attityder när det kommer till acceptans för droganvändning. Genom olika 
informationskanaler som politik, media, musikindustrin och tv-serier menar Parker att 
gränserna mellan vad som är tillåtet och otillåtet kan flyttas och göra någon som är olagligt till 
något accepterat.56 

Utifrån Parkers dimensioner och den studie som han utgått från bekräftas det att det finns en 
allt mer accepterande syn på droger när det kommer till en kontrollerad och 
måttliganvändning hos ungdomarna i Storbritannien. Det är inte heller ovanligt att ungdomar 
har åsikten att cannabis bör av kriminaliseras och att fokus bör ligga på att stoppa det mer 
tyngre drogerna, som heroin och kokain och det missbruk som de medför. Cannabis menar 
Parker är den drogen som är mest normaliserad i det brittiska samhället.57 

 

 

  

                                                 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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Metod 
 

Uppsatsens syfte var att klarlägga 16-26 åringars inställningar till droger och användningen av 
droger samt ge en bild om hur drogkonsumtionen ter sig mellan dessa åldrar. Studien syftar 
till att ta fram generella empiriska mönster och utifrån detta valdes därför en kvantitativ 
metod. För att få fram material som skulle täcka 16-26 åringars inställningar till droger och 
användningen av droger samt drogkonsumtionen mellan dessa åldrar valdes det till denna 
studie en kvantitativ metodstrategi. Då det i Norrbotten under år 2014 genomfördes två 
kvantitativa undersökningar om droganvändning och attityder till droger, den ena på samtliga 
gymnasieskolor i Norrbottens län och den andra på de som studerade vid ett av programmen 
vid Luleå Tekniska Universitet, bestämdes det att denna studie skulle använda dessa 
undersökningars insamlade datamaterial. Detta datamaterial är det ursprungliga materialet 
från de insamlade enkäterna som överförts i dataprogrammet SPSS (ett statistiskt program).   

Befintligt material  
 

Undersökningen, Röka, kröka och knarka, som genomfördes på gymnasieungdomarna i 
Norrbotten58 och syftade till att undersöka effekterna av den utbildningsansats som startat 
efter undersökingen om gymnasieungdomars droganvändning som genomfördes på 
gymnasieungdomar i Norrbottens län under 2012. Undersökning som genomfördes under 
hösten 2012 var på uppdrag från länsstyrelsen i Norrbottens län då de fått signaler från sociala 
myndigheter och skolor att användningen av droger hade ökat samt att ungdomarna hade fått 
allt mer drogliberala attityder och framför allt till cannabis. De som arbetade med ANDT-
frågor59 bland ungdomar upplevde att det fanns ett behov att utveckla det 
narkotikaförebyggande arbetet och en utbildningsansats påbörjades för att vidare ge 
skolungdomar kunskap om tobak, alkohol samt olika narkotika sorter.60 Rapporten för 
undersökningen som genomfördes under hösten 2014 är i skrivande stund inte färdigställd, 
men det insamlade datamaterialet var dock tillgängligt och kunde därför användas till den 
aktuella studien. Enkäten som skickades ut till gymnasieskolorna delades ut till 7608 
gymnasieungdomar i Norrbottens län och svarsfrekvensen hamnade på 82 procent (vilket 
motsvarar 6210 stycken ungdomar). Detta insamlade material användes för att få information 
om ungdomar som är mellan 16-19 år gamla. 

Undersökningen, Droganvändning och drogpreferenser bland universitetstudenter vid LTU, 
utfördes på programstudenterna på Luleå Tekniska Universitet av Nina Jansson som 
examensarbetet. En enkät skickades till alla programstudenter vid LTU under vårterminen 
2014, antalet studenter var 7135 stycken. Enkäten som skickades ut var uppbyggd utifrån den 
enkäten som användes vid undersökningen av gymnasieungdomars användning, kunskaper 
och attityder till droger och droganvändning.  

                                                 
58 Utfördes av Mats Jakobsson vid Luleå Tekniska Universitet under hösten 2014. 
59 Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak.  
60 Renberg, Clara (2014). 
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Undersökaren bestämde att fokus skulle vara på programstudenter då de som studerar vid ett 
program via eller vid LTU tenderar att spendera mer tid vid universitets campus och bor ofta i 
närheten. Hon menar även att dessa studenter tenderar att oftare delta i tillställningar som 
hålls för studenter och kan därmed bäst berätta om förekomsten av droger vid universitet.  
Programmen på LTU är av naturorienterade- och samhällsorienterade karaktär, där 
tillexempel lärare-, sociologi-, psykologi-, hälso-, media-, ingenjör-, data-, IT och teknik-, 
rymd- och gruva- och metall program ingår.61  

Svarfrekvensen från enkäten hamnade på 31,5 procent (vilket motsvarar 2251 studenter) med 
ett bortfall på 68,5 procent. Detta bedömdes vara en bra svarsfrekvens som ger en bra 
representation av programstudenterna, de slutsatser och svar som kan dras om 
programstudenterna på LTU anses vara relativt representativa.62 Detta insamlade material 
användes för att få information om de som var mellan 19-26 år gamla. 

Urval 
 

Då syftet fokuserade på de individer som var mellan 16-26 år gamla inkluderades alla svar 
från undersökningen gällande gymnasieungdomarnas drogavändning och drogpreferenser. 
Från undersökningen gällande programstudenterna vid LTUs droganvändning och 
drogpreferenser inkluderas svaren från de som var mellan 19-26 år vilka sammanlagt kom att 
utgöra 7791 individer, 54 procent män och 45 procent kvinnor. 

Databehandling och analys metod 
 

Datamaterialet från de båda undersökningarna bearbetades i SPSS (statistiskt dataprogram) 
där även variablerna analyserades genom korstabeller samt logistisk regression. Variablerna 
valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar och bearbetades sedan i korstabeller för en 
beskrivande analys. Sedan användes variablerna som bakomliggande faktorer och bearbetades 
i logistisk regression för att se hur dessa faktorer påverkar sannolikheten att pröva på 
cannabis. Variabeln ålder63 i datamaterialet från undersökningen på LTU omkodades då den 
åldergruppen som var aktuell för studien omfattade de som var mellan 19år och 26 år. Detta 
ledde till att antalet minskade från 2251 individer till 1682.  

Vidare omkodades (i båda undersökningarnas datamaterial) frågan om trygghet till att ha två 
svarsalternativ istället för fem stycken.64 Variablerna som motsvarar ”neutralisering”65 slogs 
                                                 
61 Jansson, Nina (2014). 
62 Ibid.  
 
63 Svarsalternativet sträckte sig från 19 eller mindre till 40 eller mer. Omkodning gjordes så åldrarna 19 eller 
mindre till 26 år slogs ihop till ett svarsalternativ medan 27 år till 40 eller mer blev ett annat svarsalternativ.  
 
64 Om du skulle beskriva dina hemförhållanden under din uppväxt (fram till idag), vilket av följande alternativ 
stämmer bäst? Hade svarsalternativen: Jag har upplevt mycket stor trygghet, jag har upplevt ganska stor 
trygghet, jag har upplevt ganska stor otrygghet, jag har upplevt mycket stor otrygghet, vet inte/har ingen 
uppfattning. Dessa omkodades till två svarsalternativ: Upplevt trygghet och upplevt otrygghet.  
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ihop i till ett index för att kunna mäta attityder hos de svarande, detta betyder att en variabel 
med värdet 0 (vet ej) samt värdena mellan 1 och 10 skapades där desto högre värdet innebär 
en mer neutraliserad attityd till droger eller en mer drogliberal attityd.  Samma procedur 
gjordes för de variabler som mätte de svarandes kunskaper om cannabis.66  

Efter att omkodningarna av variablerna skett analyserades de aktuella variablerna i 
korstabeller, dessa tabeller användes för att kunna analysera kombinationer av variabler67, till 
exempel kördes ålder (19-26 år/27 år och äldre) och om de svarande någonsin hade använt sig 
av cannabis.  Detta gjordes för att kunna analysera andelen som använt sig av cannabis i de 
olika ålderskategorierna.  

