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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 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. Signalerna har kommit från skola och sociala myndigheter. Bland dem som 
arbetar med ANDT-frågor1 bland ungdomar upplevs ett stort behov av att utveckla det 
narkotikaförebyggande arbetet. Omfattningen av förekomsten av narkotika i allmänhet och 
cannabis i synnerhet bland gymnasieelever i länet har också varit svår att uppskatta. 

Drogvaneundersökningar har genomförts i länets kommuner, men med ojämna mellanrum 
och med frågeformulär som ofta är olika mellan dels de olika kommunerna men också vid 
olika undersökningstillfällen i en och samma kommun. Ibland har ungdomsstyrelsen sk 
”Luppundersökningar”2 använts, vid andra tillfällen är formulären utformade av kommunerna 
själva. Svarsfrekvenserna har varierat och vilket medfört att det har varit svårt att bedöma hur 
pass representativa ungdomarna varit och därmed också hur pass tillförlitliga resultaten 
kommit att bli. Riksrepresentativa undersökningar som exempelvis de årliga CAN-
undersökningarna ger en bild av hur det ser ut i riket som helhet samt riket indelat i regioner.
Norrbotten redovisas tillsammans med Västerbotten, Jämtland och Västernorrland och utgör 
den norra regionen i dessa undersökningar vilket innebär att man inte kan urskilja resultat för 
de enskilda länen. Underlaget med avseende på antal ungdomar som besvarat enkäten i 
Norrbotten i riksrepresentativa undersökningar är också för litet för att man med någon större 
precision kan bilda sig en uppfattning om situationen bland gymnasieungdomar i länet för det 
år undersökningen genomförts. Sammantaget så saknas således undersökningar av 
gymnasieungdomars användande av narkotika och i synnerhet cannabis i Norrbotten som dels 
gör det möjligt att beskriva och analysera situationen för länet som helhet, men också för 
länets kommuner. 

Den rapportering som utgår från nämnda undersökningar har framförallt en deskriptiv ansats 
där beskrivande statistik noggrant presenteras avseende alkohol, drog och tobaksvanor samt 
preferenser, relaterade till kön, ålder och region och över tid. Undersökningarna är värdefulla 
för att kunna få en uppfattning om utvecklingsmönster i ungdomars beteenden och preferenser 
för Sverige som helhet. Det är däremot svårare att få svar på frågor som anknyter till 
bakomliggande orsaker till att ungdomar prövar narkotika, och vilken betydelse dessa kan ha
när ett län och de kommuner som ingår i länet studeras. Exempel på bakgrundsfaktorer är 
vilken betydelse ungdomars värderingar och kunskaper om cannabis har för sannolikheten att 
man kommer att pröva att använda drogen. Finns det regionala skillnader inom länet med 
avseende på att pröva och använda narkotika och vilken betydelse har den omständigheten att 
en femtedel av ungdomarna inte studerar och bor på hemorten utan har ett eget boende utanför 
föräldrahemmet på annan ort under veckorna. 

                                                           
1 Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak
2 Exempelvis Kiruna 2006 och 2010, Jokkmokk 2009.
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För att dessa faktorer skall vara möjliga att studera krävs således en design med ett relativt 
stort datamaterial som är representativt för gymnasieeleverna i varje kommun i länet. För att 
kunna studera utvecklingen av användningen av narkotika bland gymnasieungdomar över tid 
krävs också upprepade undersökningar, exempelvis vartannat år där samma frågor ställs så att 
jämförelser kan göra mellan de olika åren. 

Föreliggande studie bidrar till att belysa hur situationen ser ut under hösten 2012 i Norrbotten 
som helhet och i de olika kommunerna samt hur olika bakgrundsfaktorer påverkar 
sannolikheten att pröva på olika droger och att regelbundet använda dessa. Förhoppningsvis 
utgör denna studie den första i regelbundet återkommande sådana som gör det möjligt att följa 
utvecklingen över tid. I ett bredare perspektiv så är denna typ av kunskap av betydelse för 
arbetet mot att minska droganvändningen bland ungdomar genom att dels få en bättre bild av 
situationen och dels 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 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. Syftet är att ge en bild av 
situationen i länet. 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. Studien utgår således från tre huvudsakliga frågeställningar:

- Vilka kunskaper och värderingar om cannabis har gymnasieungdomar i Norrbotten?

- I vilken utsträckning har gymnasieungdomar prövat på att använda tobak, alkohol och 
narkotika och i synnerhet cannabis?

- Vilka bakgrundsfaktorer (riskfaktorer) har betydelse för att pröva och regelbundet 
använda narkotika, i synnerhet cannabis?

Metod och tillvägagångssätt.

