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Förord 

Ett stort tack till all skolpersonal och elever som tagit sig tid att vara med och på olika sätt 

bidragit till att genomföra denna studie. Förhoppningsvis så leder denna studie till nya insikter 

och kunskaper som kan vara till nytta för elever, personal och gymnasieskolor. 

Mats Jakobsson 

Luleå Tekniska Universitet 
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Bakgrund 

Bakgrunden till föreliggande studie är den attityd och drogvaneundersökning som 

genomfördes 2012, vilken i sin tur  utgick från ”de signaler som Länsstyrelsen i Norrbottens 

län och Polisen har fått om ett ökat bruk och/eller missbruk av droger bland gymnasieelever i 

Norrbotten samt att fler ungdomar än tidigare uppfattas ha liberala attityder till droger och 

särskilt cannabis”
1
 från skolor och de som arbetar med ANDT-frågor. Ett annat skäl till 2012: 

års undersökning var också att det saknades kunskaper om ungdomars preferenser och om 

användning av droger i Norrbottens län som baserades på samma frågor och med 

svarsfrekvenser som gjorde det möjligt att belysa enskilda kommuner såväl som länet i helhet 

i dessa avseenden.
2
 Detta utmynnade i en undersökning som omfattade samtliga 

gymnasielever i Norrbottens län under hösten 2012. 

Resultaten från 2012: års undersökning visade bl. a på att gymnasieungdomarna använder 

droger i mindre utsträckning jämfört med exempelvis storstadsområden och i södra Sverige 

samt att skillnadera var små inom länet vid en jämförelse mellan kommunerna. Det fanns 

genomgående skillnader mellan manliga och kvinnliga elever där de förstnämnda i större 

utsträckning har prövat på droger, har sämre kunskaper om cannabis samt oftare liberala 

attityder gentemot cannabis. I undersökningen framgick också ett starkt samband mellan 

kunskaper om cannabis, attityder gentemot cannabis och sannolikheten för att pröva på eller 

att använda cannabis. Ju sämre kunskaper eleverna hade, desto oftare hade en de liberal 

attityd gentemot cannabis och oftare prövat på eller använde drogen regelbundet.
3
 Elevernas 

ålder hade också betydelse genom att det var betydligt vanligare med att ha prövat på droger i 

åk 3, ffa cannabis men också att dessa elever var de som oftast hade liberala värderingar 

gentemot cannabis.  

Dessa resultat ledde till att Länsstyrelsen i Norrbottens län tog initiativ till att utforma en 

förebyggande metod som skulle implementeras i länets gymnasieskolor. Den metod som 

utvecklades går i korthet ut på att lärare utbildades om cannabis och om hur olika metoder för 

förebyggande inom skolan fungerar vid. Själva utbildningen leddes av länsamordnare samt 

experter och forskare på området. Lärarna var själva delaktiga i att utforma hur insatsen skulle 

se ut och anpassas för att fungera så bra som möjligt på deras respektive skolor.  Den modell 

man kom att arbeta utifrån byggde på att eleverna själva skulle vara delaktiga i 

informationsinhämtande om cannabis och uppmuntrades till ett kritiskt förhållningssätt till 

olika källor där man fann information. Vid ett flertal lektionstillfällen diskuterades den 

information man fått fram samt elevernas förhållningssätt och erfarenheter av cannabis. Vad 

man framförallt ville åstadkomma var att stärka drogrestriktiva elever i deras uppfattning men 

också att övertyga elever som i 2012 års undersökning angav sig sakna en uppfattning om 

cannabis eller kunde bedömas ha tämligen neutrala värderingar gentemot cannabis, att utifrån 

bättre kunskaper utveckla ett restriktivt förhållningssätt. I Norrbotten var det 

gymnasieskolorna i Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn som genomförde den förebyggande 

insatsen på några utbildningsprogram. Ingen av skolorna hade möjlighet att göra detta bland 

samtliga elever på skolan. 

Under perioden mellan 2012 och 2014 har droger, framförallt cannabis och spice 

uppmärksammats i media. När det gäller cannabis har legaliseringen av drogen i delstater i 

                                                           
1
 Jakobsson, M (2012) 

2
 Ibid 

3
 Ibid 
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USA samt i Uruguay uppmärksammats och debatterats i svensk media med både liberala och 

restriktiva argument. När det gäller ”spice” har ett antal dödsfall och allvarliga tillbud bland 

ungdomar som använt någon variant av drogen fått stor uppmärksamhet. I fokus har dess 

tillgänglighet via internet varit och att kunskaperna om de verksamma substanserna är liten, 

brukarna vet inte vad de får i sig och vilka effekter det har. Sannolikt har nämnda händelser 

också haft betydelse för hur gymnasieungdomar förhåller sig till droger och i vilken 

utsträckning man väljer att pröva på eller använda sig av droger.  

Mot denna bakgrund är det övergripande syftet med denna studie att belysa utvecklingen 

mellan 2012 och 2014 i Norrbotten som helhet
4
  med avseende på gymnasieungdomars 

attityder och användning av droger, särskilt cannabis samt hur olika bakgrundsfaktorer bland 

eleverna påverkar sannolikheten att pröva på olika droger och att regelbundet använda dessa. 

Av särskilt intresse är om det går att skönja några förändringar avseende attityder och 

värderingar gentemot droger och om det finns tecken på förändrade drogvanor. 

Utgångspunkten är att ”droglandskapet”
5
 inte är statiskt utan förändras och i ett bredare 

perspektiv så är denna typ av undersökningar och kunskap av betydelse för arbetet mot att 

minska droganvändningen bland ungdomar. Dels genom att få en bättre bild av situationen 

och dels genom att man kan identifiera ”riskgrupper” av ungdomar, samt i ett längre 

tidsperspektiv kunna få indikationer om situationen förändras och om olika drogförebyggande 

insatser har effekter, exempelvis på attityder och kunskaper och på användande av droger. 

Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie har en beskrivande och jämförande ansats och belyser ungdomarnas 

preferenser och kunskaper om cannabis samt omfattningen av användandet av tobak, alkohol 

och narkotika, särskilt cannabis bland gymnasieungdomar i Norrbottens län 2012 och 2014. 

Syftet är att ge en bild av situationen i länet och eventuella förändringar. Multivariata analyser 

genomförs också där olika bakgrundsfaktorer (riskfaktorer) testas mot användningen av 

narkotika. Syftet är att belysa olika bakgrundsfaktorers betydelse när hänsyn tas till flera 

faktorer - dels betydelsen av varje enskild faktor men också betydelsen av flera samverkande 

faktorer, exempelvis kombinationen av attityder, kunskaper, kön, utbildningsinriktning och 

erfarenheter av trygghet och ekonomisk situation och hur dessa påverkar sannolikheten att 

pröva, använda eller att avstå från droger. Ytterligare ett syfte är att undersöka om de 

inledningsvis nämnda förebyggande insatserna tycks ha haft någon effekt bland eleverna.  

Studien utgår således från fyra huvudsakliga frågeställningar: 

- Vilka kunskaper och värderingar om cannabis har gymnasieungdomar i Norrbotten 

och har de förändrats mellan 2012 och 2014? 

- I vilken utsträckning har gymnasieungdomar prövat på att använda tobak, alkohol och 

narkotika och i synnerhet cannabis, har detta förändrats mellan 2012 och 2014? 

- Vilka bakgrundsfaktorer (riskfaktorer) har betydelse för att pröva och regelbundet 

använda cannabis? 

                                                           
4
 Varje enskild gymnasieskola som var med i undersökningen har fått resultaten redovisade för sin skola under 

våren 2015 
5
 Skårner & Månsson (2008) använder begreppet droglandskap i sin studie av hur ungdomar utvecklar attityder 

och praktiker i förhållande till droger, förhållningssätt som utgör deras orientering i nämnda landskap  
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- Har förebyggande insatser någon betydelse för gymnasieleverna med avseende på 

preferenser och användning av cannabis? 

 

Metod och tillvägagångssätt 

Både 2012 och 2014 års undersökningar genomfördes på samma sätt. Det som skiljer 

undersökningarna åt är att några frågor tillkommit i den enkät som användes 2014 och som 

handlar om man har kamrater som använder droger.  

Undersökningen förankrades hos samtliga skolledare för gymnasieskolorna i Norrbotten av 

länsstyrelsens ansvarige för det förebyggande arbetet med tobak, alkohol och droger. Samtliga 

gymnasieskolor var intresserade av att vara med i undersökningen utom gymnasieskolan i 

Överkalix kommun eftersom skolan har få elever och att man av det skälet hade farhågor om 

att elevernas integritet kunde komma till skada.  

För att kunna ge en generell bild av attityder och kunskaper samt användningen av alkohol, 

tobak och narkotika valdes en strategi som innebar att ett stort antal gymnasieungdomarna 

fick besvara en enkät. Gymnasieungdomar i hela länet erbjöds möjlighet att besvara enkäten 

under skoltid i samband med en lektion under september månad 2012 och 2014. Lärarna hade 

fått information om studiens genomförande av en kontaktperson för respektive gymnasieskola 

i Norrbotten. Lärare var instruerade
6
 och skötte om proceduren med att dela ut och övervaka 

besvarandet av enkäten. Dessa skickades sedan till Luleå tekniska universitet där enkäterna 

kodades in i en databas. I denna studie refereras också till fokusgruppsintervjuer som 

genomfördes med lärare (fyra olika grupper) om hur de upplevde utbildningen de fick om 

cannabis men också om deras erfarenheter av att i sin tur utbilda eleverna om cannabis. 

Fokusgruppsintervjuer gjordes också med elever om deras upplevelse av den utbildning som 

lärarna genomförde med dem.  

Population och bortfall 

Mot bakgrund av ambitionen att uppnå ett datamaterial som är representativt för 

gymnasieungdomar i Norrbotten och för kommunerna i länet, valdes en strategi som inte 

utgick från någon form av sannolikhetsurval som är det vanligaste i denna typ av 

undersökningar. Fördelen med den typen av urval är att de ger en representativitet men är 

känsliga för bortfall, exempelvis av hela gymnasieklasser eller utbildningsprogram. I denna 

undersökning var ambitionen att samtliga gymnasiestuderande, årskurs 1-3 ca i länet skulle 

besvara enkäten, ett totalurval. År 2012 besvarades enkäten av 5806 (av ca 8100) elever vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 72 %. Svarsfrekvensen varierade mellan gymnasieskolorna där 

den lägsta svarsfrekvensen var 52 % av eleverna och den högsta 90 % av eleverna. År 2014 

besvarades enkäten av 6211 elever (av ca 7600) vilket motsvarar en svarsfrekvens på 81 %. 

Svarfrekvenserna varierade vid de olika skolorna där den högsta var 91 % av eleverna och den 

lägsta 57 % av eleverna. 