Efter det att respektive undersöknings datamaterial hade bearbetats på samma sätt i SPSS 
sammanfördes resultaten från de båda till gemensamma tabeller, detta för att få en generell 
bild av hur attityder till och användning av cannabis ser ut för 16-26 åringar i Norrbottens län 

För att kunna mäta sannolikheten att pröva på eller använda sig av cannabis användes 
regressions analys, logistisk regression. Genom att använda denna typ av analys går det att 
skatta effekterna av fler än en variabel på den beroende variabeln68. I detta fall har om 
personen har prövat eller använder sig av cannabis varit den beroende variabeln och de 
oberoende variablerna har varit kön, ålder, län/gymnasieort, kunskaper, attityder, om personen 
under sin uppväxt upplevt trygghet samt om personen har vänner som använder sig av 
cannabis. För att få fram sannolikheten valdes även en referensgrupp för varje oberoende 
variabel.69  

  

                                                                                                                                                         
65 Att använda cannabis en gång/vecka är lika OK som att dricka sig berusad en gång/vecka. Svarsalternativen 
utgjordes av en skala från 0-5, där 0 = instämmer inte alls och 5= instämmer 
 
Att använda cannabis en gång/vecka är inte mer skadligt än att dricka sig berusad en gång/vecka. 
Svarsalternativen utgjordes av en skala från 0-5, där 0 = instämmer inte alls och 5= instämmer 
 
66 Frågorna 4.6 till 4.17 slogs samman och skapade en skala mellan 0-12, där de rätta svaren kodades till värde 1 
medan de felaktiva svaren kodades till värdet 2. ”Goda kunskaper” utgör av de som hade svarat rätt på minst 9 
av 12 påståenden. ”Ordinära kunskaper” utgörs av de som hade svarat rätt på 5-8 påståenden och ”Begränsade 
kunskaper” utgörs av de som hade svarat rätt på 0-4 påståenden.  
 
67 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik., Wängnerud, Lena (2010). 
68 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik., Wängnerud, Lena (2010:429–435). 
 
69 Referensgrupperna var i körningen för LTU, Kvinna, 19-21 år, Norrbottens län, Goda kunskaper, Restriktiv 
attityd, Upplevt trygghet & Inga vänner som använder sig av cannabis.   
 
Referensgrupperna var i körningen för gymnasieskolorna, Kvinna, 16-7 år, Fyrkanten, Goda kunskaper, 
Restriktiv attityd, Upplevt trygghet & Inga vänner som använder sig av cannabis.  
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Svarsfrekvens och bortfall  
 

Svarsfrekvenserna från de båda undersökningarna anses vara god och representativa för de 
som studerade på ett program under vårterminen 2014 på LTU (31,5 procent vilket motsvarar 
2251 svarande) och de ungdomar som studerade i årskurs 1-3 på något av de gymnasierna 
som finns i Norrbotten (82 procent vilket motsvarar 6210 stycken elever).  

Av de svarande på LTU användes enbart de som befann sig i åldrarna 16-26 vilket är en 
procent på 74,7 (motsvarar 1682 stycken studenter) av det totala antalet svarande vilket anses 
vara representativt för 19-26 åringarna som läste på ett program på universitetet.  

I den aktuella studien var det totalt 9859 stycken ungdomar mellan åldrarna 16-26 som fick 
tillgång till enkäten, av dessa svarade 7892 individer vilket ger denna undersökning en 
svarsfrekvens på 80,0 procent och ett bortfall på totalt 20,0 procent. 

Bortfallet kan bero på olika faktorer som t.ex. att ett antal ungdomar på gymnasierna inte var 
närvarande vid tidspunkten då enkäten delades ut i klassrummen av läraren, eller att ett antal 
programstudenter vid LTU inte orkade eller ville svara på den webenkät som skickades till 
deras studentmail.   

Validitet och reliabilitet  
 

Validitet innebär att man har undersökt det som är avsett att undersöka och ingenting annat.70 
Då frågeformulären för de befintliga materialen hade samma utformning, syfte och berörde 
samma typ av ämne bidrar det till att de mätinstrument som används för denna studie, i hjälp 
att besvara syftet och frågeställningarna för studien, ökar autenticiteten för undersökningen.  

Med reliabilitet avses att undersökningen har en tillförlitlighet samt att mätningarna för 
rapporten är gjorda på ett så korrekt sätt som möjligt.71 Ifall brister i reliabiliteten uppstår kan 
de bero på att det skett slarvfel under datainsamlingen och även under bearbetningen av det 
insamlade datamaterialet.72 Reliabiliteten handlar om hur noggrant och korrekt 
undersökningen är utförd och genomförd. Då begreppen i enkäten som skickats ut till de 
svarande är begripliga och enkla att förstå samt att enkäten har används i både 
undersökningarna ger en hög reabilitet.  

  

                                                 
70 Thuren, Torsten.(2010). 
71 Ibid.  
72 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik., Wängnerud, Lena (2010) 
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Metodproblematik  
 

Ett problem med att använda redan befintligt datamaterialet från undersökningar som gjorts 
vid Luleå tekniska universitet och vid gymnasieskolorna i Norrbottens län är att de som svarat 
på enkäten inte kan ses som representativt för alla 16-26 åringar i Norrbottens län, däremot 
kan resultatet ses som en indikation på hur inställningarna till droger och användningen av 
droger samt drogkonsumtionen ser ut. Hade samma enkät skickats ut till alla individer mellan 
16-26 år i Norrbottens län hade resultatet kunnat se annorlunda ut, de som tenderar att ha en 
stor drogkonsumtion tenderar att ha hamnat utanför samhället och nås då inte vid 
undersökningar på gymnasieskolor eller universitet.   

Genom att använda sig av web-enkäter (vid LTU) medför detta ofta att det blir ett större 
bortfall än när undersökningen görs genom skriftliga enkäter (vid gymnasierna). När det är 
personer som är samlade på ett och samma ställe av andra skäl än själva undersökningen 
tenderar svarsfrekvensen ofta att bli näst intill hundraprocentig.73 De elever som gick på en av 
gymnasieskolorna i Norrbottens län under hösten 2014 tilldelades enkäter i klassrummen av 
en lärare, detta bidrog förmodligen till att det inte blev ett stort bortfall. De som var 
programstudenter vid LTU under vårterminen 2014 fick enkäten skickade till sig via 
studentmailen, detta kan ha bidragit till att det blev ett större bortfall.  

Etiska överväganden  
 

Då de befintliga materiealet är baserade på enkäter gällande ett ämne som kan upplevas 
känsligt och frågorna kan upplevas som personliga informerades de svarande i de båda 
undersökningarna om att deras deltagande var frivilligt och de besvarande enkäterna skulle 
hanteras konfidentiellt genom att det inte skulle vara möjligt att identifiera hur olika enskilda 
individer vid både gymnasieskolorna samt universitetet hade besvarat enkäten. Detsamma 
gäller rapporten där resultaten inte kommer presenteras på ett sätt att det går att peka ut eller 
identifiera enskilda individer eller grupper.  

I den följande uppsatsen presenteras inte enkätsvaren för de enskilda gymnasieskolorna och 
inte heller de enskilda kommuner, istället kommer resultatet att presenteras på länsnivå. 
Referenserna till de olika kommunerna kommer att presenteras tillsammans i olika områden; 
Östra Norrbotten, Malmfälten, Inlandskommuner samt Fyrkanten.  

Utfromaren av enkäten som skickades till programstudenterna vid LTU såg även till att 
kontaktuppgifter fanns tillgängligt till både den undersökningsansvarige och dennes 
handledare ifall de svarande hade några frågor kring enkäten eller undersökningen.74 Den 
ansvarige för undersökningen har vid utförandet av undersökningen utgått från 
vetenskapsrådets rekommendationer om etik75.  

                                                 
73 Ibid.  
74 Jansson, Nina (2014) 
75 Vetenskapsrådet (2011) 
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Resultat  
 

I detta avsnitt kommer resultaten från undersökningen att presenteras genom tabeller och 
diagram under olika teman. Under varje tabell och diagram kommer resultaten även att 
presenteras med text.  

