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Abstrakt 
 
Syftet med mitt examensarbete var att försöka få ungdomar mer negativt inställda till tobak, 
alkohol och cannabis. Undersökningen har genomförts i en sjätteklass i Luleå kommun. För 
att kunna mäta om påverkan skett användes enkäter före och efter utvecklingsarbetet. Det 
bestod av 3 olika föreläsningstillfällen där de olika preparaten behandlades var för sig. 
Undersökningspersonerna genomförde ett utvecklingsarbete där de själva inhämtade fakta och 
skrev ett arbete om de olika preparaten. Resultatet visade att metoden för påverkansarbetet är 
väl fungerande och ett positivt resultat kan påvisas vid nästan varje fråga på enkäten. 
Undersökningen visade att det går att få ungdomar mer negativt inställda till tobak, alkohol 
och cannabis. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Anledningen till att jag valde att göra mitt examensarbete om tobak, alkohol och cannabis är 
att jag tycker att det ges för lite och alldeles för knapphändig information om olika droger till 
ungdomar. I det samhälle som vi lever i idag finns många etablerade drogkulturer och jag tror 
att vi står inför en ny våg av drogliberalt tänkande och därigenom en ny våg av nya, unga 
missbrukare. Med en ökad kunskap om droger så tror jag att fler ungdomar väljer att säga nej 
till droger. I Sverige är vi förskonade från ett riktigt utbrett droganvändande men detta kan 
svänga väldigt fort och det är dagens ungdom som bestämmer hur det kommer att se ut i fram- 
tiden. Därför bör det sättas in stora resurser för att ge alla ungdomar information om droger 
och dess verkningar. Jag tror att man bör arbeta på ett pedagogiskt sätt när man ger ungdomar 
information om droger. Ett viktigt inslag är att de själva får forska och inhämta information 
om drogerna. På detta sätt blir de själva delaktiga i arbetet och då lär de sig mycket mer än om 
exempelvis en polis eller annan myndighetsperson står och föreläser för dem. Det är viktigt att 
nå fram till ungdomarna på rätt sätt och få dem att förstå att detta är ytterst allvarligt och att 
den information de får är till för deras egen skull. 
 
Enligt Solarz, A. (1990) finns det en rad olika faktorer som bestämmer om man blir drogmiss- 
brukare eller inte. Enligt forskningsrapporter som Solarz hänvisar till finns det belägg för att 
biologiska faktorer har en inverkan, att man blir drogmissbrukare kan vara genetiskt, d v s att 
man ärvt anlagen för det. Solarz berättar också om att andra forskare förklarar drogmissbruk- 
ets utveckling hos vissa människor med psykiska problem. Dessa har ofta ett samband med 
konflikter den unge mött under sin frigörelseprocess. För att dämpa ångesten från konflikterna 
använder ungdomar droger. Solarz skriver också om att tonåren är en tid då många ungdomar 
börjar experimentera med att röka cigaretter, dricka alkohol och även prova narkotika. Solarz 
berättar att i flera undersökningar nämns således nyfikenhet och upptäckarlust som förklaring- 
ar till drog och narkotikadebuten. Nyfikenhet samvarierar dock ofta med kamratpåverkan.  
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Styrdokument 
) 
Läroplan 
 
I Läroplanen, (LPO94), beskrivs skolans uppdrag enligt följande: ”Skolans uppdrag är att 
främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall 
skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 
(1 kap. 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbild-
ning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 
värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara 
ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling”.  
 
Skolans grundläggande värden beskrivs i LPO94 enligt följande: ”Det offentliga skolväsendet 
vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som ver-
kar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö (1 kap. 2 §). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 
hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall ge- 
stalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 
västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, to- 
lerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans 
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i sam-
hällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. 
 
Kursplaner 
 
Skolverket har satt upp tydliga mål även när det gäller kursplanerna i de olika ämnena. I 
samhällskunskap, biologi och idrott och hälsa framgår det att eleverna bör ha en god kunskap 
om olika droger. Enligt Skolverkets kursplan för idrott och hälsa 2001/02 framgår det att 
ämnet syftar till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge 
kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. I Skolverkets kursplan för 
Samhällskunskap 2001/02 är ett av målen i ämnet att eleverna utvecklar sin förmåga att 
argumentera och uttrycka ståndpunkter samt att skapa en tilltro till den egna förmågan att 
aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen. Skolverkets kursplan för 
biologiämnet 2001/02 behandlar människan som biologisk varelse. Häri ingår kunskaper om 
cellen, om inre organ och deras funktion samt hur dessa samverkar. Frågor som hälsa, droger 
och funktionshinder belyses. Styrdokumenten belyser viktiga områden i en individs 
utveckling både gällande hälsa, samhällsengagemang och att ha kunskap om hur 
människokroppen fungerar och påverkas av olika typer av påverkan. 
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De olika drogernas ursprung och karaktär 
 
Cannabis 
 
I Nordegren och Tunving (1984) kan man läsa att för oss i väst är Cannabis som rusmedel nå-
gonting relativt nytt, men historien är lång. Genom arkeologiska utgrävningar i Kina har man 
funnit att plantan (Cannabis Sativa L., Indisk hampa) odlades redan för minst tiotusen år se-
dan. Cannabisplantan började användas som drog i Kina för över fyratusen år sedan. Från en 
början i samband med religiösa ceremonier men med tiden började det också att användas 
som ett medel mot sjukdomar. Bönderna odlade inte hampan i första hand för att användas 
som en drog eller medicin utan för att göra kraftigt, hållbart tyg och rep. Hampan spelade 
också en viktig roll när pappret uppfanns i Kina. Man blandade bark från mullbärsträd och 
fibrer från hampan i vatten för att sedan lägga det i särskilda pressar. Enligt Socialstyrelsen 
(1990) var hampväxten känd som en viktig handelsvara i Europa redan ca 500 f Kr. Det var 
först under Napoleons korståg i Egypten 1798 som det förekommer rapporter om omfattande 
missbruk bland européer. Trots att Napoleon utfärdade ett förbud för de Franska soldaterna att 
bruka drogen så börjades det under 1800-talet importeras Cannabis till Europa. I Frankrike 
bildades en klubb, ”Haschischätarklubben”, där man brukade rusmedlet. Enligt Ramström. J. 
(1979) kom Cannabis till Sverige på allvar under 1960-talet och vissa röster varnade allmän-
heten och menade att det var farligt medan andra menade att det inte var det. Idag finns det 
Cannabisplantor med högre halter av THC (Tetrahydrocannabiol – den aktiva substansen i 
cannabis) och därför är dagens Cannabis farligare. Idag vet man med säkerhet att Cannabis i 
alla former är farligt och skadligt för individen. Det har under åren framkommit att Cannabis 
är skadligt såväl fysiskt som psykiskt vilket gör att Cannabis har blivit ett problem som berör 
oss alla.  
 