Bortfallet består av de elever som inte var i skolan vid tillfället för undersökningen eller att 

lärare av olika anledningar inte genomförde undersökningen. Till bortfallet kan också i 2012 

års undersökning 68 enkäter räknas vilka sorterades ut eftersom de med största sannolikhet 

representerade elever som inte lämnat seriösa svar. Motsvarande antal i 2014;års 

                                                           
6
 Se bilaga 2. 
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undersökning var 54. Bortfallsanalysen visar dock på att datamaterialet är representativt för 

samtliga gymnasieskolor i länet.    

Etiska överväganden 

Eleverna informerades om att deras deltagande i undersökningen var frivillig och att deras 

besvarade enkät skulle hanteras konfidentiellt genom att det inte var möjligt att identifiera hur 

olika enskilda elever svarade på frågorna. Detsamma gäller den föreliggande rapporten där 

utfallet i de olika enkätfrågorna inte kommer att redovisas så att enskilda elever eller mindre 

grupper av elever kan pekas ut eller identifieras. I denna rapport kommer således inte 

resultaten för enskilda kommuner, skolor eller utbildningsprogram att redovisas. Istället 

presenteras resultaten på länsnivå. Där referenser finns till olika kommuner presenteras dessa 

tillsammans i olika områden; Fyrkanten, Inlandskommuner, Malmfälten och Östra 

Norrbotten.   
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Kunskaper om cannabis 

I följande avsnitt redovisas gymnasieungdomarnas kunskaper om cannabis samt deras 

preferenser gentemot drogen med en jämförelse mellan 2012 och 2014. I avsnittet redovisas 

också i vilken utsträckning som gymnasieeleverna kan tänka sig att pröva på andra droger. 

Sammantaget syftar avsnittet till att ge en bild av eventuella förändringar avseende kunskaper 

och förhållningssätt till droger.  

Den första frågeställningen som skall behandlas är vilka kunskaper och attityder eller 

preferenser som ungdomar i Norrbotten och som går i årskurs 1-3 på gymnasiet har om 

cannabis och om dessa ha förändrats mellan 2012 och 2014. Kunskaperna om cannabis mättes 

genom ett antal påståenden som utgår från tillgängliga fakta om cannabis, exempelvis i 

förebyggande upplysningskampanjer, information i skola, information från olika 

förebyggande aktörer, exempelvis CAN och Folkhälsoinstitutet.  
 

Tabell 1. Kunskaper om cannabis bland gymnasielever Norrbottens Län, åk 1-3 år 2012 

och  2014. Andel korrekta
7
 svar. Procent. 

 

 2012 2014 

Det är brottsligt att använda cannabis 91 88 

Det är brottsligt att bjuda på cannabis 90 85 

Det är brottsligt att sälja cannabis 96 93 

Att odla cannabis är tillåtet om det är för eget bruk 80 67 

Cannabis innehåller ett mindre antal cancerframkallande 

ämnen än tobak 
58 34 

Om man använder cannabis och upptäcks, kan man bli av 

med sitt körkortstillstånd 
73 48 

Att regelbundet (1 gång per månad eller oftare) använda 

cannabis gör att man blir  ”trög i skallen” och får svårare att 

ta in intryck, t.ex. att läsa och förstå den här texten 

75 51 

De skadliga ämnena i cannabis försvinner snabbare ur 

kroppen än alkohol 
76 43 

Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av 

cannabis kan leda  till allvarliga psykiska sjukdomar 
71 45 

Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av 

cannabis ökar risken  för att man börjar med andra droger 
87 69 

Genom att använda cannabis bidrar man till att stödja den 

organiserade brottsligheten 
74 56 

Unga och gamla tar lika stor skada av cannabisbruk 45 31 

N= 5806 6211 

 

Vid en jämförelse mellan 2012 och 2014 är den generella bilden att kunskaperna om cannabis 

blivit mindre eftersom att andelarna som svarat ”korrekt” är mindre i samtliga påståenden 

                                                           
7
 Svarsalternativen till respektive påstående var ”Stämmer” , ”Stämmer ej” eller ”Vet ej”.  Med korrekt svar 

avses exempelvis att man angett ”stämmer” på påståendet att ”Det är brottsligt att använda cannabis” eller 

”stämmer ej” på påståendet ”De skadliga ämnena i cannabis försvinner snabbare ur kroppen än alkohol” . 
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bland gymnasieleverna i 2014 års undersökning. Skillnaderna är relativt små avseende de 

påståenden som anknyter till gällande lagstiftning om cannabis med undantag för om det är 

tillåtet att odla cannabis för eget bruk. Skillnaderna är däremot större i de frågor som kan 

”relativiseras”, dvs frågor som baseras på  resultat från etablerad  forskning och som kan 

”utmanas” genom ”motinformation” från exempelvis lobbyister eller andra aktörer, är 

skillnaderna större. Detta kan hänga ihop med ett mönster som innebär att eleverna i 2014 års 

undersökning inte uppfattar olika risker relaterade till hälsospekter i samband med 

cannabisbruk på samma sätt som i 2012 års undersökning. Betydligt färre elever anger att man 

riskerar att ”bli trög i skallen” eller att man riskerar att utveckla psykiska sjukdomar samt att 

cannabis är skadligare för yngre personer.  

Kunskapsskillnaderna blir emellertid påtagligare om man lägger ihop elevernas sammanlagda 

svar på de enskilda påståenden som presenterats ovan och betraktar det som ett ”facit” på ett 

prov i cannabiskunskap. I tabellen nedan framgår hur stora andelar som kan betraktas ha 

goda, relativt goda samt sämre kunskaper om cannabis.
8
 

Tabell 2.  Kunskaper om cannabis bland gymnasielever Norrbottens Län, åk 1-3 år 2012 och  

2014. Andel korrekta svar. Procent. 

 2012 2014 

 Pojke Flicka Samtliga 2012 Pojke Flicka Samtliga 2014 

Goda kunskaper (9-12 

korrekta svar) 

63 73 67 26 30 28 

Relativt goda 

kunskaper (6-8 

korrekta svar) 

24 18 21 44 47 45 

Begränsade kunskaper 

(0-5 korrekta svar) 

13 9 11 31 24 27 

N= 3126 2670 5796 3303 2846 6149 

 

Vid en jämförelse mellan 2012 och 2014 framkommer tämligen stora skillnader där 

kunskaperna kan sägas ha försämrats. Andelen med goda kunskaper har minskat och andelen 

med begränsade kunskaper har blivit större, vilket gäller både bland pojkar och flickor. 

Generellt har flickor vid bägge undersökningstillfällen god och relativt goda kunskaper i 

något större utsträckning jämför med pojkar.  

En annan utveckling tycks vara att de elever som gick åk 1 i 2012 års undersökning har fått 

sämre kunskaper om cannabis vid en jämförelse med när de går åk 3 i 2014 års undersökning, 

se tabell 3 nedan. 

 

 

 

                                                           
8
 Goda kunskaper motsvarar 10-12 korrekta svar. Relativt goda kunskaper 6-8 korrekta svar och sämre 

kunskaper motsvarar 0-5 korrekta svar.  
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Tabell 3. Kunskaper om cannabis bland gymnasielever Norrbottens Län, åk 1 år 2012 och  åk 

3 år 2014. Andel korrekta svar. Procent. 

 Pojke Åk 1 2012 Pojke Åk 3 2014 Flicka Åk 1 2012 Flicka Åk 3 2014 

Goda kunskaper 

(9-12 korrekta 

svar) 

63 30 70 39 

Relativt goda 

kunskaper (6-8 

korrekta svar) 

23 42 20 43 

Begränsade 

kunskaper (0-5 

korrekta svar) 

14 28 10 19 

N= 1178 953 902 822 

 

Både bland pojkar och flickor skulle resultate tyda på att man fått sämre kunskaper om 

andelen korrekta svar jämförs med årskurs 1 och årskurs 3. Om man närmare granskar i vilka 

påståenden som får inkorrekta svar (framgår ej av tabell 3) så är mönstret detsamma som 

redan nämnts. Man svarar ”korrekt” på påståenden som relaterar till lagstiftning, medan 

påståenden som kan ”utmanas” med avseende på deras giltighet genom annan information, 

exempelvis påståenden om hälsorisker, har betydligt lägre andel korrekta svar. Möjligtvis är 

det så att ungdomarna i 2014 år undersökning har påverkats av den mediauppmärksamhet, 

debatter och diskussioner som uppstod efter legaliseringen av cannabis i vissa delstater i USA 

och Uruguay under 2013. I dessa diskussioner fanns företrädare för legaliseringsintressen som 

inte sällan ifrågasatte giltigheten av studier som påvisade hälsorisker. Istället framhölls vad 

man menade var positiva medicinska effekter av cannabis. Möjligen har 

gymnasieungdomarnas ställningstaganden om vad som är giltig eller inte giltig kunskap 

avseende cannabis relativiserats genom den debatt som varit. I andra studier har ålder visat sig 

ha betydelse för ungdomarnas preferenser om cannabis. I 14-15 års åldern har är det vanligare 

med en restriktiv attityd som sedan tenderar att bli mer tolerant eller liberal ju äldre 

ungdomarna blir.
9
 Möjligen är det en motsvarande effekt som framgår i detta fall, ju äldre 

ungomarna blir desto oftare väljer man att betrakta fakta om cannabis med andra ögon än de 

som etablerad forskning gör. 

 

                                                           
9
 Järvinen M m.fl. 2011a och 2011b 
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Preferenser om cannabis 

När det gäller gymnasieungdomarnas preferenser gentemot cannabis framgår förändringar 

som korresponderar mot den utveckling som kunskaperna om cannabis har haft. Förändringen 

kan beskrivas som en utveckling mot liberala preferenser. I tabell 4 nedan framgår tämligen 

tydliga skillnader mellan gymnasielever 2012 och 2014. 

Tabell 4. Preferenser om cannabis. Gymnasieungdomar åk 1-3 i Norrbotten år 2012 och år 

2014. Andel som instämmer helt eller nästan helt i påstående.
10

 Procent. 