Totalt var det 7791 stycken svarande mellan 16-26 år. Då det i de enkäter som individerna 
svarat på i de ursprungliga undersökningarna är möjligt att välja att inte svara på en eller fler 
frågor är det inte 7791 stycken som har svarat på alla frågorna.   

Om man ser till spridningen på vart de svarande programstudenterna mellan 19-26 vid LTU 
kom från kommer störst andel från övriga Sverige, d.v.s. 59,4 procent.  29,3 procent kommer 
från Norrbottens län, 9,8 procent kommer från övriga Norrland och 1,5 procent av de 
svarande studenterna mellan 19-26 år kommer från ett annat land.  

Av de svarande ungdomarna som studerar på gymnasiet i Norrbottens län ser spridning ut på 
det sättet att majoriteten av ungdomarna kommer från fyrkanten76, d.v.s. 65,0 procent. 16,0 
procent kommer från Malmfälten77, 6,7 procent kommer från inlandskommunerna78 och 12,3 
procent av de svarande gymnasieungdomarna kommer från östra Norrbotten79.  Av dessa 
ungdomar är det 77,9 procent som uppgett att de går i gymnasiet på samma ort som det gått i 
grundskolan vilket innebär att en femtedel av gymnasieleverna går i skola på en annan ort än 
hemorten.  

  

                                                 
76 Fyrkanten inkluderar Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn.  
77 Malmfälten inkluderar Gällivare och Kiruna. 
78 Inlandskommunerna inkluderar Pajala, Arvidsjaur, Jokkmokk och Arjeplog. 
79 Östra Norrbotten inkluderar Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå.  



23 
 

Beskrivande analys; bruk, preferenser och kunskap 

 
Nedan följer en tabell som visar cannabisbruket hos gymnasieelever i Norrbottens län och 
programstudenter vid LTU som är mellan 16-26 år gamla under 2014. Utan att ta hänsyn till 
kön är det i helhet 11,1 procent av de svarande som har prövat på cannabis.  

Tabell 1. Cannabisbruk bland gymnasieungdomar i Norrbottens län och programstudenter 
vid LTU, 2014. Cannabisbruk och kön. Ålder 16-26 år. Procent. 

Cannabisbruk  Män Kvinnor Total 
Aldrig prövat cannabis 80.0 % 88,5 % 84,0 % 

Har prövat cannabis 12,5 % 9,6 % 11,1 % 
Använder ibland  4,9 % 1,4 % 3,3 % 

Använder regelbundet 2,6 % 0,6 % 1,6 % 
 N= 4091 N=3607 N= 7698 
 

Tabellen visar att majoriteten av de ungdomarna mellan 16-26 år som deltagit i 
undersökningarna aldrig har prövat cannabis. Det går även att urskilja att det finns tydliga 
skillnader mellan könen när de kommer till cannabisbruk, männen tenderar att i större 
utsträckning ha prövat cannabis, använda cannabis ibland samt använda cannabis regelbundet. 
Tabellen visar även att det är en väldigt liten procent av ungdomarna som använder sig av 
cannabis regelbundet, däremot ökar procenten en aning när det kommer till antalet som 
använder sig av drogen ibland.  

I tabell 2 redovisas attityderna hos gymnasieelever i Norrbottens län och programstudenter 
vid LTU som är mellan 16-26 år gamla under 2014. Utan att ta hänsyn till respektive kön är 
det 39,5 procent som har en neutral attityd och 38,8 procent som har en restriktiv attityd. De 
som har drogliberala attityder utgörs av 21,4 procent av de svarande.  

Tabell 2. Attityd till droger bland gymnasieungdomar i Norrbottens län och 
programstudenter vid LTU, 2014. Attityd och kön. Ålder 16-26 år. Procent. 

Attityder Män Kvinnor Total 

Vet ej/Neutral 44,2 % 33,8 % 39,5 % 
Restriktiv 29,6 % 51,5 % 38,8 % 

Drogliberal 26,0 % 14,6 % 21,4 % 
 N=2235 N=1615 N=3850 

 

I tabellen går det att avläsa att det är störst andel ungdomar som har neutrala attityder samt 
restriktiva attityder. Det är 21,4 procent av gymnasieungdomarna i Norrbottens län och 
programstudenterna vid LTU under 2014 som har drogliberala attityder. Det går även att 
urskilja att det är en större andel män som har både drogliberala attityder samt neutrala 
attityder än det är kvinnor. Tabellen visar även att det är flera kvinnor än män som har 
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restriktiva attityder. I resultatet framgår det även att 15 procent av de som aldrig prövat 
cannabis har drogliberala attityder.80 

Tabell 3 redovisar gymnasieungdomarna och programstudenternas kunskaper om cannabis. 
Utan att ta hänsyn till kön är det 45,8 procent av de svarande ungdomarna som har ordinära 
kunskaper, de med goda kunskaper utgörs av 27,7 procent och de med begränsade kunskaper 
utgörs av 26,5 procent.  

Tabell 3. Cannabiskunskap hos gymnasieungdomar i Norrbottens län samt 
programstudenter vid LTU, 2014. Kunskap och kön. Ålder 16-26.  

Kunskap om 
cannabis 

Män  Kvinnor Total  

Goda kunskaper 25,4 % 30,2 % 27,7 % 
Ordinära  45,0 % 47,1  % 45,8 % 

Begränsade 30,4 % 23,0 % 26,5 % 
 N=4122 N=3617 N=7739 
 

Tabellen visar att det finns skillnadet när det kommer till kunskap mellan könen. En större 
andel kvinnor har goda kunskaper(en procentskillnad på 4,8) medan en större andel män har 
begränsade kunskaper (en procentskillnad på 7,4). Tabellen visar även att flest från båda 
könen har begränsade cannabiskunskaper.  

I tabell 4 redovisas attityder hos de ungdomar och programstudenter som har prövat cannabis. 
Utan att ta hänsyn till kön är det 37 procent som har en neutral attityd mot droger och 35 
procent som har en drogliberal attityd. 28 procent av de svarande som har prövat cannabis har 
restriktiva attityder.  

Tabell 4. Attityder hos de gymnasieungdomar i Norrbottens län och programstundeter vid 
LTU som har prövat på cannabis, 2014. Prövat cannabis, attityder och kön. Åldrarna 16-26. 

Attityder Män  Kvinnor Total  

Vet ej/Neutral 40 % 32 % 37 % 
Restriktiv 20 % 40 % 28 % 

Drogliberal 40 % 27 % 35 % 
 N=385 N=244 N=629 
 

Det går i tabellen att se att det är lika stor procentandel av de män som har prövat cannabis 
som har neutrala och drogliberala attityder, hos kvinnorna är det störst procentandel som har 
neutrala attityder. Andelen kvinnor som prövat cannabis och som har drogliberala attityder är 
27 procent och andelen av männen som prövat cannabis och har drogliberala attityder är 40 
procent.  

                                                 
80 Procentsatsen som nämnts går inte att utläsa i tabellen utan har räknats ut separat.  
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Tabellen nedan visar hur kunskaperna för de gymnasieungdomarna i Norrbottens län samt 
programstudenterna vid LTU som prövat på cannabis ser ut. Utan att se till könen är det 49 
procent som har ordinära kunskaper medan 27 procent har goda och 24 procent har 
begränsade.  

Tabell 5. Cannabiskunskaper hos de gymnasieungdomar i Norrbottens län samt 
programstudenter vid LTU som har prövat cannabis, 2014. Prövat cannabis, kunskap och 
kön. Åldrarna 16-26. 

Kunskap om 
cannabis 

Män  Kvinnor Total  

Goda kunskaper 24 % 31 % 27 % 
Ordinära  48 % 51 % 49 % 

Begränsade 28 % 18 % 24 % 
 N=512 N=345 N=857 
 

Tabellen visar att det är en större andel kvinnor som har prövat cannabis som har goda 
kunskaper än vad andelen män är. Andel kvinnor som har prövat cannabis och har goda 
kunskaper är 31 procent medan andelen män är 24 procent. Av de som har prövat cannabis 
har en större andel män begränsade kunskaper än kvinnorna, det är en procentskillnad på 10 
procent. Störst andel hos båda könen har dock ordinära kunskaper då det är 48 procent av 
männen och 51 procent av kvinnorna med denna typ av cannabiskunskap.  