Nordegren och Tunving (1984) beskriver att Cannabis, eller hampa, är en växt som den 
svenske vetenskapsmannen Carl von Linné gav namnet Cannabis sativa. Den härstammar 
troligen från Centralasien – där den fortfarande växer fritt på vissa ställen. Växten är ettårig, 
kan bli upp till 6 meter hög och är mycket fiberrik. I Social- styrelsen (1990) står att läsa att 
man från växten utvinner hasch och marijuana. Hasch eller haschnisch är ett arabiskt ord som 
betyder gräs och är själva kådan från cannabisplantans blommor som pressats ihop till kakor. 
Dessa varierar i färg mellan ljusbrun, mörkbrun och svart. Konsistensen är ganska hård och 
liknar gummi. Den som röker hasch skär eller smular sönder en liten bit av kakan och blandar 
det med tobak. Koncentrationen av THC varierar mellan 5-14%. Vidare beskrivs att Mariju-
ana är växtens torkade blomställningar och toppskott, ibland också blad och delar av stam-
men. Den liknar torkat hackat gräs eller örtkryddor. Färgen skiftar från grönt över till gulgrönt 
och gult. Koncentrationen av THC varierar mellan 0,5-8%. Enligt Schlyter (1995) är det i 
Sverige betydligt vanligare med hasch än marijuana. Man kan både röka, äta och dricka can-
nabis, men i Sverige är det vanligast att röka det i pipa eller som cigarrett. Röken har en söt-
aktig lukt, ungefär som bränt gräs eller lackstång. Socialstyrelsen beskriver också att det finns 
cannabisextrakt (hascholja) som är en tjockflytande vätska som varierar i färg mellan brunt 
och svart. Det är mycket koncentrerat och innehåller upp till 60% THC. Vanligast är att man 
droppar några droppar på en vanlig cigarrett. Oljan är mycket svårdocerad. 
 
Alkohol 
 
Ågren, G. (1979) beskriver att alkohol är den mest använda drogen i vårt samhälle och den är 
laglig att använda och inhandla för alla som nått myndig ålder. Försäljning och tillvärkning är 
dock begränsad och kräver särskilda tillstånd. Alkohol skiljer sig från andra droger genom sin 
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mångtusenåriga historia, detta på grund av att alkoholen genom detta blivit en del av vår 
kultur. Historien visar att det är möjligt att förändra alkoholvanor och därigenom minska 
alkoholskadorna i ett längre perspektiv. Förr var alkoholjäsning ett sätt att bevara föda och i 
de vinproducerande länderna en del av kosten. Sigvardsson, S. (1994) skriver att Alkohol 
finns i diverse drycker såsom öl, vin, cider och starksprit. Alkohol är ett kemiskt ämne som 
uppstår vid jäsningen av dessa drycker. Man uppger mängden alkohol i dryck i procent. 
Högre procent ger större påverkan. Man kan sedan mäta vilken koncentration av alkohol man 
har i kroppen och det mäts i promille. Socialstyrelsen och Systembolaget (1988) skriver att ett 
av de viktigaste målen med alkohollagstiftningen är att skydda barn och ungdom. I Sverige, 
liksom i de flesta andra länder, har man valt att sätta en åldersgräns för inköp av alkohol. Man 
måste vara 20 år för att köpa alkohol på systembolaget och 18 år för att bli serverad på 
restaurang. 
 
I Sverige blev alkoholfrågan ett socialt problem i och med att konsten att destillera och där-
med framställa brännvin från spannmål och senare potatis blev mer allmänt känd och praktiskt 
utnyttjad. Detta skedde på 1700-talet. Ågren berättar vidare att under första halvan av 1800-
talet var den svenska alkoholkonsumtionen enligt vissa källor hela 50 liter alkohol per vuxen 
svensk och år. De enorma alkoholskadorna som uppstod gjorde att en bredfolkrörelse mot 
alkohol mobiliserades. 1854 avskaffades husbehovsbränningen och det var en av de effekti-
vaste alkoholpolitiska reformer som genomförts. Under 1920- och 1930-talen nådde alkohol-
konsumtionen sin lägsta nivå i modern tid – ungefär hälften av den nuvarande. Under den 
senaste tiden har alkoholkonsumtionen legat på mellan 5 och 7 liter/ person och år. 
 
Tobak 
 
Enligt Statens arbetsmiljönämnd (1989) är tobaksrökningens skadliga effekter väldokumente-
rade. Sedan 1960-talet har över 50 000 vetenskapliga artiklar publicerats som visar att 
tobaksrökning klart ökar risken att drabbas av sjukdom och för tidig död. Forskningen om 
passiv rökning tog fart först på 1980-talet och har främst inriktats på risken att få lungcancer.  
Forskningen om snuset har gett olika resultat gällande hur farligt det är. Vissa forskare menar 
att det kan orsaka cancer medan andra bevisat raka motsatsen. Dock är forskarna överens om 
att snus är skadligt p g a den höga nikotinhalten och nikotinets skadliga inverkan på kroppen. 
Varje dag förbrukas 13 ton snus i Sverige. Den 1 juli 1993 trädde tobakslagen (1993:581) i 
kraft. Lagen innehåller bl a bestämmelser om rökfri arbetsplats. Schlyter, Englund Nilsson 
(1995) skriver att det verksamma och beroendeframkallande ämnet som finns i tobak heter 
Nikotin. Tobak brukas vanligtvis genom att man röker torkade grovskurna bitar från 
tobaksplantan eller att man snusar det. Nikotin är lika starkt beroendeframkallande som ett 
heroinberoende eller någon annan narkotika och anses vara det svåraste beroendet att bryta.  
 