 

 2012 2014 

 Pojke Flicka Pojke Flicka 

1. Att använda cannabis en gång/vecka är lika OK som att 

dricka sig berusad en gång/vecka 

14 7 24 14 

2. Att använda cannabis en gång/vecka är inte mer skadligt än 

att dricka sig berusad en gång/vecka 

20 12 24 14 

3. Personer som regelbundet använder cannabis har  

svårare att fungera socialt med andra personer 

40 49 28 35 

4. Om man använder cannabis så är man i  

mina ögon en knarkare 

56 73 51 63 

5. Jag tycker/tror att det är obehagligt att umgås med personer 

som är påverkade av cannabis 

44 66 32 51 

6. Den allmänna uppfattningen bland mina kompisar är att 

cannabis är farligare än alkohol 

55 69 40 51 

7. Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av 

cannabis påverkar ens framtidsmöjligheter (arbete, familj, 

socialt) mer negativt än regelbundet användande av alkohol 

38 53 37 41 

8. Jag tycker att det är känsligt/svårt att prata om cannabis med 

mina föräldrar/andra vuxna 

14 9 11 7 

9. Jag tycker att det är känsligt/svårt att prata om cannabis med 

mina kompisar 

3 2 4 3 

10. Jag upplever att cannabis är ett stort samhällsproblem 24 28 22 26 

11. Jag upplever att alkohol är ett stort samhällsproblem 31 41 30 37 

12. Det är lättare att bli kvitt ett beroende av cannabis än ett 

beroende av alkohol 

22 15 12 6 

N= 3126 2670 3292 2836 

 

I tabellen framgår att en majoritet av eleverna kan sägas ha restriktiva preferenser avseende 

cannabis där man inte tycker att det är ok att använda cannabis regelbundet och att man ser 

risker för hälsa och socialt utanförskap som negativa konsekvenser. Generellt är flickor i 

större utsträckning restriktiva i sina uppfattningar om cannabis än pojkar.  Däremot har det 

skett förändringar vad gäller elevernas attityder gentemot cannabis där eleverna i 2014 års 

undersökning har blivit mer liberala eller toleranta avseende användning av cannabis och ser i 

mindre utsträckning risker med att använda cannabis. Det är större andelar i 2014 års 

undersökning som tycker att det är ok att använda cannabis i samma utsträckning som 

alkohol, att cannabis inte är mer skadligt än alkohol. Det är mindre andelar i 2014 års 

                                                           
10

 Svarsalternativen utgjordes av en skala från 0-5, där 0=instämmer inte alls och 5=instämmer helt. Att 

instämma ”Helt eller nästan helt” motsvarar värden 4 och 5 på skalan. 
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undersökning som anser att personer som brukar cannabis har svårare att fungera socialt, är 

obehagliga att umgås med, att betrakta en cannabisanvändare som knarkare, att regelbundet 

användande av cannabis kan ge större negativa sociala konsekvenser jämfört med ett 

regelbundet användande av alkohol samt färre som anser att den allmänna uppfattningen är att 

cannabis är farligare än alkohol. 

Frågorna ovan kan också delas in i två teman i vilka det är tämligen stora skillnader mellan 

elevernas attityder vid en jämförelse mellan 2012 och 2014. De två första frågorna (1 och 2) 

kan sägas motsvara ett neutraliseringsperspektiv och anknyter till forskning om riskreducering 

med att använda droger.  Detta går ut på att riskerna med en företeelse i detta fall cannabis, 

relateras till en motsvarande och socialt accepterad företeelse (alkohol). Syftet är att reducera 

riskerna med den företeelse man vill få accepterad och legitimitet för sitt eget bruk. 

Jämförelsen kan också göras mot andra droger som uppfattas vara tyngre, exempelvis heroin 

eller liknande för att visa på harmlösheten med cannabis.
11

  

Frågorna 4 och 5 anknyter till ett stigmatiserande perspektiv där den som brukar cannabis 

tillskrivs ett avvikande beteende med negativa förtecken. Styrkan och omfattningen av 

stigmat beror på hur majoriteten av befolkningen i ett samhälle betraktar och värderar den 

stigmatiserade företeelsen, ju starkare avstånd från företeelsen desto mer negativt laddat är 

stigmat. Individer eller grupper som är stigmatiserade kan använda sig av olika strategier för 

att hantera och neutralisera stigmat. Bland cannabisanvändare kan sådana strategier vara att 

man som nämnts ovan, neutraliserar riskerna, man hänvisar till att personer med hög social 

status har använt eller använder drogen utan synbara negativa konsekvenser, hävdar att man 

har kontroll över sitt bruk som sker i ordnade former, är aktiv i diskussioner och debatter där 

man försvarar användningen av cannabis och exempelvis lyfter fram positiva medicinska 

effekter som man menar finns, att stigmat leder till att hanteringen blir kriminell osv.
12

  

Stigma och neutralisering anknyter till den forskning som studerat normalisering av cannabis i 

olika länder. I korthet går detta ut på att man studerar i vilken mån som 

cannabisanvändningen betraktas rymmas inom ett socialt accepterat beteende i ett samhälle. 

Man utgår från fem kriterier för att studera och ”mäta” utvecklingen mot en normalisering 

eller de-normalisering (exempelvis tobaksrökning i Sverige). Det första kriteriet är graden av 

”availability/access”, dvs hur stor tillgången är och tillgängligeten på drogen. Det andra är 

”drug trying rates” som omfattar hur vanligt det är att drogen prövas och ”recent and regular 

drug use rates” dvs hur stor andel som nyligen och/eller regelbundet använder drogen. Det 

fjärde kriteriet är  ”accommodating attitudes to ‘sensible’ recreational drug use especially by 

non users” som innebär i vilken utsträckning som användningen av drogen accepteras som 

något normalt eller åtminstone inte som avvikande beteende i ett samhälle, särskilt bland icke-

användare. Det femte kriteriet är ”degree of cultural accommodation of illegal drug use” 

vilket anknyter till vilka politiska ställningstaganden och policys som finns gentemot drogen, 

hur den tematiseras i populärkultur och i debatteras och framställs i media.
13

  

Särskilt det fjärde kriteriet är intressant att utgå ifrån om man vill studera attitydförändringar 

och reflektera över i vilken riktning som preferenser gentemot cannabis är på väg.
14

  I 

diagram 1 nedan framgår gymnasieungdomarnas preferenser i ett attitydindex som består av 

                                                           
11

 Se exempelvis Peretti-Watel, P (2003), Skårner & Månsson (2008) 
12

 Hathaway  (2004, 2012) 
13

 Parker et al (2002) 
14

 Järvinen, M & Östergaard J, (2011) Definierar normaliseringen av cannabis som “not normal in the sense that 

everybody uses it but normal in the sense that cannabis use is seen as legitimate by both users and non-users”   
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de fyra frågorna som anknyter till neutralisering och stigma
15

.  Syftet med index är att ”mäta” 

hur gymnasieungdomar ser på cannabis, i synnerhet de ungdomar som själva inte har prövat 

på att använda cannabis för få en indikation på om det finns en trend mot tolerantare attityder 

gentemot cannabis (”accommodating attitudes to ‘sensible’ recreational drug use especially 

by non users”). 

 

Av diagrammet framgår att både flickor och pojkar i 2014 år undersökning tycks ha en 

tolerantare inställning till cannabis jämfört med eleverna i 2012 års undersökning. Andelen 

som är restriktiva har minskat med 10 %, bland både pojkar och flickor andelen liberala har 

blivit marginellt större medan andelen neutrala/vet ej har blivit större. Förändringen är också 

generell, dvs utvecklingen ser likadan ut även om man tar hänsyn till årskurs, 

utbildningsprogram och var i länet som skolan finns.   

En annan indikator på hur förhållningssätt till cannabis kan ha förändrats är hur pass vanligt 

man tror att det är att andra använder cannabis. I olika studier framgår att ju vanligare man 

tror att cannabis är desto större sannolikhet för att man har liberala värderingar och att man 

prövar på eller använder drogen. Att man tror att cannabis är vanligt förekommande bidrar till 

                                                           
15

  Indexfrågorna;  ”Att använda cannabis en gång/vecka är lika OK som att dricka sig berusad en gång/vecka”, 

”Att använda cannabis en gång/vecka är inte mer skadligt än att dricka sig berusad en gång/vecka”, ”Om man 

använder cannabis så är man i mina ögon en knarkare”, ”Jag tycker/tror att det är obehagligt att umgås med 

personer som är påverkade av cannabis”.  Indexet konstruerades genom att svaren för varje enskild fråga slogs 

ihop vilket innebär att en elev kunde få värde på en skala mellan 0-20 där  skalan innebär att ju högre värde man 

får desto liberalare syn på cannabis. Denna skala kodades i sin tur enligt följande; värden mellan 13-20 

motsvarar kategorin ”liberala”, värden mellan 0-7 som kategorin ”restriktiv” och värden mellan 8 och 12 

tillsammans med de som angett vet ej alternativ till kategorin ”neutrala/vet ej” 
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att neutralisera drogen som ”farlig” och till att minska kraften i stigmat som är relaterad till 

användning av cannabis. I tabell 5 nedan framgår hur gymnasieungdomar som inte prövat på 

cannabis och de som prövat på eller använder cannabis uppskattar hur vanligt det är att 

personer i deras egen ålder har använt cannabis. 

Tabell 5. Hur stor andel (hur många procent) av ungdomar mellan 16-18 år tror du har testat 

cannabis? Procent. 

 2012 2014 

 Ej använt 

cannabis 

Använt cannabis Ej använt 

cannabis 

Använt cannabis 

Ovanligt (0-15 %) 37 22 41 17 

Vanligt (16-30%) 28 18 25 18 

Mycket vanligt 

(31% eller fler) 

35 60 34 65 

N= 4830 639 5466 701 

 

I bägge undersökningarna framgår ett tydligt samband mellan hur vanligt förekommande man 

tror att cannabis och om man prövat på eller använder cannabis – ju vanligare man tror att 

cannabis är desto större är sannolikheten att pröva på eller använda drogen. Jämförs utfallet i 

2012 års undersökning med det för 2014 framgår att en större andel bland dem som testat 

cannabis tror att det är mycket vanligt att använda/testa drogen. Bland de som inte prövat på 

drogen är trenden tvärtom, det är en större andel som tror att det är relativt ovanligt att 

använda och pröva på cannabis.  

Ett annat sätt att få inblick i om attityder till droger generellt och cannabis i synnerhet håller 

på att bli mer toleranta är i vilken utsträckning som gymnasieungdomar kan tänka sig att 

pröva på droger. I tabell 7 nedan framgår hur elever i 2012 och 2014 år undersökningar ställer 

sig till att pröva på droger. 

Tabell 7. Preferenser bland gymnasieelever som inte prövat på någon narkotika. Procent. 

 2012 2014 

 Pojke Flicka Pojke Flicka 

Vill pröva 

cannabis 

14 6 16 9 

Vill pröva 

nätdroger (ffa 

spice) 

3 2 2 1 

Vill pröva annan 

narkotika 

6 4 3 2 

N= 2630 2431 2784 2574 
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Generellt är det manliga elever som i störst utsträckning är intresserade av att pröva på droger 

och cannabis är den drog som man i störst utsträckning kan tänka sig att pröva på. Vid en 

jämförelse mellan 2012 och 2014 är utvecklingen att mindre andelar kan tänka sig att pröva 

på ”nätdroger” och annan narkotika medan andelen som kan tänka sig att pröva på cannabis 

har blivit större. Cannabis håller således ställningen som den drog som ungdomar oftast är 

nyfikna på och kan sannolikt relateras till den tidigare nämnda mediala uppmärksamheten av 

legaliseringen av cannabis i vissa länder. 