I tabell 6 redovisas andelen av de som har ett cannabisbruk som även har vänner som 
använder sig av cannabis regelbundet81. Utan att ta hänsyn till könen är det 4,8 procent av de 
som prövat cannabis som har någon/några vänner som använder sig av cannabis regelbundet.  

Tabell 6. Andelen som har ett cannabisbruk samt har vänner som använder sig av drogen 
regelbundet hos gymnasieungdomar i Norrbotten samt programstudenter vid LTU, 2014. 

Kön. Procent. 

Cannabisbruk  Män  Kvinnor Total  

Regelbundet 2,1 % 0,4 % 1,3 % 
Ibland 3,6 % 1,0 % 1,4 % 
Prövat  5,0 % 4,4 % 4,8 % 

 N=4086 N=3603 N=7689 
 

Tabellen visar att det är ett större andel män som har ett cannabisbruk som även har vänner 
som har ett regelbundet cannabisbruk (2,1 procent). Av de som har prövat cannabis har 5,0 
procent av männen och 4,4 procent av kvinnorna någon vän/vänner som använder sig av 
cannabis regelbundet. Det går även att urskilja att bland de som använder sig av cannabis 
ibland är det fler män som har någon vän/vänner som har ett regelbundet cannabisbruk, det är 
en marginell procentskillnad på 0,6 procent mellan könen.  
                                                 
81 Med regelbundet användande menas ett användande som sker minst en gång i månaden.  
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Nedanför redogör tabellen hur andelen som prövat cannabis ser ut utifrån de enskilda 
åldrarna.82 Användningen är som lägst hos 16-17 åringarna (6,2 procent) och som högst hos 
26 åringarna (32,3 procent). Ur tabellen går det att urskilja en rejäl minskning från 24 
åringarna till 25 åringarna då andelen av de som prövat på cannabis minskar från 30,1 procent 
till 19,0 procent.  

Tabell 7. Andelen som prövat cannabis utifrån de enskilda åldrarna hos gymnasieungdomar i 
Norrbottens län samt programstudenter vid LTU, 2014. 

 

 

Sannolikhet att pröva cannabis  
 

Nedan redovisas sannolikheten att pröva på eller använda cannabis hos först programstudenter 
i alla åldrar vid LTU och sedan hos ungomdomarna vid gymnasieskolorna i Norrbottens län. 
Tabellerna visar om oddset ökar med de valda variablerna, samt om variablerna är 
signifikanta för att pröva på eller använda cannabis.  

  

                                                 
82 Procenten är uträknad ur totalen för varje enskild ålder, de drastiska ökningarna och minskningarna kan bero 
på att andelen svarande i de enskilda åldrarna varierar allt från 2288 stycken (16-17 åringarna) till 161 stycken 
(26 åringarna).  Av de 2288 stycken svarande som är 16 och 17 år gamla är det 142 stycken som har prövat 
cannabis vilket motsvarar 6 procent, men ser man sedan till 161 stycken 26 åringar som har svarat på enkäten är 
det 52 stycken som har prövat vilket motsvarar 32 procent. Trotts att det är fler 16-17 åringar som prövat 
cannabis än 26 åringarna blir deras procentuella siffra mindre.  
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P=*0,05/**0,01/***0,00185 

 

I tabellen går det att avläsa att oddset att pröva cannabis ökar om personen är en man samt 
desto äldre personen är, men även om personen kommer från övriga Sverige.86 Oddset för att 
pröva cannabis ökar även om individen har en drogliberal attityd, om personen upplevt 
otrygghet under sin uppväxt samt om personen har vänner som har någon erfarenhet av 
cannabisbruk och speciellt om personen har någon vän/vänner som använder sig av cannabis 
regelbundet.  

                                                 
83 Visar förändringen i den naturliga logaritmen av oddset för att den beroende variabeln ska ha värdet 1. Det vill 
säga att om man går från värde 0 (exempelvis upplevt trygghet i uppväxten) till värde 1 (exempelvis att man inte 
upplevt trygghet i uppväxten) visas förändringen i naturliga logaritmen (i detta fall 0,186).  
84 Variables in the equation (Exp(B)) exponenten av B-koefficienten. Den visar alltså odds-förhållandet, vilket är 
förhållandet mellan oddset för en grupp och oddset i en annan grupp. 
85 P-värdet visar signifikansnivån.  
86 Med övriga Sverige innebär alla län exklusive Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland samt 
Gävleborgs län. 

 
Sannolikhet att pröva på eller använda 
cannabis hos programstudenter vid LTU, 
2014. 

 
 
 
B83 

 
 
 
Std error 

 
 
 
Exp(B)84 

Kön 
Kvinnor referensgrupp 

 
0,46 

 
0,127 

 
1,047 

Ålder 
19-21 år referensgrupp 

22-24 år 

 
 

0,563 

 
 

0,171 

 
 
1,921*** 

25-27 år 1,117 0,189 3,054*** 
28 år och äldre 1,371 0,202 3,941*** 

Län 
Norrbottens län referensgrupp 

Övriga Norrland 

 
 
0,19 

 
 
0,229 

 
 
1,019 

Övriga Sverige  0,415 0,139 1,514*** 
Annat land 0,347 0,430 1,415 

Kunskap om cannabis 
Goda kunskaper referensgrupp 

Ordinära 

 
 
0,015 

 
 
0,205 

 
 
1,205 

Begränsade -0,112 0,135 1,015 
Attityder 
Restriktiv attityd referensgrupp 

Vet ej/ Neutral 

 
 
0,572 

 
 
0,172 

 
 
0,894 

Drogliberal 0,878 0,141 1,772*** 
Upplevd trygghet under uppväxten 
Upplevt trygghet referensgrupp 

Upplevt otrygghet 

 
 

0,186 

 
 
0,171 

 
 
2,405*** 

Vänners användning av cannabis 
Inga vänner använder referensgrupp 

Har eventuellt något som använder 

 
 
0,526 

 
 
0,269 

 
 
1,692* 

Har kompisar som har prövat 1,015 0,207 2,760*** 
Har någon vän som använder ibland 1,800 0,196 6,050*** 

Har någon vän som använder regelbundet 1,957 0,187 7,076*** 
Konstant: 

Nagelkerke R Square: 
-3,546 
0,251 

N=2251  
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P=*0,05/**0,01/***0,00187 

När det kommer till sannolikheten för att pröva på eller använda cannabis hos 
gymnasieungdomarna i Norrbottens län visar det sig att kön inte är signifikant, dock ökar 
oddset något om personen är en pojke. Vilken ort personen går i gymnasiet på och kunskapen 
om cannabis inte heller har någon signifikans, men går personen på gymnasiet i Östra 
Norrbotten ökar oddset något.  Om personen har under sin uppväxt upplevt otrygghet, om 
personen har en drogliberal attityd samt vänner som har prövat cannabis eller använder sig av 
droger regelbudet tenderar sannolikheten att pröva på eller använda sig av cannabis att öka.  

  

                                                 
87 P-värdet visar signifikansnivån. 

 
Sannolikheten att pröva eller använda 
cannabis hos gymnasieungdomar i Norrbottens 
län, 2014. 