 
Drogernas påverkan på kroppen 
 
Cannabis 
 
Schlyter, Englund Nilsson (1995) uppger att en normaldos uppskattas till ca 3 mg THC och 
absorberas snabbt och effektivt vid inandning. Efter 1 vecka finns hälften kvar i kroppen. 
Resten finns kvar, lagrat i fettcellerna, först efter 1 månad har THC från 1 rus försvunnit från 
kroppen. Om en individ röker cannabis oftare än 1 gång per månad så lagras THC i kroppen i 
en större och större mängd för varje gång man röker. Lundqvist, T. (1991) berättar att hjärnan 
är det kroppsorgan som påverkas mest av THC. I en del av hjärnan finns centrum för minnet, 
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känslorna och instinkterna. Det är detta upplevelsecentrum som påverkas mest när man brukar 
cannabis. Några av de vanligaste symptomen vid cannabisbruk är den förändrade 
tidsuppfattningen, känslo- och stämningsupplevelserna, drömmarna, minnesstörningarna och 
känslan av tillfredsställelse. Han berättar vidare att en ung människa som brukar cannabis 
regelbundet inte får chansen att mogna och utvecklas normalt på grund av att hjärnans 
centrum för upplevelser blockeras av THC. Schlyter, Englund Nilsson berättar vidare att ett 
cannabisrus består av 2 faser, ett akutrus och ett passivt rus. Det akuta ruset håller i sig mellan 
15 och 45 minuter och kännetecknas av att man är aktiv i tanken, utåtriktad, fnissig och 
pratsam. Ögonen är torra, lätt blodsprängda och överkänsliga för ljus. Man får hjärtklappning, 
yrsel, hosta, tryck i huvudet och blir torr i mun och svalg. Den andra fasen varar i cirka 3 
timmar och karaktäriseras av att man är aktiv i tanken men inåtvänd. Färger blir starkare, 
lukter mer framträdande och samband som man anat tidigare framträder ganska klart. 
Tankeflykten är mycket utpräglad och associationerna talrika. Enligt Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning försämrar Cannabis korttidsminnet och förmågan till logiskt 
tänkande. Haschrökande ungdomar får svårigheter med den psykiska mognaden och drogens 
effekt på känslolivet rubbar den nödvändiga frigörelsen och tonåringen utvecklas inte 
normalt. Denna störning anses långt farligare än risken för kroppsliga komplikationer. Detta 
styrker i allra högsta grad mitt sätt att se på drogproblematiken och berättar också varför det 
är så viktigt att ungdomar får kunskap om droger, redan i ett tidigt skede. 
 
Alkohol 
 
Enligt Socialstyrelsen och systembolaget (1988) är listan på alkoholens skadeverkningar lång. 
Naturligtvis finns det skillnader mellan olika människor då det gäller känslighet för alkohol. 
Barn och ungdomar är särskilt utsatta. De kan t ex få allvarliga hjärnskador eftersom alla de-
ras nervceller inte är färdigbildade. De är heller inte psykiskt mogna att använda alkohol. En 
och samma alkoholmängd har större påverkan på kvinnor än män. Det hänger inte bara 
samman med att kvinnor normalt väger mindre utan också på att kvinnor har en annorlunda 
fördelning av kroppsfettet, en annan hormonuppsättning och därigenom sämre förmåga att 
förbränna alkohol vilket leder till att de löper en större risk för alkoholskador samt att bli 
alkoholister. Schlyter, F. (1996) skriver att alkohol är mycket farligt i kombination med 
mediciner. Man är ute efter att påverka hjärnan när man dricker alkohol. Följden av detta kan 
bli hjärnskador och man vet inte vart den nedre gränsen i drickandet går för att inte få skador 
på hjärnan. Slutar man att dricka har man stora möjligheter att återhämta sig, det trodde man 
inte tidigare. Stor konsumtion i unga år, innan hjärnan vuxit färdigt (24-25 års ålder), medför 
större risker för bestående skador. Detta är ytterligare belägg för att ungdomars attityd till 
droger måste påverkas för att de inte skall råka illa ut och i vuxen ålder straffas för ungdomlig 
okunskap. Förutom hjärnskador berättar Schlyter också om skador på hjärta, muskler, nerver, 
mage och lever. Fosterskador, cancer och påverkan av testiklar är andra allvarliga skador som 
alkoholen ger upphov till. På internetsidan www.gravid.se (2004) står det att alkoholen som 
kvinnan dricker passerar genom moderkakan och ger samma blodkoncentration hos fostret 
som hos mamman. Alkoholen påverkar direkt den känsliga nervvävnad som är under 
uppbyggnad i fostrets hjärna och ryggmärg. Alkoholmissbruk under graviditeten leder så gott 
som alltid till någon form av skada på barnet. De vanligaste skadorna är tillväxthämning, 
skador i nervvävnader och hjärnskador. 
 
Tobak 
 
Statens arbetsmiljönämnd (1989) skriver att i en rökig miljö utsätts alla för rökens skadliga 
ämnen, även de som inte upplever några obehag. I jämförelse med tobaksrök är snuset betyd-
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ligt bättre eftersom det endast påverkar användaren. Snuset kan lukta illa men det medför inga 
skador eller andra obehag för omgivningen. Rökning medför bl a att barn far illa genom pas-
siv rökning. 30% av astma hos barn kan direkt hänföras till tobaksrök i miljön. Passiv rökning 
innebär en ökad risk för cancer, främst i lungorna. Det kan också leda till nedsatt lungfunk-
tion. I Svenska Dagbladet (2003-06-10) citeras docent Ola Brodin som säger att: ”Varje år 
insjuknar närmare 3000 människor i Sverige i lungcancer. De flesta som insjuknar i 
lungcancer är 60 år eller äldre och sjukdomen drabbar mest män. Men antalet kvinnor som 
insjuknar i lungcancer ökar och i medelåldern drabbas kvinnorna oftare än männen. Samtidigt 
röker i dag fler unga kvinnor än män. Bland dem under 60 år är lungcancer vanligare hos 
kvinnor än hos män. Lungcancer ökar hos kvinnor med tre procent om året och minskar hos 
män med 1,5 procent vilket gör att kurvorna kommer att korsas inom några år. Och 
lungcancer kommer mer att bli en kvinnosjukdom än en manssjukdom”. Schlyter, F. (1996) 
skriver att nikotin finns i bl a tobak och snus och ger ett mycket kraftigt beroende. Nikotinet 
verkar i hjärnan under en kort tid – sekunder – och måste därför tillföras ofta. Detta kan vara 
orsaken till att beroendet är så kraftigt. Vidare skriver han att det som gör att nikotinet är så 
populärt troligtvis är att det är ett effektivt medel att dämpa känslorna med. Den som är 
upprörd kan snabbt lugna ned sig med en cigarett eller en snus. Flickor som röker gör det för 
att de är olyckliga medan pojkar börjar röka mer av vuxenlängtan. Schlyter jämför också snus 
och tobaksrökning. Han menar att skillnaden kan liknas vid skillnaden mellan öl och sprit 
eftersom snuset innehåller en mycket högre dos nikotin än tobaksrökning. Emellertid påpekar 
han att man slipper gift och skador i lungorna och blodkärlen när man använder snus. I 
Schlyters skrift, Alkohol och andra droger (1996), står det även att det verkar som om män 
har lättare att sluta röka än kvinnor. Att röka är snart ett kvinnligt beteende. Ju sämre betalt 
man har desto säkrare är det att man röker. 6 av 10 lågutbildade kvinnor röker och bara 1 av 
10 välutbildade män. 
 