Sammanfattande diskussion 

När det gäller utvecklingen av gymnasieungdomarnas kunskaper och attityder gentemot 

cannabis så kan kunskaperna sägas ha blivit sämre, i synnerhet de kunskaper som kan 

utmanas av annan information. Attityderna kan beskrivas som att ha blivit mer liberala eller 

toleranta gentemot cannabis. Detta är i sin tur sannolikt en bidragande orsak till sämre 

kunskaper inom de områden som presenteras som fakta baserade på forskning. Det finns 

således ett samband mellan attityder och vad ungdomar väljer att betrakta som giltiga fakta 

om cannabis. Orsaken till denna utveckling kan sannolikt sökas i den debatt och diskussioner 

som förts i mass- och sociala media i samband med legalisering av cannabis i vissa 

nordamerikanska delstater och Uruguay. I olika reportage i media och i diskussionsgrupper på 

sociala media har cannabis fått ett relativt stort utrymme där både risker och antaganden om 

fördelar diskuterats. Argumenten i dessa diskussioner utmanar och ifrågasätter flera av de 

argument som används vid cannabisupplysning och som underlag i förebyggande insatser, 

exempelvis Ohlsons ”8 myter om cannabis”.  Utfallet kan också relateras till den tidigare 

nämnda forskningen om normalisering av droger. Ett av kriterierna var att tolerantare attityder 

utvecklas, särskilt bland icke användare av cannabis. En tolkning av de resultat som 

presenterats ovan är att det finns tendens mot att ungdomarnas preferenser gentemot cannabis 

håller på att normaliseras, även om ungdomarnas värderingar långt ifrån är normaliserade. Ur 

ett förebyggande perspektiv innebär denna utveckling att ungdomarnas attityder, kunskaper 

och föreställningar kommer från olika källor vilka också måste bemötas i ett förebyggande 

arbete. 
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Användning av droger bland gymnasielever 2012 0ch 2014 

I följande avsnitt kommer användningen av droger bland gymnasieungdomar att presenteras 

för både 2012 och 2014. Avsikten är att kunna studera eventuella förändringar eller trender 

med avseende på användning av droger och sambandet mellan olika droger. 

Användning tobak och alkohol 

I diagrammen nedan presenteras gymnasieelevernas erfarenheter av att röka 2012 och 2014. 
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Rökningen minskar generellt bland gymnasieungdomarna vid en jämförelse mellan 2012 0ch 

2014. Totalt har andelen som inte prövat på att röka ökat från 37% , 2012 till 43 %, 2014. 

Andelen som röker ibland eller dagligen har minskat med sammanlagt 5 %.  Flickor röker 

regelbundet i något större utsträckning än pojkar både 2012 och 2014 och skillnaderna mellan 

pojkar och flickor relativt oförändrade. Den grupp av gymnasieelever som röker i störst 

utsträckning (redovisas ej i diagrammet) är elever på yrkesinriktade utbildningar, särskilt 

flickor där 17% röker dagligen 2012 mot 15 % 2014. 

Användningen av alkohol redovisas i diagrammen nedan ur vilka det går att urskilja ett par 

förändringar mellan 2012 och 2014. 
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Utvecklingen av gymnasieungdomarnas användning av alkohol kan beskrivas som 

polariserad. Andelen som inte har prövat på alkohol har ökat från 33 till 38 % mellan 2012 

och 2014. Däremot är utvecklingen den omvända avseende ett regelbundet drickande, dvs 

minst en gång i månaden, som har ökat från 9 till 18 %. Alkoholkonsumtionen är störst i åk 3 

där pojkar är de som i störst utsträckning dricker sig berusade minst en gång per månad. Det 

är också i åk 3 som andelarna ökat mest när det gäller att dricka sig berusad minst en gång i 

månade. Elever på yrkesinriktade utbildningar dricker sig berusade minst en gång i månaden i 

något större utsträckning (5 % större andel) än elever på teoretiska program vilket gäller både 

pojkar och flickor. 

Användning av narkotika  

I följande avsnitt redovisas i vilken utsträckning som gymnasieungdomar har prövat och 

använder droger som klassade som narkotika. Avsikten är att visa på eventuella förändringar 

mellan 2012 och 2014.  

Cannabis 

När det gäller användningen av cannabis är det inte är det inte orimligt att förvänta sig att den 

blivit vanligare med hänsyn till de attitydförändringar som redovisats ovan. Mindre andelar 

bland ungdomarna har restriktiva attityder gentemot cannabis och större andelar säger sig vara 

intresserade av att pröva på i 2014;års undersökning jämfört med 2012 års undersökning. 

Huruvida dessa attitydförskjutningar också avspeglas i hur ungdomar använder cannabis 

framgår av diagrammen nedan.  
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Användningen av cannabis bland gymnasieungdomarna är relativt oförändrad vid en 

jämförelse mellan 2012 0ch 2014 om man ser till den relativa andelen som prövat på eller 

använder cannabis. Det är pojkar som i störst utsträckning har prövat på cannabis och som 

oftast använder cannabis ibland eller regelbundet. Att pröva på och att använda cannabis är 

också vanligare ju äldre ungdomarna blir och är vanligast i årskurs 3. Att pröva på cannabis är 

också vanligare bland elever på yrkesutbildningar. De attitydförändringar som konstaterats 

tycks inte ha inneburit att fler gymnasieungdomar har prövat på cannabis om vi bara ser till 

gruppen gymnasiestudenter som helhet. Längre fram i rapporten redovisas på individnivå 

attitydernas betydelse för att pröva på cannabis.  Även om de relativa andelarna är 

oförändrade så är det fler ungdomar som prövat på cannabis om man ser till antalet, 2012 

angav 662 ungdomar att prövat på eller använder cannabis. Motsvarande antal 2014 är 701. 

 Nätdroger 

Användningen av nätdroger har minskat bland gymnasieeleverna vid en jämförelse mellan 

2012 0ch 2014. Den ”nätdrog” som är absolut vanligast att pröva på är spice (utgör 90 % av 

de nätdroger som eleverna prövat på) både 2012 och 2014, medan andra preparat är sällsynta. 

I diagrammen nedan framgår i vilken utsträckning som gymnasieungdomar har prövat på 

nätdroger. 
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Av diagrammen framgår att det har blivit mindre vanligt bland både manliga och kvinnliga 

elever att pröva på nätdroger (ffa spice). Däremot är andelarna avseende att använda 

nätdroger ibland/regelbundet relativt oförändrade även om det finns en svag tendens att 

andelarna blivit större. Det man kan lägga märke till när det gäller ett upprepat användande är 

att skillnaderna mellan årskurserna är relativt små. Detta kan tolkas som att de ungdomar som 

använder nätdroger har tillägnat sig den vanan redan på grundskolan och fortsätter med det 

genom gymnasiet. Jämför man åk 1 i 2012 års undersökning med årskurs 3 i 2014 års 

undersökning framgår också en mindre ökning. Detta kan tolkas som att ungdomar som 

använde nätdroger i årskurs 1 har fortsatt med det till årskurs 3. Användningen av nätdroger 

är vanligast på yrkesutbildningar i 2012 års undersökning men skillnaderna har minskat i 

2014 års undersökning vilket innebär att det är eleverna på praktiska utbildningar som 

framförallt står för de minskande andelarna att pröva på eller använda nätdroger. I 2012 års 

undersökning hade 9,1 % av elever på yrkesutbildningar prövat på nätdroger, en andel som 

sjunkit till 5,4 % i 2014 års undersökning. Motsvarande andelar för elever på studieprogram 

var 3,5 % och 2,9 %.  

Annan narkotika 

När det gäller hur eleverna har svarat på frågor om användningen av annan narkotika är 

tendensen densamma som för nätdroger fast med än större andelar som inte prövat på annan 

narkotika och mindre andelar som använder annan narkotika ibland eller regelbundet. 

Utvecklingen mellan 2012 0ch 2014 framgår av diagrammen nedan. 
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Det är således en påtaglig minskning av användningen av annan narkotika vid en jämförelse 

mellan 2012 och 2014. Den kategori som använder annan narkotika ibland eller regelbundet i 

störst utsträckning i 2014 års undersökning är pojkar i årskurs 3, vilka också tillhörde de som 

använde annan narkotika i störst utsträckning när de gick i årskurs 1 2012 års undersökning. 

Detta kan tolkas som att majoriteten av de som använde annan narkotika i nämnda kategori 

har fortsatt med det genom sin gymnasietid. Generellt är det manliga elever som i störst 

utsträckning har prövat på eller använder annan narkotika. Elever på yrkesinriktade 

utbildningsprogram är de som prövat på annan narkotika i något större utsträckning än elever 

på studieprogram, där 12 respektive 9 % hade prövat på 2012. Motsvarande andelar i 2014 års 

undersökning 6 % på yrkesprogram och 3 % på studieprogram. 
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Narkotika – en sammanfattande bild 

I tabell nedan sammanfattas användningen av narkotika bland gymnasieelever i Norrbotten 

2012 och 2014. I tabellen framgår också den sammantagna erfarenheten av narkotika bland 

eleverna. Detta innebär att svaren på frågor om vilka sorters narkotika man har prövat på har 

lagts samman för varje enskild elev, exempelvis att en elev kan ha prövat på cannabis men 

ingen annan narkotika eller att ha prövat på någon nätdrog, men inte cannabis eller annan 

narkotika eller att en elev har prövat på flera olika typer av narkotika.  Syftet är att belysa i 

vilken mån som gymnasielever i Norrbotten har någon form av erfarenhet av narkotika. 

Tabell 8. Kön och användning av narkotika bland gymnasielever 2012 och 2014. Procent 

 Pojkar 2012 Pojkar 2014 Flickor 2012 Flickor 2014 

Aldrig prövat på cannabis 86 87 92 92 

Enbart prövat på cannabis 10 9 6 6 

Använder cannabis ibland eller 

regelbundet 

4 4 2 2 

Aldrig prövat på annan 

narkotika 

89 96 90 97 

Enbart prövat annan narkotika 7 2 7 2 

Använder annan narkotika 

ibland eller regelbundet 

4 2 3 1 

Aldrig prövat på nätdroger 92 95 95 97 

Enbart prövat nätdroger 3 2 3 1 

Använder nätdroger ibland 

eller regelbundet 

5 3 2 2 

Aldrig prövat någon form av 

narkotika 

80 83 86 89 

Har prövat på någon form av 

narkotika 

20 17 14 11 

N= 3126 3303 2670 2846 

 

Den generella bilden av användningen av narkotika är att den minskar mellan 2012 0ch 2014 

bland gymnasielever i Norrbotten. Användningen av cannabis är dock oförändrad och är den 

vanligaste drogen. När man ser till elevernas sammantagna erfarenhet framgår också en 

minskande användning. I 2012 år undersökning hade 20 % av de manliga eleverna prövat på 

någon form av narkotika en andel som minskat till 17 % i 2014 år undersökning. Motsvarande 

andelar var för de kvinnliga eleverna 14 respektive 11 procent. Utvecklingen innebär således 

att positionen för cannabis som den dominerande drogen bland ungdomar har stärkts relaterat 

till andra droger.  
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Sambandet mellan tobak, alkohol och cannabis 

När det kommer till frågeställningar om hur tobak och alkohol relaterar till användningen av 

cannabis finns tydliga samband som illustreras i tabellen nedan. 