 
 
 
B 

 
 
 
Std error 

 
 
 
Exp (B) 

Kön 
Flickor referensgrupp 

 
0,232 

 
0,140 

 
1,261 

Ålder 
16-17 år referensgrupp 

17-18 år 

 
 

0,178 

 
 

0,162 

 
 

1,195 
18-19 år 0,451 0,164 1,570*** 

Gymnasieort  
Fyrkanten referensgrupp 

Malmfälten 

 
 
0,203 

 
 

0,179 

 
 
1,225 

Inlandskommunerna  -0,217 0,299 0,805 
 

Östra Norrbotten 
 
0,217 

 
0,199 

 
1,243 

Kunskap om cannabis 
Goda kunskaper referensgrupp 

Ordinära 

 
 
0,205 

 
 

0,178 

 
 
1,228 

Begränsade -0,116 0,193 1,123 

Attityder 
Restriktiv attityd referensgrupp 

Vet ej/ Neutral 

 
 
0,064 

 
 

0,176 

 
 
1,066 

Drogliberal 0,646 0,173 1,909*** 
Upplevd trygghet under uppväxten 
Upplevt trygghet referensgrupp 

Upplevt otrygghet 

 
 

0,808 

 
 

0,171 

 
 
2,243*** 

Vänners användning av cannabis 
Inga vänner använder referensgrupp 

Har någon vän som använder ibland 

 
 
1,658 

 
 

0,167 

 
 
5,250*** 

Har någon vän som använder regelbundet 2,409 0,171 11,126*** 
Konstant: 

Nagelkerke R Square: 
-3,801 
0,279 

N=6210  
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Analys  
 

Cannabisbruk  
 

För att det ska ha skett en normalisering ska det enligt Parker vara en hög andel som någon 
gång prövat narkotika.88 Resultatet från denna studie visar att 16,0 procent av de svarande 
ungdomarna mellan 16-26 år har någon typ av erfarenhet av cannabis och det är 84,0 procent 
av de svarande som inte har någon erfarenhet alls av cannabis. Det är bland 26 åringarna som 
den största procentandelen som någon gång prövat cannabis återfinns.  

Andelen som använder sig av cannabis regelbundet visar sig vara högre hos männen än 
kvinnorna, samma mönster gäller även att använda sig av cannabis i bland och prövat 
cannabis. Andelen män som har erfarenhet av cannabis är alltså större än kvinnorna och enligt 
Parkers normaliseringsteori indikerar detta alltså på att det i högre grad skett en normalisering 
utifrån den första dimensionen av cannabis hos männen i jämförelse med kvinnorna. Enligt 
Beckers teori om att bli en cannabisanvändare och att använda cannabis för njutningens skull 
bör alltså individerna i den aktuella studien som använder cannabis ibland eller regelbundet ha 
gått igenom de olika stegen, att ha lärt sig tekniken, att känna igen effekterna samt att ha lärt 
sig njuta av effekterna.89  I Järvinen och Ravns studie som baseras på Beckers modeller och 
teorier kommer de fram till att individen inte är lika beroende av att tillhöra subkulturer för att 
få tillgång till drogen och lära sig teknikerna. Detta menar de beror på att effekterna av 
drogerna numera är välkända hos stora delar av ungdomarna och att cannabis är väldigt 
lättillgängligt. Samt att experimentera med cannabis inte längre anses vara ett avvikande 
beteende bland unga vuxna.90  

Sato menar att i processen att skapa sig en identitet väljer vissa ungdomar att använda sig av 
eller ta avstånd till narkotika som ett sätt att affiliera sin tillhörighet med aspekt på social 
klass. Valet att använda sig av eller inte använda sig av droger menar hon blir ett sätt att 
utrycka sig hur individen vill bli uppfattad av andra. I resonemangen som ungdomarna förde i 
Satos undersökning framkom det även att droganvändandet tillsammans med 
alkoholanvändandet i vissa fall kunde ses som en övergång till det vuxna livet. 91  

I tabellen där vad som påverkar oddsen för att pröva cannabis för de som är 19 år och äldre 
visar det sig att ålder spelar in tillsammans med vart individen kommer från, om individen har 
drogliberala attityder, har upplevt otrygghet i uppväxten samt vänner erfarenheter av 
cannabis. I tabellen där vad som påverkar oddsen för att pröva cannabis för de som är mellan 
16-19 år gamla visar det sig att ålder, om individen har drogliberala attityder, har upplevt 
otrygghet under sin uppväxt samt om ens vänner har erfarenhet av droger har betydelse för 
hur stor sannolikheten är att en individ kommer att använda sig av cannabis.  

                                                 
88 Parker, Howard., Williams, Lisa., & Aldridge, Judith (2002).  
89 Becker, Howard (1953).  
90 Järvinen, Margaretha & Ravn, Signe (2013).  
91 Sato, Hanako (2004).  
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Det framgår även i tabell 6 att av de som har prövat cannabis är det 4,8 procent som har någon 
vän/vänner som använder sig av cannabis regelbundet. Av de svarande ungdomarna som 
uppgett att de har ett regelbundet cannabisbruk är det 1,3 procent som har någon vän/ vänner 
som använder sig av cannabis regelbundet, här är det fler män som tenderar att ha vänner som 
även de har ett regelbundet cannabisbruk. Tabellen visar även att det är en andel av de som 
använder sig av cannabis ibland som uppgett att de har någon vän/vänner som har ett 
regelbundet cannabisbruk.  

Becker menar att vänner som använder sig av cannabis spelar en stor roll i lärandet av de rätta 
teknikerna att röka och att lära sig att känna igen effekterna. Deltagandet i en grupp individer 
som har erfarenhet hur cannabis ska konsumeras på rätt sätt bidrar ofta till att individen snabbt 
kan snappa upp hur en individ på bästa sätt röker cannabis. I Beckers tredje steg bör individen 
lära sig att njuta av effekterna, detta menar han ofta även sker i sällskap av andra. Om 
personerna som befinner sig i sällskapet har längre erfarenhet av effekterna av cannabis kan 
de försäkra individen om att effekterna enbart är tillfälliga. De kan även lära ut vilken 
dosering som kommer att bidra med mer njutbara effekter och mindre obehagliga effekter. I 
de flesta intervjuer som Becker utförde talade intervjupersonerna om att de efter att ha blivit 
försäkrad om att effekterna är tillfälliga och fått höra att alla andra också känner av likande 
saker lärde de sig ganska snabbt att tycka att effekterna var njutningsbara.  

Järvinen och Østergaard menar att det kan vara svårt att identifiera relationen mellan sitt eget 
droganvändande och sina vänners trots att relationen är väldigt stark. Frågan de ställer sig är 
huruvida det handlar om att ungdomar som använder droger drar sig till varandra eller om det 
handlar om grupptryck. Deras studie visade att de båda scenarierna är betydande, det kan 
handla om en person som inte har någon erfarenhet alls av droger men har vänner som 
använder sig av det och blir då påverkad av vännerna men att detta sedan leder till att 
individen söker sig till andra ungdomar som även de använder sig av droger. Vidare menar de 
att vänskapsrelationer har en stor betydelse när det kommer till att för första gången pröva 
droger men även att fortsätta använda sig av dem, vänskapsgruppen kan även bidra med att 
attityderna till droger blir allt mer positiva vilket också kan ha en påverkan på ett fortsatt 
droganvändande.92 

 Deras studie visar även på att korrelationen mellan sitt eget droganvändande och sina vänner 
droganvändandet inte är jättestark när det kommer till viljan att pröva på hårdare droger som 
den är till viljan att pröva på cannabis. När en individ har ett droganvändande eller någon typ 
av erfarenhet av droger samt vänner som använder sig av droger tenderar dessa personer att 
presentera den valda drogen som något som inte har risker och som bidrar med nöje och 
njutning. Ungdomarna tenderar att marknadsföra den valda drogen utifrån sina och sina 
vänners positiva erfarenheter. 93 

 

                                                 
92 Järvinen, Margaretha & Ravn, Signe (2013). 
93 Ibid.  
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Attityder och cannabiskunskap 
 