Skillnader i skadeverkan mellan flickor och pojkar 
 
 I CAN (1986) beskrivs att ca 1/5 av de tunga missbrukarna i Sverige är kvinnor. När det 
gäller cannabismissbruk finns det ingen skillnad mellan kvinnor och män. Dessa siffror kan 
dock vara missvisande eftersom undersökningen bygger på rapporter från olika instanser och 
pojkar/män ”syns” lättare än flickor/kvinnor i social- och kriminalvård. Något som stärker den 
teorin är att skolundersökningar visar på en större andel flickor. I CAN beskrivs också att 
pojkar, flickor och vuxna anser det värre om flickor använder droger än om pojkar gör det. 
Det enda undantaget är för läkemedel. Vidare beskrivs i CAN att kvinnliga narkotikamiss-
brukare begår, försöker begå eller tänker begå självmord oftare än manliga missbrukare. 
Enligt en amerikansk undersökning har 66% av kvinnorna haft självmordstankar. 
Motsvarande siffra bland männen är 36%. Kvinnliga missbrukare hamnar ofta i prostitution 
och blir oftare än män utsatta för incest, sexuella trakasserier, våldtäkt och misshandel. I en 
svensk undersökning framkom att flickor som börjar att missbruka ofta har olösta konflikter 
med sina mödrar. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning informerar vidare 
om att den hormonella balansen kan påverkas hos både män och kvinnor, vilket hos ungdomar 
kan äventyra en normal kroppslig utveckling. Hos högkonsumenter avtar produktionen av det 
manliga könshormonet testosteron och den sexuella lusten försämras. Män kan få ett minskat 
antal spermier. Hos kvinnor kan en förändring ske i de hormoner som styr ägglossningen. 
Menstruationscykeln kan rubbas, vilket kan påverka fruktsamheten. Enligt Nyrén I-B. (1995) 
tål kvinnor droger sämre än män. Beträffande alkohol så tål kvinnan mindre mängder och 
utvecklar snabbare ett beroende. Detta hör inte ihop med att hon är stor eller liten, tjock eller 
smal. Kvinnokroppens förmåga att ta hand om alkohol och kunna stå emot skadeverkningar är 
mycket sämre än mannens. Detta på grund av att kvinnor har betydligt mindre vätska  och 
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större mängd fett i kroppen. Alkohol som är vätskelösligt bryts ned långsammare i kvinnans 
kropp och cannabis som är fettlösligt lagras längre tid i kvinnans kropp än i mannens kropp. 
Således har kvinnor mycket lättare att utveckla ett beroende samt att kvinnor lättare tar skada 
av droger. Följdsjukdomar i nervsystem, hjärta, kärl och mag- tarmkanalen är alla vanligare 
hos kvinnor. Även undernäring, blodbrist och folsyrebrist har visat sig vanligare bland 
kvinnor. Kvinnor löper större risk att utveckla leversjukdom än män det vill säga i lägre 
åldrar, efter kortare perioder av missbruk och vid lägre konsumtion. 
 
 
Ungdomars drogvanor i ett historiskt perspektiv 
 
Enligt CAN (1986) var, 1971, andelen pojkar som någon gång använt narkotika 14% och 
motsvarande siffra 1984 var 5%. Flickor hade siffrorna 17% respektive 5%. För Stockholm 
var siffrorna 1979, 21% för pojkar och 20% för flickor. Enligt Olsson P. (1998) så hade 
Sverige sin narkotikatopp 1980 och sedan dess har antalet missbrukare, dömda för 
narkotikabrott och narkotikabeslag minskat. I en jämförelse med övriga Europa visar det sig 
tydligt att narkotikamissbruket stadigt ökat i de flesta länder utom i Sverige där missbruket 
minskat sedan 1980. Andersson B., och Lindén – Boström M. (1998) skriver att man kan se 
en ökning av missbruket bland ungdomar mellan 1994 och 1996. 4% av landets ungdomar 
hade någon gång använt narkotika 1994 och motsvarande siffra för 1996 var 9%. Det var 
ingen eller en obetydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Undersökningen behandlade 
ungdomar i åldern 15 – 24 år. Enligt CAN och Folkhälsoinstitutet (1998) har 
alkoholkonsumtionen under efterkrigstiden ökat. År 1946 uppgick den till 4 liter 100- 
procentig alkohol per vuxen över 15 år. 1954 var den 4,9 liter och i slutet av 1960- talet och 
mitten av 1970- talet ökade det ytterligare för att kulminera 1976, då den uppgick till 7,7 liter. 
Därefter minskade den på nytt och var som lägst med 6 liter 1984, vilket motsvarar 1966 års 
nivå. Med i undersökningen var dock inte hemtillverkad och sprit inköpt i utlandet. 
 
 
Påverkar arv-, miljö- och sociala faktorer risken att falla in i ett 
drogmissbruk? 
 
Enligt Ramström J. (1987) har det visat sig i en undersökning bland 4500 högstadieelever att 
de som ofta blivit bjudna på alkohol i hemmet var drygt hälften idag storkonsumenter av 
alkohol. Av de som aldrig blev bjudna i hemmet blev bara 10% storkonsumenter. Enligt 
Lindberg O. (1998) finns det studier i USA och Sverige som är direkt jämförbara. De resultat 
om missbruk som presenterades i USA under 30-, 50- och 60- talet upprepas i Sverige under 
70-, 80- och 90- talet. Lindberg beskriver vidare att ”flera författare tillmäter bostadsområdets 
socioekonomiska status och familjesituationen stor betydelse som grogrund för utvecklingen 
av en så kallad avvikarkarriär”. Författaren påpekar också att även i så kallade välfungerande 
familjer kan ungdomen välja gänget. Anledningen är att föräldrarna inte kan tillgodose bar-
nets eller ungdomens behov. Lindberg skriver vidare att skolgången och dess resultat kan visa 
på om ett barn är i farozonen eller inte. Barn som växt upp med bara en förälder eller med en 
alkoholiserad förälder löper större risk att själva bli missbrukare. I Solarz, A (1990) framgår 
att i hans undersökning finns det nästan ingen skillnad i kopplingen mellan olika social-
gruppstillhörigheter och användande av droger. Enligt Jonsson G. (1969) är genetisk ärftlighet 
och arvsanlag  betydande faktorer för risken att ett barn i framtiden skall falla in i ett missbruk 
eller inte. 
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Varför ska man arbeta med att påverka ungdomars attityd till droger? 
 
”Ungdomar är mer utsatta än andra för alkoholliberala och drogromantiserade attityder.” 
Agneta Dreber, Generaldirektör, Folkhälsoinstitutet. Detta citat från Socialstyrelsens bok, Att 
motverka missbruk bland ungdomar (1999) visar på ungdomars behov av upplysning om 
droger. Att försöka påverka deras attityder är ett viktigt arbete och det måste göras Nu. 
 