Tabell 9. Sannolikhet att ha prövat/använda cannabis bland gymnasieungdomar 2012 och 

2014. Logistisk regression.
16

 

 2012 2014 

Sannolikheten att pröva på 

eller använda cannabis 

Log odds Oddskvot Log odds Oddskvot 

Alkohol 
Aldrig varit berusad ref.grupp 
 
Berusad 1-2 ggr 
Berusad några gånger per år 
Berusad minst en gång per 
månad 

 
 
 

,952 
1,218 

 
2,159 

 
 
 

2,591*** 
3,381*** 

 
8,662*** 

 
 
 

,546 
,879 

 
1,283 

 
 
 

1,726* 
2,409*** 

 
3,606*** 

Tobaksrökning 
Aldrig rökt, ref,grupp 
 
Provat Röka 
Röker Ibland 
Röker Dagligen 

 
 
 

1,013 
1,772 
2,776 

 
 
 

2,753*** 
5,882*** 

15,892*** 

 
 
 

1,248 
2,348 
3,289 

 
 
 

3,484*** 
10,463*** 
28,821*** 

Snusa 
Aldrig snusat, referensgrupp 
 
Provat 
Snusar ibland 
Snusar dagligen 

 
 
 

,400 
,610 
,850 

 
 
 

1,392 es 
1,840** 

2,340*** 

 
 
 

,123 
,007 
,470 

 
 
 

1,131 es 
1,007 es 
1,337 es 

Kön 
Flicka referensgrupp 

 
,587 

 
1,798*** 

 
,595 

 
1,814** 

Konstant 
R2 (Nagelkerke) 

                                                      N= 

-5,368 
0,333 
5806 

 -5,009 
,327 
6211 

 

P= *,05 / **,01 / ***,001 es=ej signifikant 

Av tablån framgår att det är signifikanta samband mellan hur ofta gymnasieeleverna dricker 

alkohol och röker tobak, samt i 2012:år undersökning snusar och att pröva på cannabis. I 2012 

års undersökning så är sannolikheten att den som dricker alkohol minst en gång per månad 8,6 

gånger större jämfört med den som inte dricker alls. När det gäller tobaksrökning har den elev 

som röker dagligen 15,8 gånger större sannolikhet att pröva på cannabis och den som snusar 

dagligen är den 2,3 gånger större jämfört med den elev som inte röker respektive snusar. 

Pojkar har nästan dubbelt så stor sannolikhet att pröva på cannabis jämfört med flickor. I 2014 

                                                           
16 Se appendix för en förklaring av logistisk regression 

 
 



23 

 

års undersökning är mönstret detsamma med undantag för snusanvändning som inte har något 

statistiskt samband med användning av cannabis. En annan skillnad är att betydelsen av 

alkohol tycks vara mindre i 2014 medan betydelsen av att röka regelbundet har blivit större. 

En möjlig orsak när det gäller alkohol är att en större andel av ungdomarna anger att de 

dricker regelbundet samtidigt som användningen av cannabis inte har ökat. När det gäller 

tobaksrökning är det större andelar av ungdomarna som inte röker och bland de som röker 

regelbundet är andelen som prövat på cannabis större. Detta kan tolkas som att regelbundet 

rökande ungdomar oftare finns i sammanhang där cannabis förekommer och att tobak blivit 

en tydligare indikator på sannolikheten att pröva på cannabis. Avslutningsvis så framgår 

också att cannabis knappast ersätter alkohol som berusningsmedel, det är de ungdomar som 

röker och dricker oftast som i störst utsträckning har prövat cannabis och använder drogen 

ibland eller regelbundet. Exempelvis har 60 respektive 55 % av ungdomarna i 2012 och 2014 

års undersökningar som röker dagligen samtidigt som de dricker sig berusade minst en gång i 

månaden prövat på cannabis. I diagrammen nedan framgår sambanden mellan rökning av 

tobak, alkohol och cannabis. 
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Sammanfattningsvis så framgår ett starkt samband mellan att tobaksrökning och 

alkoholkonsumtion och att pröva på cannabis bland gymnasieungdomarna vid bägge 

undersökningstillfällena.  
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Vad påverkar sannolikheten att pröva på narkotika? 

I tabellen nedan presenteras resultaten från en multivariat statistisk bearbetning av 

datamaterialet för 2014 års undersökning. Den modell som presenteras är delvis annorlunda 

än den som presenterades i 2012 års studie. Anledningen är att frågor om kamraters 

användning av droger ingick i den senare undersökningen men inte i 2012 års undersökning.  

Syftet är att visa på hur olika bakgrundsfaktorer som kan betraktas som riskfaktorer påverkar 

sannolikheten att ha prövat på cannabis och annan narkotika samt nätdroger. Analysen 

erbjuder möjligheter att bedöma betydelsen av varje enskild riskfaktor i förhållande till de 

andra faktorerna, eller med andra ord, ”allt annat lika”, vilken betydelse har egenskapen 

”kön” för oddset att pröva på cannabis. Dessutom är det möjligt att kombinera ihop olika 

faktorer och få en bild av hur de tillsammans påverkar sannolikheten att pröva på cannabis 

eller att ha prövat på narkotika, vilket i sin tur gör det möjligt att identifiera olika 

”riskgrupper” av elever.  

De ”variabler” som antas spegla riskfaktorer är dels de som rapportens beskrivande del ovan, 

visat på skillnader med avseende på att använda cannabis, dvs kön, årskurs, 

utbildningsinriktning, kunskaper och attityder om cannabis. Till dessa faktorer har lagts om 

eleven angett att man upplevt otrygghet och/eller sämre ekonomiska villkor jämfört med 

andra i sin egen ålder under sin uppväxttid, samt om man har kamrater som använder 

cannabis ibland eller regelbundet. Slutligen har också en geografisk variabel inkluderats i 

modellen för att belysa om det finns regionala skillnader i länet avseende sannolikheten att 

gymnasieungdomar prövar på eller använder narkotika.  

I tablån nedan redovisas vilken betydelse som nämnda faktorer för att dels pröva på cannabis 

(modell A) men också för att pröva på annan narkotika (tex amfetamin, kokain, heroin) och 

nätdroger (tex spice och ectasyliknande preparat). Samma bakrundsvariabler används i bägge 

modellerna och en befogad fråga är varför kunskaper och attityder till cannabis är av 

betydelse för om man prövar annan narkotika och eller nätdroger. När det gäller kunskaperna 

om cannabis finns ett samband där mindre kunskaper leder till liberalare attityder gentemot 

cannabis och dessa attityder leder i sin tur att man oftare tar steget och prövar på eller 

använder cannabis. Liberala attityder gentemot cannabis har också i olika studier visat sig 

hänga samman med två huvudsakliga förhållningssätt, det ena är att den som har toleranta 

attityder mot cannabis drar en skarp gräns gentemot andra tyngre droger och brukare av dessa 

betraktas med negativa förtecken.
17

 Det andra förhållningssättet är att toleranta attityder 

gentemot cannabis också kan avspegla en generell öppenhet för att även använda andra 

droger.
18

 I tabell 10 nedan framgår hur olika riskfaktorer påverkar sannolikheten att pröva på 

narkotika. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Hathaway A D et al (2011) 
18

 Järvinen, M (2011a) 
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Tabell 10. Modell A. Sannolikhet  (log reg) att ha prövat på eller att använda cannabis, 

Modell B. Sannolikhet att pröva på annan narkotika och nätdroger. Gymnasielever i Norrbotten 

2014. 

 Modell A Modell B 

  Log odds Std error Oddskvot Log odds Std error Oddskvot 

Kön  

Flickor referensgrupp 

 

,285 

 

,109 

 

1,339** 

 

,085 

 

,133 

 

1,089 es 

Årskurs Årskurs 1 referensgrupp  

Åk 2  
 

-,127 

 

,130 

 

 

,881 

 

 

,095 

 

 

,160 

 

 

1,100 es 

  

Åk 3 

 

,258 

 

,129 

 

1,294* 

 

,335 

 

,158 

 

1,398* 

Utbildning 

Studieprogram  referensgrupp 

 

,677 

 

,107 

 

1,968*** 

 

,781 

 

,135 

 

2,184*** 

Ort 

Fyrkanten referensgrupp 

Malmfälten 

 

 

,086 

 

 

,146 

 

 

1,089 

 

 

,174 

 

 

,176 

 

 

1,190 es 

Inlandskommuner ,221 ,122 1,211 ,076 ,282 1,079 es 

Östra Norrbotten ,203 ,154 1,122 ,161 ,183 1,174 es 

Uppväxtförhållanden 
Lika eller bättre ekonomi ref.grupp 

Sämre ekonomi 

 

 

,165 

 

 

,146 

 

 

1,171 

 

 

,553 

 

 

,160 

 

 

1,738** 

Trygg/Mycket trygghet, ref,grupp 

Otrygghet 

 

,871 

 

,123 

 

2,390*** 

 

1,131 

 

,154 

 

3,098*** 

Kunskap om cannabis 
Goda  kunskaper referensgrupp 

Relativt goda kunskaper 

 

 

,098 

 

 

,131 

 

 

1,091 

 

 

-,205 

 

 

,157 

 

 

,814 es 

Begränsade kunskaper ,249 ,139 1,338* -,208 ,163 ,791 es 

Preferenser om Cannabis 
Restriktiva attityder referensgrupp 

Vet ej/Neutrala 

 

 

,375 

 

 

,134 

 

 

1,455*** 

 

 

,307 

 

 

,170 

 

 

1,355* 

Liberala 1,960 ,133 7,097*** 1,261 ,169 3,528*** 

Kompisars användning av cannabis 
Vänner som aldrig använt ref.grupp 

Cannabis någon gång per år 

 

 

1,717 

 

 

,129 

 

 

5, 567*** 

 

 

1,105 

 

 

,171 

 

 

3,020*** 

Cannabis minst gång i månaden 2,971 ,132 19,507*** 2,134 ,159 8,445*** 

Konstant 

R
2 (

Nagelkerke)  

-4,739 

,454 

N=6211  -4,910 

,269 

N=6211  

 

När det gäller manliga och kvinnliga elever finns skillnader där pojkar har en större 

sannolikhet att pröva på cannabis vilket i jämförelse 2012 års undersökning kan sägas vara ett 

bestående mönster. När det gäller att ha prövat på eller använda annan narkotika/nätdroger 

finns inga skillnader mellan pojkar och flickor. Cannabis är således mer än ”pojkdrog” medan 
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andra narkotiska preparat prövas på eller används i lika stor utsträckning av både pojkar och 

flickor. Årskurs och studieprogram är av betydelse för sannolikheten att pröva på både 

cannabis och annan narkotika där risken är dubbelt (oddskvot 2,184) så stor att elever på 

yrkesinriktade utbildningar prövar på narkotika i någon form. Det finns inga signifikanta 

skillnader mellan eleverna på de olika gymnasieskolorna med hänsyn till deras geografiska 

läge med avseende på att pröva på eller använda narkotika. Det betyder också att oavsett om 

skolan är stor eller liten så är elevernas användning av narkotika tämligen likartat. Däremot 

har uppväxtförhållanden en signifikant betydelse. Ungdomar som uppger sig ha haft en sämre 

ekonomisk situation har en större risk att pröva på annan narkotika men inte att pröva på 

cannabis jämfört med elever som uppgett att haft en lika eller bättre ekonomiska villkor.  