I Parkers normaliseringsteori handlar den fjärde dimensionen om attityderna hos de ungdomar 
som inte använder sig av cannabis men som ändå kommer i kontakt med droger i vardagslivet 
har.94 I denna studie visar det sig att 21,4 procent av de svarande har drogliberala attityder och 
utav dessa består 15,8 procent av de ungdomar som inte har prövat på cannabis. Utifrån detta 
går det att dra slutsatsen att det även i denna dimension har skett en grad av normalisering. 
Andelen män som har drogliberala attityder är betydligt högre än andelen kvinnor med 
drogliberala attityder.  I Parkers studie samt annan tidigare forskning tenderar resultaten att 
visa på att allt fler ungdomar har en allt mer accepterande syn på cannabis95. Sato menar dock 
att den generalla bilden av att ungdomar har allt mer drogliberala attityder är en sanning med 
modifiktioner. Hennes studie visade på att ungdomarna har en traditionell syn på både alkohol 
och narkotika. Hon menar att det bara för att den sociala rörligheten har ökat och att 
möjligheterna att använda narkotika har blivit flera betyder inte det att normerna, gränser och 
moraliska tabun som fungerar som regulatorer för ungdomars narkotika och 
alkoholanvändning har slutat att fungera. Hon menar inte heller att det har skapats normer för 
ungdomarna som skiljer sig helt från vuxna.96 

Tabell 2 visar att störst andel ungdomar tenderar att ha neutrala attityder till cannabis och att 
det är fler män än kvinnor som har neutrala attityder medan det är fler kvinnor som har 
restriktiva attityder. I Sato´s resultat visar det sig att ungdomarna resonerar, oavsett bakgrund, 
på liknande sätt till narkotika. I resonemangen tenderar ungdomarna att använda sig av termer 
som egna val, rationalitet, personligt ansvar samt att de diskuterar föreställningar om 
ungdomlighet och vuxenhet vilket hon menar speglar samhället och tidsandan.97 Dessa termer 
som ungdomarna i Sato´s intervjuer använder sig skulle kunna kopplas till neutrala attityder.98  

I den studie som Järvinen och Ravn gjort på ungdomar i Danmark som sökt behandling för 
sitt cannabisbruk visar det sig att ungdomarna i början av sitt cannabisbruk hade relativt 
drogliberala attityder, intervjupersonerna ansåg då att cannabis var en riskfri drog så länge 
den inte användes dagligen eller när individen var ensam. När dessa personer sedan kom 
längre och längre in i ett regelbundet cannabisbruk och de började uppleva problem 
förändrades deras attityd till drogen ganska snart, attityden gick då från att vara drogliberal 
och att anse att cannabis var riskfritt till att cannabis är beroendeframkallande och riskfullt.99 
Tabell 5 visar de som har prövat cannabis och deras kunskaper, där går det att urskilja att det 
är ett större antal män som har begränsade kunskaper medan det är en större andel kvinnor 
som har goda och ordinära kunskaper. Utan hänsyn till könen har störst andel av de ungdomar 
som prövat cannabis ordinära kuskaper om cannabis.  

                                                 
94 Parker, Howard., Williams, Lisa., & Aldridge, Judith (2002). 
95 Ibid.  
96 Sato, Hanako (2004). 
97 Ibid. 
98 Sambandet diskuteras vidare i det följande diskussionsavsnittet.  
99 Järvinen, Margaretha & Ravn, Signe (2013).  
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I Järvinen och Østergaards studie framkom det att desto mindre riskfylld en person anser att 
en drog är desto större chans är det att personen ifråga kommer pröva på drogen. Majoriteten 
av de personer som deltog i studien återfanns i den identifierade gruppen B (the ambivalent 
position, 44 procent) där ungdomar som inte har någon egen erfarenhet av droger återfinns. 
De karaktäriseras av att ha relativt restriktiva negativa attityder till de hårdare droger medan 
de har mer accepterande attityder till cannabis.100  I den aktuella studien är det 38,8 procent av 
de svarande ungdomarna som har restriktiva attityder till droger och av dessa procent har 4,5 
procent någon gång prövat cannabis. 

Största antalet av de svarande ungdomarna i den aktuella studien har begränsade kunskaper 
om cannabis. Det är inga större skillnader i andelarna som har goda (27,7 procent) och 
begränsade kunskaper (26,5 procent), däremot finns det tydligare skillnader när det kommer 
till kunskaperna mellan könen. Männen tenderar att ha oftare ha mer begränsade kunskaper än 
kvinnorna medan kvinnorna tenderar att ha mer goda kunskaper än männen.  

  

                                                 
100 Järvinen, Margaretha & Østergaard, Jeanette (2011).  
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Diskussion  
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur inställningen till droger och användandet av 
droger ser ut bland unga vuxna mellan 16-26 år i Norrbottens län, men även att få en bättre 
uppfattning om hur drogkonsumtionen ser ut mellan åldrarna.  

Resultatet från studien visar på att det finns en relativt stor andel unga vuxna i 16-26 årsåldern 
som har någon typ av erfarenhet av cannabisbruk, om hänsyn inte tas till kön kommer denna 
procentandel upp i 16 procent. I CANs rapport från 2014 framgår det att i 
Folkhälsomyndighetens rikstäckande undersökning är det 20 procent av de som befann sig 
mellan 16-29 år som någon gång använt sig av cannabis. Utifrån den studiens resultat ligger 
procentanadelen från denna studie relativt nära riksgenomsnittet. Resultatet visar även att det 
är en markant skillnad mellan de olika könen när det kommer till erfarenheter av cannabis, 20 
procent av männen och 11,6 procent av kvinnorna har angett att det på något sätt använt eller 
använder sig av cannabis. Störst andel hos både männen och kvinnorna är de som har prövat 
cannabis och minst andel är de som använder cannabis regelbundet.  

Att mäta normaliseringen av cannabis hos studiens svarande utifrån den dimension som 
Parker använder sig av för andel som prövat och använder regelbundet blir i denna 
undersökning svårt. Sättet Parker mäter normalisering är jag dock lite kritisk till då han inte 
anger några gränser för normaliseringen när det kommer till andelen som har prövat och 
använder sig av droger regelbundet. De gör det därför svårt att konstatera huruvida det i denna 
dimension har skett en normalisering eller inte. Parker gör inte heller några tydliga gränser i 
vad som gäller för prövat och använder, vilket gör det svårt att förstå vad som räknas in som 
ett regelbundet användande. Däremot anser jag att uppdelningen av de dimensioner som 
Parker använder sig av är relevanta.  Jag anser dock att det går att påstå att det i viss grad skett 
någon typ av normalisering då andelen som har någon typ av erfarenhet av cannabis är relativt 
hög (16 procent). Samtidigt anser jag att resultatet indikerar på att normaliseringen har skett i 
högre grad hos männen än hos kvinnorna. Ser man till vad CAN101 presenterar i sin 
undersökning från 2014 om drogutvecklingen i Sverige har belagsmängden och 
beslagsantalen av droger ökat markant, vilket Parker i sin teori menar är ett tecken på 
tillgänglighet och tillgång till droger. Faktum är att det har skett en markant ökning i 
beslagsantalen och beslagsmängden av droger skulle även kunna indikera att det skett en 
normalisering i dimensionen som just handlar om tillgången och tillgängligheten av droger.   

Resultatet från studien visar att det är fler antal män än kvinnor som använder sig av cannabis 
ibland och regelbundet. I detta fall är det en procent skillnad på 5,5 procent och om man ska 
se till Beckers teori bör dessa personer alltså ha gått igenom alla stadier för att kunna fortsätta 
använda cannabis regelbundet. Stegen som handlar om att lära sig tekniken och att lära sig 
effekterna och tycka om dem menar Järvinen och Ravn inte har lika stor betydelse i dagens 
samhälle. De menar att cannabis i Danmark och andra västländer är väldigt lättillgängligt och 
en individ behöver inte vara en del av eller bli en del av en subkultur för att få tillgång till 

                                                 
101 CAN, Drogutvecklingen i Sverige (2014). 
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droger. Effekterna som cannabisbruket ger är inte heller helt okänt för majoriteten av de unga 
vuxna. Jag håller till visso med Becker när han menar att gemenskapen av gruppen kan hjälpa 
en individ att lära sig tekniker och att tycka om effekterna av cannabis. Däremot anser jag 
(som även Järvinen och Ravn) att det i dagens samhälle är väldigt enkelt för en individ att ta 
reda på hur man på bästa sätt ska röka cannabis och vilka effekter drogen kommer ge genom 
t.ex. internet och media. Att media, tv, internet och inflytelserika personer sprider propaganda 
om cannabis gör även det de lättare för individer att själva utan att ha en grupp med erfarna 
cannabisanvändare som lärare att lära sig hur drogen på bästa sätt ska användas.  Den sista 
dimensionen i Parkers normaliseringsteori handlar om hur kulturen påverkar attityderna hos 
individerna. Han menar att genom olika informationskanaler suddas gränserna ut mellan vad 
som är tillåtet och otillåtet och detta kan då leda till att sådant som är olagligt görs till något 
accepterat. Majoriteten av människorna har nog vetskap om att droger och speciellt cannabis 
är en del i dagens kultur. Drogerna är med överallt, i musik, filmer, serier, kända personer 
marknadsför cannabis och det faktum att legalisering av cannabis är ett aktuellt ämne på 
många ställen i världen anser jag indikera på just det att kulturen har en påverkan på att något 
olagligt görs till något allt mer accepterat.  