Socialstyrelsen beskriver vidare att ungdomar är nyfikna, de påverkas av grupptryck, dessa 
faktorer tillsammans med okunnighet om droger är en livsfarlig kombination som kan få 
ödesdigra konsekvenser för en hel familj och i slutändan tror jag att det är farligt för hela vårt 
samhälle. Sverige ligger idag väl framme när det gäller drogbekämpning men tyvärr satsas för 
lite av resurserna på att informera och rusta våra barn och ungdomar för ett vuxet liv utan 
droger. Den attityd som ungdomar har till droger är viktig att påverka. På grund av att det i de 
allra flesta fall är under ungdomsåren man lägger grunden till ett framtida missbruk. 
Läroplanen och de olika kursplanerna visar att skolan har tydliga målsättningar för eleverna, 
men arbetar man på rätt sätt och tillräckligt mycket med att påverka ungdomarnas syn på 
droger? Jag tror på skolans arbetsmodell med information varvat med skapande arbete där 
eleverna själva är delaktiga i informationssökning, dokumentering och redovisning. 
 
 
Vad är en attityd? 
 
På internetsidan (Attityd – susning.nu) kan man läsa att attityder är en positiv eller negativ 
utvärdering av människor, händelser, företeelser, objekt eller åsikter. De är strukturerade 
förväntningar eller förutfattade meningar. Det är en reaktion mot något som antingen får oss 
positivt eller negativt inställda. 
 
Vi får attityderna från vår sociala omgivning. De är värderande och fungerar i normala fall 
som stöd och hjälp i vardagen. Men de kan också på ett negativt sätt få oss att bortse från 
viktiga förhållanden i omgivningen. 
 
Ju starkare attityder vi har desto mer tillgängliga är de för oss. Ju mer tillgängliga de är desto 
mer påverkar de vårt beteende. 
 
Vidare står att attityder påverkas av känslor och fakta och innehåller 3 olika komponenter. En 
kognitiv komponent dvs tankar man har till något (kunskap), en affektiv komponent dvs 
känslomässiga reaktioner till något (känsla) och en behavioristisk komponent dvs vilket 
beteende det leder till (handlingsbenägenhet). 
 
Attityder har fyra olika funktioner: 

• Kunskap - de hjälper till att förklara världen omkring oss. 
• Användbarhet – de hjälper oss att få belöningar och undvika bestraffningar. 
• Value-expressive – de hjälper oss tala om vem jag är och vad jag står för. 
• Ego-defensive – de hjälper oss att skydda oss. 

 
Fördomar är en starkare negativ variant av attityder. 
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Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att få ungdomar mer negativt inställda till tobak, alkohol och 
cannabis. 
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Metod 
 
Jag kommer att använda mig av en enkätundersökning som skall genomföras två gånger. 
Första gången får eleverna svara på enkäten utan att få någon förhandsinformation. Sedan 
kommer eleverna att få information om tobak, alkohol och cannabis genom föreläsningar, 
detta sker vid 3 olika tillfällen, ett tillfälle för respektive drog. Eleverna kommer sedan att läsa 
in sig på de olika drogerna för att sedan göra ett enskilt utvecklingsarbete. Vid det andra 
enkättillfället skall de svara på exakt samma frågor efter att processen är genomförd. Att 
använda sig av en enkät för att mäta attitydförändringar fungerar bra. Man varierar mellan att 
använda lickertskalan på vissa frågor, som är tydlig när det gäller att värdera en fråga, och att 
använda öppna frågor. Öppna frågor är bra på grund av att den som ska svara svarar med egna 
ord och värderingar på frågan, utan att ha förtryckta svarsalternativ. Typen av frågor som 
finns med i enkäten är anpassade för att fråga om värderingar och attityder till olika saker och 
situationer. Jag kommer att redovisa enkäterna i form av tabeller och diagram med 
kommentarer samt uppspaltning av försökspersonernas svar på de öppna frågorna.  
 
 
Försökspersoner 
 
Försökspersonerna i denna undersökning var elever i åk 6 på en mellanstadieskola i Luleå 
kommun. Totalt deltog 13 ungdomar i undersökningen, 7 av dessa var pojkar och 6 stycken 
var flickor. Undersökningen genomfördes på ordinarie lektionstid vid 7 olika tillfällen under 
en period på 4 veckor. Helst hade jag velat göra undersökningen på en högstadieskola men 
bristen på praktikplatser gjorde att jag hamnade i denna klass och hade inte tillgång till vare 
sig fler elever eller klasser som kunde vara relevanta för undersökningen. 
 
Bortfall 
Inget bortfall. 
 
 
Material 
 
Undersökningen gjordes med hjälp av enkäter (bilaga 1) och ett utvecklingsarbete. 
Utvecklingsarbetet gjorde försökspersonerna genom informationssökning och att enskilt 
skriva ett informationshäfte om de olika drogerna och dess påverkan på kroppen. 
 
 
Genomförande 
 
Jag har undersökt ungdomarnas drogvanor samt deras attityder och värderingar till de olika 
drogerna samt om dessa kan påverkas genom information och ett utvecklingsarbete till att bli 
mer negativt inställda till drogerna. För att mäta om en förändring har skett, efter 
utvecklingsarbete samt droginformation, genomfördes två enkätundersökningar med samma 
frågor, en före genomförandet och en efter. Utvecklingsarbetet genomfördes individuellt där 
varje elev sökte information om tobak, alkohol och cannabis och därefter skrev ett eget 
informationshäfte. Droginformationen bestod av 3 olika föreläsningar där de olika drogerna 
avhandlades vid var sin. Vid enkättillfällena hade bänkarna dragits isär och var och en skulle 
svara individuellt och anonymt. Total tystnad skulle råda i klassrummet så att eleverna inte 
skulle påverkas av varandra. 
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Resultat 
 
Resultatet redovisas fråga för fråga där resultatet från både enkättillfälle 1 och 2 finns med 
och står under varandra för att en jämförelse lättare ska kunna göras. Först besvarades enkät 1 
och efter att informationsföreläsningar samt utvecklingsarbete genomförts besvarades enkät 2.  
 
Enkätsvar 
För att lättare hålla isär enkättillfällena redovisas enkättillfälle 1 med figurnummer och ett a 
och det andra enkättillfället med figurnummer och ett b. Fråga 1 och 2 i enkäten redovisas 
bara från enkättillfälle 1. 
 

1. Är du pojke eller flicka?

5,5
6

6,5
7

7,5

1

Pojkar
Flickor

 
Figur 1 visar hur många pojkar respektive flickor som deltog i undersökningen. 
 
 

2. Har du provat:
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Figur 2 visar om ungdomarna i undersökningsgruppen provat tobak, alkohol eller cannabis. 
 
Kommentar: Figur 2 visar att 2 flickor provat tobak och att 7 pojkar samt 5 flickor provat 
alkohol. Ingen hade provat cannabis. 
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3. Kan du tänka dig att prova 
tobak?
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Figur 3a visar om ungdomarna kan tänka sig att prova tobak. 
 
Kommentar: Figur 3a visar att ingen av ungdomarna kan tänka sig att prova tobak nu men 
som vuxen kan 3 pojkar och 1 flicka tänka sig att prova. 4 pojkar och 5 flickor kan aldrig 
tänka sig att prova tobak. 
 