Däremot är effekterna större bland elever som anger att de upplevt otrygghet under sin 

uppväxt där risken att pröva på cannabis är dubbelt så stor (oddskvot 2,390) och tre gånger så 

stor (oddskvot 3,098) att pröva på annan narkotika och/eller nätdroger i jämförelse med elever 

som anger att de upplevt en trygg uppväxt. Lägre kunskaper om cannabis ökar sannolikheten 

för att pröva/använda cannabis men inte för att pröva på annan narkotika. Däremot har 

elevernas attityder gentemot cannabis stor betydelse både för att pröva på eller använda 

drogen men också för att pröva på/använda annan narkotika. De elever som har en neutral 

attityd mot cannabis har större sannolikhet för att både pröva på cannabis och annan narkotika 

jämfört med elever som har restriktiva attityder. Bland elever som har liberala attityder 

avseende cannabis har sju (oddskvot 7,097) gånger högre sannolikhet att pröva på cannabis 

och 3,5 gånger (oddskvot 3,528) större sannolikhet att pröva på annan narkotika. Den 

riskfaktor som har störst betydelse är dock om man har vänner som använder cannabis ibland 

(oddskvot 5,567) eller regelbundet (19,507) för att eleverna skall pröva/använda cannabis. 

Vänners cannabisanvändning är också av betydelse när det gäller att pröva på annan narkotika 

där oddset är tre respektive åtta gånger större jämfört med de som har vänner som inte 

använder cannabis. När det gäller utfallet av vänners användande så kan de bägge 

förhållningssätten som nämndes ovan sägas få stöd genom oddset är högt för att en elev som 

har vänner som använder cannabis regelbundet och har liberala attityder också testar drogen 

själv samtidigt som oddset minskar när det gäller att pröva på annan narkotika. Detta skulle 

tala för att en relativt stor andel av eleverna som testat eller använder cannabis undviker att 

använda annan narkotika. En annan grupp av elever kännetecknas dock av deras liberala 

attityder och cannabisanvändning avspeglar en nyfikenhet att även testa på andra droger.  

Positioner i ett ”droglandskap” 

Ett annat sätt att närmare beskriva gymnasielevernas attityder och användande av droger är att 

beskriva det som ett socialt rum där ungdomarna intar olika positioner i förhållande till 

varandra. Positionerna består i sin tur av olika kombinationer av attityder, beteenden (om och 

i vilken utsträckning samt vilka droger man använder) och vänners användning av droger, dvs 

i vilka sociala sammanhang ungdomarna finns. I en dansk studie bland ungdomar 17-19 år 

fann man utifrån dessa utgångspunkter fyra huvudsakliga positioner som kunde sorteras in på 

en skala mellan risker och njutning.
19

 De positioner man identifierade var; 

”anti-drug position” – no drug experience, restrictive attitudes towards all drugs including 

alcohol and tobacco, none using friends, all drugs is related to risk. 

                                                           
19

 Järvinen M 2011b 



28 

 

”ambivalent position” - less restrictive attitudes towards cannabis – regarded as a ”light” drug. 

Restrictive attitudes towards dirty/hard drugs like, amphetamine, heroin, less restrictive 

towards alcohol, use alcohol sometimes, have friends that have tested or use cannabis. 

”transitional position” –some drugs are regarded as relatively safe (cannabis and alcohol)– 

have tested or use cannabis sometimes. Liberal preferences towards alcohol and uses alcohol 

regularly. Have drug using friends (cannabis) who have tested other drugs. 

”pro-drug position”- drugs have low or no risks- pleasure, elaborate with amphetamine, 

ecstasy and ”internet drugs”. Cannabis is regarded as harmless, high alcohol consumption 

I tabell 11 nedan framgår vilka positioner som gymnasieungdomar intar utifrån kriterierna 

ovan och i jämförelse med danska ungdomar i åldern 17-19 år och studenter på 

utbildningsprogram vid Luleå tekniska Universitet. Syftet med att också presentera utfallet 

bland danska ungdomar och Ltu-studenter är att sätta gymnasieeleverna i ett vidare 

sammanhang för att kunna avgöra om attityder och beteenden är annorlunda bland 

gymnasieeleverna i Norrbotten. 

 

Bland gymnasieungdomar i Norrbotten är det en majoritet, nära hälften av ungdomarna som 

kan sägas ha en ”anti-drug” position framförallt bland flickor. Gruppen som intar en 

”ambivalent” position, dvs de ungdomar som har neutral eller liberal attityd gentemot 

cannabis, men har inte använt cannabis själva, är restriktiva mot annan narkotika och som 

använder alkohol emellanåt och har vänner som man vet har prövat på eller använder 

cannabis ibland, utgör en nästan lika vanlig position som den förstnämnda. Elever som kan 

sägas ha en ”transitional” position är betydligt mindre, och andelen elever som kan beskrivas 

                                                           
20

 Procentandelarna är hämtade ur Järvinen M, (2011b). 
21

 Procentandelarna är hämtade ur Jansson, N, (2014) 

Tabell 11. Positioner bland gymnasielever i Norrbotten 2014, bland 17-19 åringar i Danmark 

2011 och bland Ltu-studenter  2014. Procent 

  Pojkar 

Norrbotten 

2014 

Flickor 

Norrbotten 

2014 

Norrbotten 

totalt 2014 

Danmark
20

 

2011 

Ltu-

studenter 

2014
21

 

”anti-drug position” 41 50 46 15 14 

”ambivalent position” 41 38 39 44 46 

”transitional position” 5 5 5 26 14 

”pro-drug position” 1,8 0,8 1,1 15 8 

(Ej möjliga att 

kategorisera pga. 

databortfall) 

11,2 6,2 8,9 - 18 

N= 3303 2846 6149 1936 2251 
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ha en ”pro-drug” position är mycket liten bland gymnasielever i Norrbotten där den är 

vanligare bland pojkar jämfört med flickor. Om man summerar utfallet har en övervägande 

majoritet av ungdomarna en position där attityder och beteende avspeglar en riskuppfattning 

om droger. Vid en jämförelse med danska ungdomar i motsvarande ålder som 

gymnasieeleverna i Norrbotten så förstärks bilden av norrbottniska ungdomar som 

riskorienterade. Danska ungdomar har i betydligt större utsträckning en ”transitional” eller 

”pro-drug” position vilket avspeglar en orientering mot att betrakta droger som mindre 

riskfyllda och mer som njutningsmedel.  Jämför man gymnasieleverna med Ltu-studenter så 

framgår att de senare i mindre utsträckning har en riskposition och i större utsträckning ett 

förhållningssätt närmare ”njutning”, om än inte i samma utsträckning som danska ungdomar. 

Att universitetsstudenter har ett liberalare förhållningssätt gentemot droger i jämförelse med 

gymnasieeleverna korresponderar mot resultat från olika studier i Europa. Järvinen mfl 

konstaterade i studie att ju äldre ungdomarna blev desto mer förskjuts synsättet på droger mot 

en liberalare hållning.
22

 I denna studie finns också detta mönster där gymnasielever i årskurs 3 

i större utsträckning har en ”njutningsorientering” jämfört med årskurs 1 och 2.  Liknande 

resultat finns rapporterade i nordamerikanska, europeiska, australiensiska och asiatiska 

studier.
23

 

Sammanfattningsvis så kan utfallet avseende gymnasieungdomar i Norrbotten sägas avspegla 

ett relativt restriktivt förhållningssätt. Resultaten väcker emellertid frågor ur ett 

drogförebyggande perspektiv, vem/vilka ungdomar eller ”positioner” bör man framförallt 

rikta sina insatser mot om syftet är att påverka synsätt på droger och minska användningen av 

den.  

Kan lärare göra skillnad? 

I 2012 års undersökning konstaterades att det fanns ett samband mellan kunskaper och 

attityder till cannabis där sämre kunskaper kunde tolkas som att dessa ledde till liberala 

attityder vilka i sin tur ökade sannolikheten för att pröva på eller att använda cannabis. Detta 

ledde till att initiativ togs till att genomföra en förebyggande insats riktad mot 

gymnasieleverna enligt den modell som beskrivits ovan. Insatsen genomfördes vid fyra 

gymnasieskolor i Fyrkanten; Luleå, Älvsbyn, Boden och Piteå under våren 2014. En relativt 

liten andel av samtliga hann få ta del av den utbildning som insatsen omfattade innan de 

besvarade den enkät som denna studie baseras på och från vilken man kan få fram vilka elever 

som deltagit.  

Syftet med de resultat som presenteras nedan är att belysa om den förebyggande insatsen har 

haft några effekter på elevernas förhållningssätt till cannabis avseende attityder och 

beteenden. Resultaten bör dock tolkas med viss försiktighet beroende på förutsättningarna för 

studien. För det första fanns inga möjligheter att göra en ”förmätning” av attityder och 

användning droger, vare sig med de elever som fick ta del av utbildningen eller med en 

kontrollgrupp som inte fick någon utbildning. Den eftermätning som gjordes är således det 

enkätformulär som alla gymnasieelever i länet besvarade och där en fråga identifierade vilka 

elever som tagit del av utbildningen om cannabis
24

. Detta innebär att det inte är möjligt att 

jämföra elevernas kunskaper, attityder och beteenden före utbildningsinsatsen med hur de 

                                                           
22

 Järvinen M, 2011a 
23

 Duff, C (2010), Nicole W. T. Cheung & Yuet W. Cheung (2006), Smith A , Thurston M & Green K (2011) 
24

 Eleverna uppfattning om den förebyggande insatsen har utvärderats under våren 2014, se Renberg, C 2014. 
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svarar efter att de fått utbildningen. Motsvarande jämförelse går inte heller att göra med någon 

kontrollgrupp. 

 

En annan aspekt är att eleverna som fick ta del av utbildningen under våren 2014 framförallt 

bestod av elever i årskurs 2 men också i årskurs 3.  Detta innebär att de senare inte har 

besvarat enkäten eftersom den genomfördes hösten 2014 och därför inte kan följas upp i 

föreliggande studie. Ytterligare en aspekt är att urvalet av elever som fick ta del av 

utbildningsinsatsen i viss mån också påverkades av hur lärarna valde ut vilka elever som 

skulle få insatsen, exempelvis i klasser där man bedömde att det var vanligare att eleverna var 

”drogliberala” eller hade egna erfarenheter av droger. 

I tabellen nedan redovisas kunskaper, attityder och beteende för gymnasielever i Fyrkanten 

för elever som har fått en utbildning om cannabis och för elever som inte fått det. Syftet är att 

belysa eventuella skillnader mellan grupperna som i sin tur skulle kunna tolkas som att 

utbildningen ger förebyggande effekter, dvs bättre kunskaper, oftare restriktiva attityder och 

mindre användning av cannabis bland de elever som tagit del av utbildningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12. Effekt av utbildning? Elever som fått respektive inte fått utbildning. Gymnasieskolor 

i Fyrkanten, 2014. Procent. 