Järvinen och Ravn menar även att det Becker kallar ”regulare use” är alldeles för bredd och 
att de i sin undersökning kunde identifiera två olika typer av ett regelbundet användande. De 
kom fram till att användandet sker i en social kontext och att användningen sker för 
individens egen berusning. De anser att när ett cannabisbruk går från att ske i sociala 
kontexter och integrerat med andra samtidigt som bruket är under någon typ av kontroll till att 
användandet blir allt mindre socialt och okontrollerbart handlar det ofta om sociala processer. 
Men även att det i få fall handlar om att individen har valt denna typ av livsstil och allt mer 
om att det är en oavsiktlig process där individerna tappar den sociala kontakten med andra. 
Som nämnt i metodkapitlet är det de personer som har tappat den sociala kontakten och har ett 
allt mer okontrollerbart användande som inte nås i denna undersökning. Dessa personer 
tenderar ofta att bli alienerade och hade denna undersökning nått dessa personer mellan 16-26 
år i Norrbottens län som befinner sig i mer utsatta situationer och har ett ”missbruk” hade nog 
resultatet för studien sett annorlunda ut.  

Vidare visar resultatet i Järvinen och Ravns studie på att individer som använder sig av 
cannabis ibland inte behöver gömma det faktum att de använder cannabis och detta beror då 
på att cannabisbruket inte anses vara ett avvikande beteende. Intervjupersonerna påpekade i 
deras studie att det finns en brist i fördömandet när det kommer till att ungdomar använder sig 
av cannabis ibland. Ingen av respondenterna har fått en negativ reaktion från sina föräldrar när 
det fått reda på att de emellanåt använder sig av cannabis. Detta är inget som har varit möjligt 
att tagit fram i den aktuella undersökningen men anses ändå vara viktigt att framföra. Att det 
finns en brist i fördömandet när det kommer till cannabisbruk som sker lite då och då anser 
jag vara ett tecken på att det skett en normalisering eller antigen att allt fler har fått en mer 
accepterande attityd till att använda cannabis lite då och då. Järvinen och Ravns studie visar 
även att det inte förrän individen har tappat kontrollen över sitt cannabisbruk helt och det 
börjar påverka vardagslivet: som t.ex. att inte ta sig till arbetet/skolan, att inte träffa sin familj 
samt att individen isolerar sig själv under långa perioder, som föräldrar har ingripit. Becker 
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menar å andra sidan att individer sakta men säkert tappar den sociala kontrollen i relation med 
cannabisbruket. Av Järvinen och Ravns studie tolkar jag det som att det kan uppfattas av 
individerna att det är som en gråzon mellan det att användandet är kontrollerbart och njutbart 
till det att individen har tappat kontrollen och användandet har gått så pass långt att det är det 
enda sättet att ta sig igenom vardagen på ett så normalt sätt som möjligt. Om föräldrarna inte 
anser att det är speciellt oroväckande att sitt barn använder sig av cannabis lite då och då 
kanske detta scenario försvårar chanserna att ingripa vid rätt tillfälle, chansen finns att 
användandet har gått för långt innan de har hunnit reagera/agera.   

Attityderna hos de svarande ser ut på det sättet att större andel män har drogliberala attityder 
är kvinnor, utan att ta hänsyn till könen är det 21,4 procent om uppgett att de har drogliberala 
attityder medan det är 38,8 procent som har restriktiva attityder. Det är alltså en stor del av de 
unga vuxna i Norrbottens län mellan åldrarna 16-26 år som har restriktiva attityder till 
cannabis. Dock består den största procentandelen av de ungdomar som har neutrala attityder. 
Detta anser jag är intressant och kan tyda på att det finns en allt mer accepterad syn på 
cannabis hos de unga vuxna. Att ha en neutral attityd kan självfallet betyda olika saker för 
olika individer, men jag resonerar att många ungdomar har attityden ” alla får göra som de vill 
bara det inte påverkar mig eller att de pressar mig att göra samma ska”. Med detta sätt att se 
på saken antyder individen att det är okej att andra använder sig av cannabis och att de utsätter 
sig själv för risker och skador bara de inte påverkar en själv. Ett konkret exempel på detta är 
diskussionen huruvida det ska vara tillåtet att röka på allmänna platser eller inte, argumenten 
låter ofta på detta sätt; Man vill inte att människor ska röka så andra påverkas av cigarettröken 
och utsätts för skador genom passivrökning. Dock framgår det inte ofta att det finns ett 
bekymmer eller en oro för den rökande personens hälsa. Dessa neutrala attityder kan även ses 
som en effekt av att vi lever i ett individualiserat samhälle, individer tenderar att tänka på sig 
själv och inte på de som befinner sig utanför sitt närmaste nätverk. 

I Hanako Satos rapport om droger och identitetskapande nämner hon att trots det att 
ungdomarna i hennes intervjuer kommer från helt skilda bakgrunder finns det tydliga likheter 
när det kommer till hur ungdomarna resonerar kring droganvändning. Ungdomarna använder 
sig av termer som eget val, rationalitet och personligt ansvar vilket Sato menar speglar dagen 
samhälle och tidsanda. I relation till denna studies resultat anser jag att detta går att koppla till 
det som nämnts ovan om neutrala attityder och effekten av att vi lever ett individualiserat 
samhälle. Sato menar även att de föreställningar som ungdomarna håller sig till i både 
praktiskt handlande och tänkande har en väldigt betydande roll för deras identitetskapande, 
detta är då viktigt att förstå för att på ett bättre sätt förstå ungdomarnas ståndpunkter till olika 
droger och droganvändning. I processen att skapa sig sin identitet menar Sato att en del av 
ungdomarna väljer bruket av olika droger som ett sätt att affiliera sin tillhörighet med aspekt 
på socialklass. Valet av drogen och sättet den används på blir ett uttryck för hur individen vill 
uppfattas av omvärlden, vilket jag även skulle vilja koppla till de som väljer att ta avstånd från 
droger och även alkohol. Ser man till Sandbergs resonemang om kulturens betydelse blir även 
cannabiskulturen en del i identitetskapandet och ett sätt för individer att uttrycka sina åsikter 
och attityder om samhället och världen. Jag tänker mig även att kulturen i sig kan vara 
tilldragande för ungdomarna. Det behöver inte vara personerna i sig som individer som är den 
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direkta anledningen till att ungdomarna prövar cannabis utan individerna blir en del i en 
kultur som är tillåtande. Samtidigt bidrar kulturen med en känsla av gemenskap och 
tillhörighet vilket många unga personer är i stort behov av. Sandberg förklarar även att 
kulturen är kopplad till en stark ideologi som liknar den som fanns på 1960 och 1970-talet. 
Om en person redan står nära ”tänket” som finns i kulturen går det att tänka sig att den 
individen har större benägenhet att pröva cannabis än någon som inte har detta ”tänk”.  