 

3. Kan du tänka dig att prova 
tobak?
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Figur 3b visar om ungdomarna kan tänka sig att prova tobak. 
 
Kommentar: Figur 3b visar att ingen av ungdomarna kan tänka sig att prova tobak vare sig nu 
eller som vuxen. 
 
 

4. Kan du tänka dig att prova 
alkohol?
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Figur 4a visar om ungdomarna kan tänka sig att prova alkohol. 
 
Kommentar: Figur 4a visar att 1 flicka kan tänka sig att prova alkohol nu och som vuxen kan 
5 pojkar och 5 flickor tänka sig att prova. 2 pojkar kan aldrig tänka sig att prova alkohol. 
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4. Kan du tänka dig att prova 
alkohol?
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Figur 4b visar om ungdomarna kan tänka sig att prova alkohol. 
 
Kommentar: Figur 4b visar att 1 pojke kan tänka sig att prova alkohol nu och som vuxen kan 
3 pojkar och 6 flickor tänka sig att prova. 3 pojkar kan aldrig tänka sig att prova alkohol. 
 
 

5. Kan du tänka dig att prova 
cannabis?
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Figur 5a visar om ungdomarna kan tänka sig att prova cannabis. 
 
Kommentar: Figur 5a visar att ingen av ungdomarna kan tänka sig att prova cannabis vare sig 
nu eller som vuxen. 
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Figur 5b visar om ungdomarna kan tänka sig att prova cannabis. 
 
Kommentar: Figur 5b visar att ingen av ungdomarna kan tänka sig att prova cannabis vare sig 
nu eller som vuxen. 
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9. Hur farligt anser du att tobak är?
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Figur 6a visar hur farligt ungdomarna tycker att tobak är. 
 
Kommentar: Figur 6a visar att 1 pojke anser att tobak är lite farligt, 3 pojkar och 3 flickor 
anser att det är farligt, 2 pojkar och 2 flickor anser att det är mycket farligt och 1 pojke samt 1 
flicka anser att tobak är extremt farligt. 
 
 

9. Hur farligt anser du att tobak är?
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Figur 6b visar hur farligt ungdomarna tycker att tobak är. 
 
Kommentar: Figur 6b visar att 4 pojkar och 5 flickor anser att tobak är mycket farligt och 3 
pojkar samt 1 flicka anser att tobak är extremt farligt. 
 
 

10. Hur farligt anser du att alkohol är?
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Figur 7a visar hur farligt ungdomarna tycker att alkohol är. 
 
Kommentar: Figur 7a visar att 5 pojkar och 2 flickor anser att alkohol är lite farligt, 2 pojkar 
och 1 flicka anser att det är farligt, 3 flickor anser att alkohol är mycket farligt.  
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10. Hur farligt anser du att alkohol är?

0
1
2
3
4

Inte alls Lite farligt Farligt Mycket
farligt

Extremt
farligt

Pojkar
Flickor

 
Figur 7b visar hur farligt ungdomarna tycker att alkohol är. 
 
Kommentar: Figur 7b visar att 1 pojke anser att alkohol är lite farligt, 2 pojkar och 3 flickor 
anser att det är farligt, 1 pojke och 2 flickor anser att det är mycket farligt och 3 pojkar samt 1 
flicka anser att alkohol är extremt farligt. 
 
 

11. Hur farligt anser du att cannabis är?
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Figur 8a visar hur farligt ungdomarna tycker att cannabis är. 
 
Kommentar: Figur 8a visar att 1 pojke anser att cannabis är farligt, 1 pojke och 1 flicka anser 
att det är mycket farligt och 5 pojkar samt 5 flickor anser att cannabis är extremt farligt. 
 
 

11. Hur farligt anser du att cannabis är?
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Figur 8b visar hur farligt ungdomarna tycker att cannabis är. 
 
Kommentar: Figur 8b visar att 1 pojke anser att cannabis är mycket farligt, 6 pojkar och 6 
flickor anser att cannabis är extremt farligt. 
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Enkätfråga 6: Vad gör du om en kompis provar tobak? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Jag går till en vuxen.   Säger: Varför gör du det? 
Säger att det är fel.   Slår ner honom. 
Jag bryr mig inte.(2st)   Säger att det är farligt att röka och  
Jag säger åt honom att sluta eller så tjallar jag. snusa och berättar det jag vet om det. 
Ingenting.    Rapporterar till en vuxen. 
Vet ej.    Säger att det är farligt. 

Jag håller mig borta eller så bryr jag 
mig inte. 

    Säger till läraren. 
 
 
Flickor    Flickor
Säger att jag inte vill ha.   Säger att det är farligt, gör inte samma  
Säger till föräldrarna.   sak. 
Jag säger väl att den ska sluta.  Om kompisen inte är myndig pratar jag  
Jag säger åt den att tänka efter om den   med den. 
verkligen vill det.   Säger att jag inte vill ha. 
Säger åt henne att det inte är något bra och  Säger att den ska sluta med det också  
försöker hindra henne att prova mer.  säger jag vad som kan hända. 
Förklarar att det inte är bra och säger att han/hon  Försöker prata med den så den slutar. 
inte ska göra om det. Säga att det är farligt och dumt att göra 

det. 
 
 
Enkätfråga 7: Vad gör du om en kompis provar alkohol? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Vet inte (2st)    Vet inte 
Säger åt han (3st)   Säger åt han 
Det beror på vad för alkohol  Berättar om riskerna 
Ingenting    Kan inget göra 
    Säger till läraren 
    Säger att det är farligt 
    Rapporterar till en vuxen 
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Flickor    Flickor
Inget    Säger att det är farligt 
Säger att jag inte vill och säger åt kompisen Pratar med kompisens föräldrar 
att inte dricka   Säger att jag inte vill ha 
Vet ej    Ber den sluta, säger vad som kan hända 
Det beror på om det är något starkt eller  Försöker prata med den så att den slutar 
bara är nån sorts cider men jag säger att  Säger att det är farligt och att man inte 
den inte ska göra det   ska dricka så mycket  
Jag pratar med mina föräldrar och ber dom 
prata med min kompis föräldrar 
Säger åt den och om kompisen blir full ofta  
så pratar jag kanske med föräldrarna  
 
 
Enkätfråga 8: Vad gör du om en kompis provar cannabis? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Vet ej    Går därifrån 
Går iväg    Går därifrån, frågar varför 
Ingen aning    Ber han använda hjärnan 
Säger åt hon/han   Säger till läraren 
Börjar tänka efter   Rapporterar till en vuxen 
Vet ej, säger åt honom   Säger att det är olagligt och farligt 
Blir förbannad och säger åt han/hon  Ringer polisen, gömmer varorna 
 