 

 Pojkar Flickor 

Fått utbildning Ej utbildning Fått utbildning Ej utbildning 

Kunskaper 

Goda 

Ordinära 

Begränsade 

 

33 

40 

27 

 

 

29 

44 

26 

 

47 

44 

8 

 

31 

43 

26 

Preferens 

Restriktiv 

Liberal 

Neutral/Ingen 

uppfattning 

 

44 

20 

35 

 

44 

20 

35 

 

66 

10 

24 

 

60 

10 

30 

Kan tänka sig att pröva 

på cannabis 

8 17 7 9 

Cannabis är vanligt 

förekommande (31% 

eller fler har prövat på) 

23 26 18 26 

Beteende 

Aldrig prövat cannabis 

 

86 

 

85 

 

89 

 

90 

Enbart prövat cannabis 12 10 9 7 

Använder cannabis 

ibland/regelbundet 

2 5 2 3 

N= 75 1180 69 1070 
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Bland pojkar är skillnaderna relativt små mellan de som fått utbildning och de som inte fått 

utbildning. Andelen med goda kunskaper är emellertid större och bland flickor har de som fått 

utbildning i betydligt större utsträckning goda kunskaper jämfört med de som inte har fått 

utbildning. När det gäller elevernas preferenser är det inga skillnader bland pojkarna mellan 

de som fått eller inte fått någon utbildning avseende restriktiva attityder. Bland flickor som 

har fått en utbildning har en större andel restriktiva attityder jämfört med de som inte fått 

någon utbildning.  

En annan indikator på om utbildningen medför attitydskillnader är hur stor andel som kan 

tänka sig att pröva på cannabis bland dem som inte testat drogen tidigare. Bland pojkar finns 

det en tydlig skillnad där de som fått utbildning i mindre utsträckning kan tänka sig att pröva 

på cannabis jämfört med de som inte fått utbildning. Tendensen är densamma bland flickor 

fast med små skillnader mellan de som fått utbildning och inte fått det.  

En annan fråga är den som handlar om hur pass vanligt man tror att det är att andra personer i 

sin egen ålder använder cannabis. I tabell 5 ovan så framgick att ju vanligare man tror att 

cannabis är bland jämnåriga desto troligare är det att mans själv prövar på. Det är också 

tämligen vanligt att man överskattar användningen bland jämnåriga och tror att cannabis är 

mycket vanligare än det faktiskt är. Om eleverna skulle vara bättre informerade om den 

faktiska förekomsten av cannabis skulle detta kunna vara en skyddsfaktor – dvs det är inte 

särskilt ”normalt” att pröva på eller använda cannabis. En effekt av utbildningsinsatsen skulle 

vara att de elever som fått den borde vara bättre informerade hur vanligt förekommande 

cannabis är jämfört med de elever som inte tagit del av utbildningen. I viss mån framkommer 

en sådan effekt bland pojkar men är tydligare bland flickor, dvs att det är mindre andelar 

bland cannabisutbildade elever som tror att cannabis är vanligt förekommande. 

När det gäller beteende i form av andelar som prövat på eller använder cannabis 

ibland/regelbundet är det små skillnader mellan de som fått utbildning och de som inte fått 

utbildningen. Det är nästan identisk lika stora andelar har inte prövat på cannabis och den 

skillnad som finns är att det både bland pojkar och flickor och som inte fått någon utbildning, 

är något vanligare med att använda cannabis ibland eller regelbundet. 

 

Sammanfattningsvis så framgår skillnader mellan de elever som fått en utbildning om 

cannabis jämfört med dem som inte fått någon utbildning där de senare i större utsträckning 

har sämre kunskaper om cannabis och liberala attityder gentemot drogen. Detta skulle kunna 

tolkas som att lärarnas utbildningsinsats är av betydelse genom att den påverkar eleverna till 

ett restriktivare förhållningssätt.  Även om sättet att mäta effekterna har de begränsningar som 

diskuterats ovan så får tolkningen om effekter ett visst stöd av resultaten av en utvärdering av 

elevernas erfarenheter av utbildningen via fokusgruppsintervjuer (Renberg, C 2014). 

Elevernas upplevelse var att utbildningen gjorde dem bättre rustade att själva ta ställning i 

cannabisfrågan, både vad gäller att testa drogen men också hur man ser på användningen 

bland ungdomar i allmänhet. Detta grundade sig på utbildningsens innehåll och genomförande 

där eleverna var aktiva i kunskapssökande och med återkoppling från lärare och till 

utbildningsmaterial. Lärarna framstod som trovärdiga enligt eleverna och myter om cannabis 

avmystifierades och eleverna diskuterade olika ställningstaganden utifrån egna erfarenheter 

och de kunskaper man tog del av. Bland eleverna som var med i fokusgruppsintervjuerna 

fanns elever som var restriktiva men också de som var mer ambivalenta, dels med avseende 

på hur man själv skulle förhålla sig till cannabis men också till kamraters inställning. En 

annan nyans av ambivalensen var att elever kunde vara restriktiva i sitt eget ställningstagande 
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men tolerant gentemot kamraters attityder och användning så länge som de var en ”schysst 

kompis”.  Detta avspeglar i viss mån det ett ”individualiserat” förhållningssätt till droger 

liknande det man funnit i internationella studier där ”normaliseringen” av droger är vanligare 

bland ungdomar jämfört med Sverige som helhet och Norrbotten i synnerhet (referenser). 

 

Fokusgruppsintervjuer gjordes också med lärarna som upplevde sig bättre rustade med 

kunskaper för att genomföra utbildningen efter att de själva utbildats och man framhåller ”att 

man sökte information och svar tillsammans med eleverna” och med en kritisk granskning av 

tillgänglig information. Lärarna upplevde att de flesta eleverna stärktes i ett restriktivt 

förhållningssätt till cannabis men att en del elever var ambivalenta också efter utbildningen. 

Det fanns också enstaka elever som var liberala men enligt lärarna behövde man inte ta en 

direkt debatt om för och emot genom att man arbetade gemensamt med eleverna och sökte 

kunskaper utöver de lärarna själva fått i sin egen utbildning. Lärarnas beskrivning av eleverna 

korresponderar tämligen väl mot de svarsmönster som redovisades i tabell 12 ovan. En 

försiktig slutsats utifrån de förbehåll om mätbara effekter som nämnts, utvärderingen av 

elevernas upplevelse och fokusgruppsintervjuer med lärarna är att utbildningsinsatsen 

gentemot eleverna har effekt.  
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Sammanfattning 

Utvecklingen av gymnasieungdomars användning av droger samt deras kunskaper och 

attityder till cannabis har genomgått några förändringar som är värda att notera. När det gäller 

elevernas kunskaper om cannabis har dessa blivit sämre mellan 2012 och 2014 och gäller 

särskilt frågor som baseras på forskning som exempelvis fastslår skadliga effekter av cannabis 

och som kan utmanas av annan information som är tillgänglig via exempelvis sociala media. 

En bidragande orsak till detta är sannolikt den relativt omfattande uppmärksamhet som 

cannabis fått i media mellan undersökningstillfällena genom legaliseringen av cannabis i 

andra länder. I debatter har förespråkare för en strikt hållning gentemot cannabis ställts mot de 

som ser en liberalisering av drogen som en naturlig utveckling. Möjligen är detta också en 

bidragande orsak till att elevernas preferenser gentemot cannabis har blivit mer toleranta. 

Andelen elever med restriktiva attityder gentemot cannabis har blivit mindre medan andelen 

med neutrala eller liberala värderingar har blivit större. En majoritet av eleverna är dock 

restriktiva mot cannabis men att det finns tendenser av en utveckling mot ”normalisering”, 

dvs en tolerantare syn på användning av cannabis. 

Användningen av droger har generellt minskat med undantag för cannabis som används i stort 

sett samma utsträckning både 2012 0ch 2014. Användningen av nätdroger, framförallt ”spice” 

har minskat vilket kan bero på den uppmärksamhet som dödsfall och allvarliga tillbud fått i 

media under 2013 och 2014. Nätdroger uppfattas som riskabla vilket fått fler ungdomar att 

avstå från att pröva dessa. Annan narkotika har också minskat både med avseende att ha 

prövat på och att använda ibland/regelbundet. När det gäller användningen av alkohol kan 

utvecklingen sägas vara motsägelsefull genom att större andelar anger att man aldrig har varit 

berusad samtidigt som större andelar anger att de är berusade minst en gång per månad. När 

det gäller tobaksrökning har den minskat generellt bland gymnasieeleverna. 

I både 2012 och 2014 års undersökningar finns starka samband mellan användningen av olika 

droger. De som dagligen röker tobak är också de som i störst utsträckning dricker alkohol och 

prövar på cannabis, men också nätdroger och annan narkotika. Sannolikt är det så att många 

som prövar på cannabis eller annan narkotika/nätdroger gör det när man är berusad av alkohol 

och att tobaksrökning har gett tekniken för att kunna röka cannabis. Det är också ibland dessa 

som ungdomar med en ”pro-drug position” finns. I jämförelse med ungdomar i samma ålder i 

Danmark och med universitetsstudenter vid Ltu så återfinns gymnasielever i större 

utsträckning i positioner som anknyter till att uppfatta droger som förknippade med risker 

När det gäller vilka faktorer som ökar sannolikheten att pröva på cannabis eller annan 

narkotika är framförallt kamraters användning, liberala attityder gentemot cannabis och om 

man säger sig ha upplevt otrygghet som har störst betydelse för att pröva på cannabis och 

andra droger. Årskurs och inriktning på utbildningsprogram samt kön var också signifikanta 

faktorer där elever i årskurs 3, manliga elever och som studerade på yrkesprogram var de som 

hade störst sannolikhet att testa cannabis och annan narkotika. Ytterligar en faktor kom till när 

det gällde sannolikheten att pröva på annan narkotika och som utgjordes av de elever som 

uppfattades sig ha haft det sämre ekonomisk jämfört med andra i deras egen ålder. Däremot 

fanns inga geografiska skillnader beroende på vilken skola i länet som ungdomarna gick sin 

gymnasieutbildning för sannolikheten att pröva på eller att använda narkotika. 

Av studien framgår också att kunskapsinsatser om cannabis bland gymnasieelever sannolikt 

kan förebyggande effekter. De elever som tagit del av kunskapsinsatser hade bättre 
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kunskaper, oftare restriktiva attityder gentemot drogen men var också de som i minst 

utsträckning ville pröva på cannabis. 
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Appendix 1 

Logistisk regression; odds och oddskvoter 

Logistisk regression används när man vill studera hur olika bakgrundsfaktorer påverkar 

sannolikheten för att en viss händelse skall inträffa, i detta fall att ha prövat cannabis, vilket 

motsvarar en ”bivariat” variabel med värdena prövat respektive inte prövat cannabis. 