Resultatet visar på att det även finns en stor andel ungdomar som aldrig har prövat cannabis 
men som ändå har drogliberala attityder. Av de 21,4 procent som har drogliberala attityder 
utgör 15,8 procent102 av de som aldrig har prövat cannabis. Kopplas detta resultat till Parkers 
fjärde dimension i normaliseringsteorin indikerar detta att det skett en normalisering bland de 
som inte använder sig av droger. Detta tillsammans med det faktum att det är en sådan stor 
procentandel som har neutrala attityder anser jag indikerar på att det finns en accepterande 
syn på cannabis bland de svarande ungdomarna. Resultatet för de som har prövat cannabis 
visar att det inte finns några stora skillnader i attityderna, de som har drogliberala attityder 
utgörs av 5,8 procent medan de som har restriktiva utgörs av 4,5 procent och de som har 
neutrala attityder utgörs av 6 procent. Att de som har prövat cannabis har restriktiva attityder 
skulle kunna kopplas till att de haft en dålig erfarenhet av drogens effekter enligt Beckers 
teori. Har de inte lärt sig att tycka om effekterna är chansen liten till att de fortsätter sitt 
användande, detta är dock inget som framgår i denna studie. Järvinen och Ravn menar att 
deras respondenter har genomgått en förändring när det kommer till attityder. Respondenter 
har gått från att ha tycka att cannabis är nästintill riskfritt så länge individen inte använder sig 
av droger regelbundet eller när individen är ensam samt att ha haft relativt drogliberala 
attityder till att efter några års användning tycka att cannabis är beroendeframkallande och 
riskfullt. Detta är inte heller någon som framgår i denna studies resultat då materialet inte 
varit utformat för att se förändringar i de svarandes attityder.  

I Järvinen och Østergaards studie kom de fram till att desto mindre riskfull och ofarlig en 
individ anser att en drog är desto större chans är det att individen kommer använda sig av den. 
När sedan en individ har börjat använda drogen och har erfarenhet av den tenderar personen 
att förlora uppfattningen om vilka risker droganvändandet medför. De menar vidare att 
intresset som ungdomar har för droger inte nödvändigtvis finns för att det saknar en 
uppfattning om de risker droger medför utan det har mer att göra med njutningen som 
ungdomarna förväntar sig att få när det använder sig av droger.  

Ur studiens resultat går det att urskilja att 7,5 procent av de som har någon erfarenhet med 
cannabis även har vänner som använder sig av drogen regelbundet. Männen tenderar att vara 
fler när det kommer till andelen som har vänner med ett regelbundet cannabisbruk. Resultaten 
för denna studie visar även vilka faktorer som ökar oddset för att en person mellan 16-26 år 
ska pröva cannabis. Dessa faktorer är ålder (desto äldre individen är desto mer ökar oddset), 
om individen har drogliberala attityder samt om individen under sin uppväxt har upplevt 
otrygghet.  För de svarande som varit programstunder vid LTU under vårterminen 2014 ökar 
även oddset om personen kommer från de södra delarna av Sverige eller ett annat land. Att 
                                                 
102Andelen som aldrig prövat cannabis och har drogliberala attityder, N=2882. 15,8 procent utgörs av 475 
stycken individer.  
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komma till en helt ny stad och lära känna nya personer visar sig alltså öka oddset att pröva 
cannabis. Handlar det då om att individer lär känna andra som använder sig av cannabis vilket 
gör att de prövar eller handlar det om att de personer som kommer från övriga delar av 
Sverige redan har mer erfarenhet av cannabis? Detta är inget som framgår i studiens resultat, 
dock anser jag att Järvinen och Østergaard för ett relevant resonemang kring likande scenarier 
i sin studie. De menar att det fanns två scenarier: att ungdomar som använder sig av droger 
drar sig till varandra eller att de som inte har någon erfarenhet blir utsatt för grupptryck vilket 
leder till att de prövar. Vad de kom fram till var att båda scenarierna spelar en betydande roll, 
handlar det tillexempel om en individ som inte har någon som helst erfarenhet av droger men 
som har vänner som har de finns chansen till att individen blir påverkad av sina vänner och 
prövar därför. Men de menar även att om individer som använder sig av droger söker sig till 
andra ungdomar som gör detsamma. De anser att vänskapsgrupperna spelar en viktigt och 
betydelsefull roll till att en individ prövar droger för första gången men även att användningen 
fortsätter, men även att attityderna till drogen blir allt mer positiva.  

Sammanfattningsvis visar studien på att det finns en drogkonsumtion bland de unga män och 
kvinnor som svarat på enkäterna. Resultatet visar på att det är kring 16 procent av de mellan 
åldrarna 16-26 år i Norrbottens län som har någon typ av erfarenhet av cannabis. Männen 
tenderar i större utsträckning att både ha prövat, att använda ibland samt använda cannabis 
regelbundet medan det är en större andel kvinnor som aldrig har prövat cannabis. Attityden 
som de flesta av de unga männen och kvinnorna har är neutrala, vilket kan betyda olika saker 
för olika individer. Andelen som det visade sig ha drogliberala attityder var kring 21 procent 
vilket indikerar på att det finns en stor acceptans av droger bland de som befinner sig mellan 
16-26 år. Det resonemanget som fördes tidigare i diskussionen leder tankarna till att många 
unga anser att det är ett personligt ansvar och upp till var och en att avgöra huruvida individen 
själv vill använda sig av droger eller inte. Befinner sig en individ i valet och kvalet ökar 
oddsen att pröva cannabis om individen har vänner runt sig som har någon typ av erafarenhet 
av cannabis. Är resultaten från tidigare forskning utgångspunkten är oftast en mer lättsam 
användning av cannabis mer accepterat än en mer seriös användning av t.ex. amfetamin eller 
kokain. Individers åsikter och attityder till cannabis och användandet av cannabis kan 
påverkas av flera olika faktorer som media, inflytelserika personer, vänners attityder osv.  

Huruvida det skett en normalisering utifrån Parkers normaliseringsteori är svårt att konstatera. 
Då det inte finns några tydliga gränser och ramar för dimensionerna är det svårt att konstatera 
om t.ex. andelen som använder regelbundet och prövat cannabis är tillräckligt hög för att det 
ska anses ha skett en normalisering. Dock anser jag, som nämnts tidigare, att utifrån vad 
forskningen säger om att beslagsmängden och beslagsantalet har ökat markant är en 
indikation på en normalisering. Att studien visar på att det är en stor andel som aldrig prövat 
cannabis som har drogliberala attityder och att det går att påstå att kulturen tenderar att 
påverka attityder och att droger är ett aktuellt ämne i de flesta medieformerna anser jag vara 
indikationer på en normalisering. I hur stor grad normaliseringen har skett går dock inte att 
avgöra men att det på någon nivå har skett är tydligt.  
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Slutdiskussion och vidare forskning 

 
Då svarsfrekvensen för urvalet ungdomar var 80 procent vilket motsvarar 7791 personer anses 
det som att resultatet för studien är representativt för de personer som går på gymnasiet i 
Norrbottens län och är programstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Som nämnts i 
uppsatsen går det inte att påstå att siffrorna i resultatet är representativt för alla mellan 16-26 
år i Norrbottens län då en stor del av dessa personer inte nåtts av de tidigare 
undersökningarna. För att kunna få representativa resultat för hur drogkonsumtionen och 
attityderna ser ut bland dessa personer behöver enkäter skickas ut till alla som befinner sig 
mellan 16-26 år i Norrbottens län. Hade detta varit möjligt att göra för denna studie hade 
förmodligen resultatet, av olika anledningar, sett annorlunda ut.  

Då personer som har ett mer problematiskt narkotikabruk ofta tenderar att hamna utanför 
samhället och inte är representerade i de typer av undersökningar som denna studie baseras på 
anser jag att detta skulle vara intressant att vidare studera. Detta menar även Järvinen och 
Ravn är ett problem, att det inte finns mycket sociologiska studier som handlar om ett 
problematiskt cannabisbruk. De menar att med deras revidering av Beckers modell inkluderas 
även denna typ av cannabisbruk.103 

Hade det kvantitativa materialet kompletterats av kvalitativt material, som intervjuer, skulle 
det kunnat bidra till en ökad förståelse av den sociala kontexten där drogkonsumtionen 
förekommer eller inte förekommer. En ökad förståelse för den sociala kontexten hade även 
bidragit till möjligheten att avgöra huruvida användandet endast sker i en social kontext eller 
inte.  

 

 

  

                                                 
103 Järvinen och Ravn (2013). 
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