 
Flickor    Flickor
Säger till föräldrarna   Säger att det är farligt 
Säger att jag inte vill ha och att den inte ska ta Pratar med föräldrar 
Jag säger att den är dum i huvudet  Försöker få den att sluta och säger att  
Jag säger att den absolut inte ska prova det för jag inte vill ha  
det är farligt    Ber den sluta, säger vad som kan hända 
Jag gör precis som i 6:an, säger åt henne att det  Försöker prata så den slutar 
är väldigt farligt   Säger att det är farligt och dumt och tar 
Skäller ut den mycket   av den det 
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Enkätfråga 12: Hur tror du att en person blir av att använda tobak? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Vet ej (2st)    Vet ej (3st) 
Inget speciellt, svarta lungor  Dum 
Sjuk, lungbesvär   Beroende 
Konstig    Illaluktande 
Sämre lungor    Beroende och skadad 
Slutar röka 
 
Flickor    Flickor
Beroende, kan inte sluta   Beroende (2st) 
Inget speciellt, blir dålig på att sjunga  Hes 
Ingen aning (2st)   Får lättare cancer 
Man kan bli beroende och då går det åt pipan Börjar må dåligt, får ont i huvudet 
Svårt att veta    Vet ej 
 
 
Enkätfråga 13: Hur tror du att en person blir av att använda alkohol? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Vet ej    Full (3st) 
Full (2st)    Konstig, ranglig 
Virrig    Beroende och full 
Dålig, full    Konstig 
Fulla av för mycket   Dum 
Slutar dricka 
 
 
Flickor    Flickor
Beroende    Beroende, full, galen 
Full, om den dricker mycke  Full, gladare eller tvärtom 
Full, konstig    Full 
Jag tror att den blir full   Vet ej 
Man kan bli beroende, man kanske blir alkis Full och knäpp 
Tänker efter rejält   Får ont i huvudet och blir full 
 
 
 
 
 
 

 18



Enkätfråga 14: Hur tror du att en person blir av att använda cannabis? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Rusig    Dum 
Tokig    Vet ej 
Hög, kan inte kontrollera sig, blir sjuk  Knäpp 
Hög    Beroende och sjuk 
Mår bra av det   Suddig, slöddrig 
Vet ej    Helt borta 
Ingen aning    Knäpp i huvet. Självklart! 
 
 
Flickor    Flickor
Farligt beroende   Förändrad personlighet, ont i huvudet,   
Knäpp    yr 
Konstig (2st)    Får lättare cancer 
Beroende    Annorlunda till sättet 
Kanske inlagd på behandligshem  Trög 
    Konstig, förändrad 
    Beroende, full, galen, knäpp 
 
 
 
Enkätfråga 15: Varför tror du att en människa använder tobak? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Ingen aning (2st)   Vet ej (3st) 
För att det är gott   Beroende 
Blir beroende efter att man prövat  Provar först, sen beroende 
Blir beroende   För att bli lugn och beroende 
Gott    Lekte cool när dom var unga 
Dom tror att dom är något 
 
 
Flickor    Flickor
Vet ej (2st)    Vill vara cool (2st) 
Vara cool, det är gott   På grund av problem 
Kanske tror att man är cool  Kanske för att den blivit beroende 
Problem hemma   För att det är väl gott 
För att många andra gör det Man provar, lurar sig själv, fortsätter, 

blir beroende 
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Enkätfråga 16: Varför tror du att en människa använder alkohol? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Det är gott (4st)   Vet ej 
Vet ej    Deprimerade 
Bli full    Desperata 
För att det är traditionellt   Gott 
    Beroende 
    För att slappna av 
    För att ha kul 
 
 
Flickor    Flickor
Gott    Koppla av, ha kul 
Ha kul    Dränka sorger 
Problem hemma, ha kul   Den har problem 
Man kanske mår dåligt   Vill ha kul 
Problem hemma   Ledsen, glad, arg kan man vara 
Kanske har blivit beroende   Glömma problem 
 
 
 
Enkätfråga 17: Varför tror du att en människa använder cannabis? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Vet ej (2st)    Vet ej (4st) 
Nyfikna    Beroende, russökande 
Det är fräckt och så blir man beroende  Beroende, dum i huvudet 
Man mår bra av det   För att ta självmord eller ha ett kortare  
Bli hög som ett hus   liv 
Dom är sjuka 
 
 
Flickor    Flickor
Vet ej (4st)    Vet ej  
Vara cool    Blir beroende, tycker att det är skönt 
Problem hemma   För att testa 

Den vill vara cool, känna grupptryck 
ifall någon kompis tar det 

    Kanske inte vill leva mera 
    Glömma problem, stilla hunger 
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Enkätfråga 18: Vilken typ av människa tror du använder tobak? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar   
Vet ej (3st)    Vet ej (3st) 
Normala människor   Tonåring och vuxen 
Alla typer    Vanliga (2st) 
Dom flesta    Beroende 
Gamla människor 
 
 
Flickor    Flickor
Alla    Vanliga (3st) 
Alla typer    Alla olika 
Vet ej    Vem som helst 
Vill vara coola   Dom som har problem eller har  
Barn som bor på gatan/har problem hemma kompisar som provat 
Vem som helst 
 
 
 
Enkätfråga 19: Vilken typ av människa tror du använder alkohol? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar  
Vet ej (3st)    Vet ej  
Vanliga människor   Vanliga 
Alla typer    Vill vara cool 
Vill vara cool   Alla 
Alla, nästan    Alkoholister 

Den som vill 
Tonåring och vuxen 

 
 
Flickor    Flickor
Alla    Vanliga (2st) 
Alla typer    Vet inte 
Blandat    Problem/kompisar som provat 
Dom som mår dåligt   Ungdomar och vuxna 
Problem hemma   Alla olika 
Någon ledsen 
 
 
 

 21



Enkätfråga 20: Vilken typ av människa tror du använder cannabis? 
 
Elevernas kommentarer: 
 
Enkättillfälle 1   Enkättillfälle 2  
 
Pojkar    Pojkar  
Vet ej (3st)    Tonåring och vuxen 
Vanligt folk    Den som vill 
Brottslingar och även andra  Knäppisar 
Vill vara coolare än cool   Vem som helst 
Typer    Vill vara cool 
    Tjuvar 
    Lite dum i huvudet 
 
 
Flickor    Flickor
Vet ej (3st)    Vet ej 
Dom som vill ha en kick   Vanliga (2st) 
Dom lite speciella   Vanliga som hamnat i fel umgänge 
Problem hemma   Någon som kommit i fel umgänge, typ 
    Problem/kompisar som provat 
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Diskussion 
 
 
Validitet och reliabilitet 
I utvecklingsarbetet har jag tagit reda på om det går att få ungdomar mer negativt inställda till 
tobak, alkohol och cannabis. Detta har gjorts genom enkätundersökningar, 
informationsföreläsningar samt att eleverna gjort ett eget utvecklingsarbete. Genom att 
använda enkäter vid två olika tillfällen, före och efter processen, anser jag att jag kunnat mäta 
det jag, i enlighet med syftet, har haft för avsikt att mäta. 
 