Resultaten presenteras som oddskvoter. En oddskvot är kvoten mellan två odds. Ett odds är i 

sin tur kvoten mellan sannolikheten för att en händelse skall inträffa och sannolikheten för att 

den inte skall inträffa. 

 

Ett exempel; Låt oss säga 20 individer, 10 män och 10 kvinnor tillfrågas om de har prövat 

cannabis där 0 = inte prövat och 1 = prövat. För män är det 3 individer som inte prövat och 7 

som prövat. Bland kvinnor är det 7 individer som inte prövat och 3 som prövat.  Då blir 

sannolikheten för män p(prövat) = 7/10 = 0,70 och q(inte pröva) = 3/10 = 0,3. Motsvarande 

för kvinnor blir p(prövat) = 3/10 = 0,3 och q(inte prövat) = 7/10 = 0,7. Oddsen för att männen 

skall pröva på cannabis är förhållandet mellan sannolikheterna = 0,7/ 0,3 = 2.3333. 

Motsvarande odds för kvinnor är 0,3/ 0,7 = 0,4286. Oddsen för att pröva på cannabis är för 

män jämfört med kvinnor 2,3333 /0,4286 = 5,4444 (Oddskvoten). Oddsen att män prövar på 

cannabis är 5,4444 gånger större än för kvinnor. 
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Appendix 2  

Enkätformulär 

Till elever på gymnasiet 
 

Den här enkäten handlar om att få kunskap och uppfattningar om cannabis (hasch 

och marijuana). Bakom enkäten står Länsstyrelsen i Norrbottens län, 

polismyndigheten i Norrbotten och andra regionala och lokala aktörer i Norrbotten 

som arbetar med förebyggande frågor. Undersökningen genomförs med hjälp av 

Luleå tekniska universitet. 

 

Det är din egen uppfattning och dina egna erfarenheter som vi är intresserade av 

och det är viktigt att du svarar på ett ärligt sätt. Vi garanterar din anonymitet. 

Resultatet kommer bara att redovisas per skola, vilket gör det omöjligt att se vad en 

enskild person har svarat. 

 

Det tar cirka 15 minuter besvara enkäten. När du är klar lägger du enkäten med 

framsidan nedåt. Lämna sedan enkäten i den låda som din lärare har anvisat med 

framsidan nedåt. Ingen annan ska kunna se vad du har svarat. 

 

När vi i frågorna pratar om cannabis menar vi både hasch och marijuana. Fråga 

gärna din lärare eller annan skolpersonal om du känner dig osäker kring något som 

gäller undersökningen. Om du har ytterligare frågor som du vill ställa till dem som 

genomför undersökningen kan du mejla dina frågor till: 

 

Mats Burman                                                   Mats Jakobsson 

Länsstyrelsen Norrbotten                                Luleå Tekniska Universitet 

mats.burman@lansstyrelsen.se                     mats.jakobsson@ltu.se 

 

 

 

 

 

 

mailto:mats.burman@lansstyrelsen.se
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1. Är du…? 

 

 Kille                     Tjej 

 

2. Vilket utbildningsprogram går du? Ange program…………………………………………… 

 

 

3. Vilken årskurs går du?  Åk 1                     Åk 2                        Åk 3 

 

3b. Under vårterminen 2014 fick elever på några gymnasieskolor i Norrbotten en utbildning om 

cannabis under ca 6-8 lektioner. Tillhörde du dem som fick denna utbildning? 

 

 Ja                    Nej                        Vet ej/Minns inte 

 

 

 

 

4. Här följer ett antal påståenden om cannabis (hasch/marijuana). Ange om du tror att de stämmer eller 

är felaktiga! 

 

 Stämmer Fel Vet ej 
 

 Det är brottsligt att använda cannabis    

 Det är brottsligt att bjuda på cannabis    

 Det är brottsligt att sälja cannabis    

 Att odla cannabis är tillåtet om det är för eget bruk    

 Cannabis innehåller ett mindre antal cancerframkallande ämnen än tobak    

 Om man använder cannabis och upptäcks, kan man bli av med sitt körkortstillstånd    

 Att regelbundet (1 gång per månad eller oftare) använda cannabis gör att man blir                                    

”trög i skallen” och får svårare att ta in intryck, t.ex. att läsa och förstå den här texten    

 De skadliga ämnena i cannabis försvinner snabbare ur kroppen än alkohol    

 Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av cannabis kan leda                                             

till allvarliga psykiska sjukdomar    

 Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av cannabis ökar risken                                        

för att man börjar med andra droger    

 Genom att använda cannabis bidrar man till att stödja den organiserade brottsligheten    

 Unga och gamla tar lika stor skada av cannabisbruk    
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5. Nu följer ytterligare ett antal påståenden som handlar om cannabis. Här finns inget rätt eller 

fel, utan det handlar om dina egna attityder och uppfattningar. 

Ta ställning till följande påståenden och ange i vilken grad du instämmer/håller med. 

 
 Instämmer     Instämmer  Vet 

 Inte alls     helt  ej 

 0  1 2 3 4 5 

 Att använda cannabis en gång/vecka är lika OK som   

att dricka sig berusad en gång/vecka         

 Att använda cannabis en gång/vecka är inte mer skadligt  

än att dricka sig berusad en gång/vecka         

 Personer som regelbundet använder cannabis har  

svårare att fungera socialt med andra personer         

 Om man använder cannabis så är man i  

mina ögon en knarkare         

 Jag tycker/tror att det är obehagligt att umgås med  

personer som är påverkade av cannabis         

 Den allmänna uppfattningen bland mina kompisar är att  

cannabis är farligare än alkohol         

 Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av cannabis påverkar ens  

framtidsmöjligheter (arbete, familj, socialt) mer negativt  

än regelbundet användande av alkohol         

 Jag tycker att det är känsligt/svårt att prata om cannabis  

med mina föräldrar/andra vuxna         

 Jag tycker att det är känsligt/svårt att prata om cannabis  

       med mina kompisar         

 Jag upplever att cannabis är ett stort samhällsproblem         

 Jag upplever att alkohol är ett stort samhällsproblem         

 Det är lättare att bli kvitt ett beroende av cannabis än ett  

 beroende av alkohol         

 

6. Använder du cannabis (hasch, marijuana)? 

    Nej, har aldrig provat 

    Nej, men jag har provat 

    Ja, ibland 

    Ja, regelbundet 

 

6b. Om du provat eller använder cannabis, hur ofta har du gjort de senaste 12 månaderna? 

 

    1-5 gånger 

    6-10 gånger 

    11 eller fler gånger 
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7. Om du aldrig har provat cannabis kan du tänka dig att prova? 

 Ja                              Nej 

8. Om du använder cannabis regelbundet eller ibland, vill du sluta?  

 Ja                            Nej                         Använder ej cannabis 

9. Hur stor andel (hur många procent) av ungdomar mellan 16-18 år tror du har testat 

cannabis?_____% 

10. Nuförtiden talas det om så kallade nätdroger (även kallat designerdroger, RC-droger, nya 

syntetiska droger). Har du använt någon sådan? 

    Nej 

    Ja, Spice eller liknande 

    Ja, Mefedron, Metedron eller liknande 

    Ja, annan nätdrog nämligen;………………………………………………(ange drog) 

11. Om du aldrig har provat ”nätdroger”, kan du tänka dig att prova? 

 Ja                         Nej 

12. Om du använder ”nätdroger” regelbundet eller ibland, vill du sluta? 

 Ja                         Nej                         Använder ej ”nätdroger” 

 

13. Använder du annan narkotika/droger (tex heroin, amfetamin, kokain, GHB)? 

    Nej, har aldrig provat 

    Nej, men jag har provat 

    Ja, ibland (några gånger per år) 

    Ja, regelbundet (en gång per månad eller oftare) 

 

14. Om du aldrig har provat annan narkotika/droger kan du tänka dig att prova? 

 Ja                         Nej 

15. Om du använder annan narkotika/droger regelbundet eller ibland, vill du sluta? 

 Ja                          Nej                  Använder ej narkotika droger 

16. Dricker du alkohol så att du blir berusad? 

 Nej, jag har aldrig varit berusad 

 Nej, inte vanligtvis, men har varit berusad 1-2 gånger  

 Ja, ibland (några gånger per år) 

 Ja, regelbundet (en gång per månad eller oftare) 
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17. Röker du? 

 Nej, jag har aldrig provat 

 Nej, jag har bara provat 

 Ja, ibland 

 Ja, dagligen 

18. Snusar du?  

 Nej, jag har aldrig provat 

 Nej, jag har bara provat 

 Ja, ibland 

     Ja, dagligen 

19. Har du någonsin blivit erbjuden att pröva på någon av följande droger (kryssa i rutan för de 

droger som du erbjudits)? 

 

 Cannabis, Marijuana                              Kokain 

 Amfetamin                                             GHB 

 Spice                                                      Receptbelagda preparat, (tex smärtstillande 

 Heroin                                                         ångestdämpande preparat) 

 Annan, ange gärna på raden nedan: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

20. Har du någon/några vänner som du vet använder någon av drogerna nedan? (Ringa in det 

alternativ som stämmer för dig) 

 

 Nej, har inga vänner 

som använder 

drogen 

Ja, har någon vän som 

använder drogen 

ibland (någon gång 

per år) 

Ja, har någon vän som 

använder drogen 

regelbundet (minst en 

gång per månad) 

 

Cannabis/Marijuana 

 

1 

 

2 

 

3 

Amfetamin 1 2 3 

Spice 1 2 3 

Heroin 1 2 3 

Kokain 1 2 3 

GHB 1 2 3 

Receptbelagda preparat, 

(tex smärtstillande, 

ångestdämpande 

preparat) 

1 2 3 
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21. Hur bor du idag? 

 Hemma (hos mina föräldrar/hos min förälder) 

 I egen lägenhet/eget boende 

 Inneboende hos släkting, kompis eller liknande 

 Inackorderad eller studentlägenhet på min studieort 

22. Gick du i grundskolan i samma kommun där du nu går i gymnasiet? 

 Ja 

 Nej – I vilken kommun gick du grundskolan?..................................................(ange kommun) 

 

23. Om du skulle beskriva dina hemförhållanden under din uppväxt (fram till idag), vilket av 

följande alternativ stämmer bäst? 

 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 

24. Om du skulle beskriva dina hemförhållanden under din uppväxt (fram till idag) när det 

gäller pengar/ekonomi, vilket av följande alternativ stämmer bäst? 

 Sämre ekonomi än de flesta andra 

 Något sämre ekonomi än de flesta andra 

 Ungefär som de flesta andra 

 Något bättre ekonomi än de flesta andra 

 Bättre ekonomi än de flesta andra 

 Vet inte/har ingen uppfattning 

25. Vilken utbildning har dina föräldrar? 

Pappa          Mamma 

 Grundskola eller liknande   Grundskola eller liknande 

 Gymnasieutbildning/yrkesutbildning   Gymnasieutbildning/yrkesutbildning 

 Högskole-/universitetsutbildning   Högskole-/universitetsutbildning 

 Vet inte    Vet inte 

Tack för dina svar! 
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