Jag valde att arbeta med enkäter som mätredskap eftersom jag ville göra en mätning av 
gruppen som helhet samt kunna se eventuella förändringar. Enkäten innehöll frågor med 
lickertskala samt öppna frågor. Lickertskalan har förtryckta svarsalternativ vilket gör att 
tillförlitligheten ökar då man inte behöver tolka svaren. Däremot riskerar man att styra 
elevernas svar genom att inte lämna utrymme för egna svarsalternativ. De öppna frågorna ger 
en något lägre tillförlitlighet då man måste göra en tolkning och värdering av svaren. Dock 
anser jag att denna metod är bra därför att man inte riskerar att styra elevernas svar samt att 
man enkelt kan se om en förändring skett. Eftersom enkäterna var anonyma kunde eleverna 
svara utan risk för att bli utpekade. Detta anser jag stärker trovärdigheten och jag bedömer att 
jag fått ärliga svar från undersökningsgruppen. Vid varje enkättillfälle flyttades bänkarna isär 
så att de inte stod bredvid varandra. Enkäterna genomfördes på så sätt individuellt, vilket gör 
att de inte påverkades av varandras åsikter. 
 
Undersökningsgruppen bestod av 13 ungdomar och inget bortfall registrerades på något av 
delmomenten vilket stärker reliabiliteten. 
 
 
Resultatdiskussion 
Mitt syfte med undersökningen var att se om jag kunde få ungdomar mer negativt inställda till 
tobak, alkohol och cannabis. Jag kan på de flesta frågorna mäta en positiv förändring. Ett 
exempel på detta hittas i fråga 3 där 4 elever, vid det första enkättillfället, kunde tänka sig att 
prova tobak som vuxna. Vid det andra enkättillfället kunde ingen elev tänka sig att prova 
tobak. Detta visar tydligt på den positiva förändring som skett under processen. Förändringen 
kan bero på att eleverna har fått ingående och detaljerad information om risker och effekter av 
tobaksbruk samt effekten av att själva få vara delaktiga i processen genom att genomföra ett 
utvecklingsarbete.  
 
På frågan om hur farligt eleverna ansåg att tobak är svarade 6 elever att det var mycket eller 
extremt farligt vid det första enkättillfället medan samtliga 13 elever tyckte att det var mycket 
eller extremt farligt vid det andra enkättillfället. Således verkar det som att detta sätt att 
påverka ungdomar, när det gäller tobak, har stor genomslagskraft och målet till fullo uppnåtts.  
 
Med tanke på vad som framkommer, enligt Statens arbetsmiljönämnd (1989), om 
tobaksrökningens skadliga effekter samt de skadeverkningar och det starka beroende som 
nikotinet ger, enligt Schlyter och Englund Nilsson (1995), är det av yttersta vikt att utöva 
påverkansarbete på ungdomar redan på ett tidigt stadium. Att göra detta på samma sätt som i 
utvecklingsarbetet ger ett mycket gott resultat och kan således rekommenderas för framtida 
påverkansarbete 
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Gällande elevernas inställning till alkohol visade undersökningen endast små förändringar 
mellan de två enkättillfällena. Den största förändringen skedde på frågan om hur farligt eleven 
ansåg att alkohol var. Vid det första enkättillfället ansåg endast 3 elever att alkohol var 
mycket farligt medan hela 7 elever ansåg att alkohol var mycket eller extremt farligt vid det 
andra tillfället. Detta visar på en tydlig attitydförändring hos försökspersonerna mellan de 
olika enkättillfällena. Detta visar på resultatet och vikten av påverkansarbetet även om 
resultatet till viss del kan förklaras av bristande förkunskaper.  
 
Socialstyrelsen och Systembolaget (1998) skriver att ett av de viktigaste målen med 
alkohollagstiftningen är att skydda barn och ungdomar och att listan på alkoholens 
skadeverkningar är lång. Barn och ungdomar är särskilt utsatta. De kan t ex få allvarliga 
hjärnskador eftersom alla deras nervceller inte är färdigbildade. De är heller inte psykiskt 
mogna att använda alkohol. Enligt Schlyter, F (1996) innebär stor konsumtion i unga år, innan 
hjärnan vuxit färdigt (24-25 års ålder), större risker för bestående skador. Detta är ytterligare 
belägg för att ungdomars attityd till droger måste påverkas för att de inte skall råka illa ut och 
i vuxen ålder straffas för ungdomlig okunskap. Därför är det viktigt att påverka och upplysa 
ungdomar om de risker alkoholbruk medför. Förhoppningsvis kan jag, med detta arbete och 
med dess resultat, senarelägga alkoholdebuten hos flertalet av ungdomarna i 
undersökningsgruppen och därigenom minimera riskerna för olika alkoholbaserade skador. 
 
Gällande drogpreparatet Cannabis, hade ungdomarna ingen större förkunskap varför resultatet 
inte visar några större förändringar mellan enkättillfällena. Det man kan utläsa från resultatet 
är att ungdomarna fått kännedom om vad cannabis är och de skadeverkningar det medför vid 
bruk.  
 
De öppna frågorna visar på ett positivt resultat, generellt sett. En viss attitydförändring kan 
utläsas av resultatet och svaren visar även att ungdomarna har mer konkreta fakta i sina svar 
vid det andra enkättillfället. Eleverna visar också på en större kännedom om de olika 
preparaten. Eleverna visar vid det andra enkättillfället att de är mer säkra i sin uppfattning och 
på hur de kan agera vid olika problemsituationer. 
 
Med tanke på de resultat som framkommit anser jag att syftet med detta arbete uppfyllts och 
eleverna har därigenom fått en mer negativ inställning till tobak, alkohol och cannabis. 
 
 
Slutdiskussion 
Precis som ovan nämnt har jag fått ett positivt resultat och i de flesta frågor har ungdomarna 
påverkats. Undersökningsgruppen har utvecklats både gällande attityder till drogerna samt fått 
en ökad kännedom om preparaten och dess verkningar. De förändringar som skett visar att 
arbetsmodellen är att rekommendera vid påverkansarbete och då framförallt när det gäller 
ungdomars förhållande till droger. 
 
 
Fortsatt forskning 
Om jag skulle göra en liknande undersökning igen skulle vissa saker kunna utvecklas mer. En 
större undersökningsgrupp skulle användas, exempelvis skulle 5 klasser vara lagom. Då skulle 
en klass vara referensklass så man kan utgå från den klassen när man jämför med de andra 
klasserna. På så sätt skulle reliabiliteten öka och resultatet med större säkerhet spegla 
samhällsnormen. Undersökningen skulle jag välja att göra på högstadiet då jag anser att ämnet 

 24



är än mer aktuellt där. Arbetet skulle få fortlöpa under en längre tid och innehålla fler delar 
förutom de moment jag använt mig av. 
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