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 endast har omkring 60 elever och att man av det skälet 
hade farhågor om att elevernas integritet kunde komma till skada. 
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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 skulle erbjudas möjlighet att besvara 
enkäten under skoltid i samband med en lektion under september månad 2012. Lärarna hade 
fått information om studiens genomförande av en kontaktperson för respektive gymnasieskola 
i Norrbotten. Lärare var instruerade3 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. Enkätformuläret baseras till stor del på ett frågeformulär som använts 
i en motsvarande undersökning i Skåne4 där vissa frågor lagts till eller tagits bort för att bättre 
passa denna undersöknings syfte.

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 8100 elever i
länet skulle besvara enkäten, ett totalurval. Totalt besvarades enkäten av 5806 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. 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 68 enkäter 
räknas vilka sorterades ut eftersom de med största sannolikhet representerade elever som inte 
lämnat seriösa svar. 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. 

                                                           
3 Se bilaga 2. 
4 Se bilaga 2, undersökningen i Skåne baseras dock på ett mindre antal ungdomar jämfört med Norrbotten 
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Undersökningsgruppen och ungdomarnas bakgrund

Sammanlagt 5806 ungdomar har ingått i undersökningen. Undersökningsgruppens 
sammansättning med hänsyn till hur kön, utbildningsprogram och årskurs relaterar till social
bakgrund framgår av tabell 1 nedan.

Tabell 1. Undersökningsgruppen sammansättning. Gymnasieungdomar i Norrbottens län, 
höstterminen 2012. 

Pojkar Flickor Yrkesprogram Studieprogram Åk 1 Åk 2 Åk 3
Studerar på annan ort

20 23 25 17 19 23 22
Eget boende 16 17 21 12 15 17 19
Uppväxtförhållanden
Bättre eller lika god 
ekonomi

89 87 86 91 88 89 88

Sämre ekonomi 11 13 14 9 12 11 12

Upplevt trygghet 93 95 93 96 93 95 95
Upplevt otrygghet 7 5 7 4 7 5 5
Föräldrars utbildning
Universitet/Univers.
Universitet/Annan
Annan/Annnan

18
28
55

19
31
50

10
25
65

27
33
40

17
26
56

19
30
51

19
30
51

N= 3126
54%

2670
46%

3010
52%

2786
48%

2084
36%

1862
32%

1857
32%

I undersökningen är andelen pojkar är större jämfört med flickor vilket korresponderar mot 
hur åldersgruppen ser ut som helhet i Norrbotten (53 % pojkar och 47 % flickor)5. Drygt en 
femtedel6 av ungdomarna går sin gymnasieutbildning på en annan ort än hemorten och en 
femtedel7 av dessa kommer från orter utanför Norrbottens län. Detta innebär i sin tur att en 
relativt stor andel av ungdomarna, åtminstone under veckorna under terminen har någon form 
av eget boende borta från föräldrarna. Ungefär 18 % eller närmare 1000 ungdomar anger att 
de har ett eget boende. Det är vanligare att ungdomar på yrkesprogram både studerar och bor 
på annan ort än hemorten jämfört med elever på studieprogram. Däremot är det relativt små 
skillnader mellan pojkar och flickor samt mellan olika årskurser i detta avseende. 

En majoritet av ungdomarna anger att de har haft goda uppväxtförhållanden med avseende på 
goda ekonomiska och trygga förhållanden. Det är små skillnader mellan ungdomarna men en 
något större andel (5 procent större) bland elever på yrkeprogram har angett att man haft
sämre ekonomiska förhållanden samt i något större utsträckning upplevt otrygghet.8 När det 
gäller föräldrarnas utbildningsbakgrund relaterat till vilken utbildningsinriktning ungdomarna 
valt följer detta ett tämligen traditionellt och för Sverige generellt mönster.9 Ungdomar med 

                                                           
5 SCB 2012
6 Motsvarar 1234 ungdomar
7 Motsvarar 245 ungdomar 
8 Frågorna kring ungdomarnas uppväxt finns i bilaga 2.
9 Se Börjesson M, 2002 och 2004.
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föräldrar som har en högskoleutbildning väljer oftare ett studieprogram på gymnasiet än 
ungdomar där bägge föräldrarna inte har en högskoleutbildning. Flickor har också i större 
utsträckning (56 %) valt ett studieprogram jämfört med pojkar (42 %). Inom de studie och 
yrkesprogrammen finns också påtagliga genusskillnader där exempelvis flickor betydligt 
oftare väljer samhällsvetenskapliga och estetiska program medan pojkar oftare väljer 
teknikprogrammet. Inom de yrkesprogrammen är andelen flickor störst på exempelvis barn 
och fritid samt vård och omsorgsprogrammet. Pojkar dominerar på utbildningar som 
exempelvis fordon och transport, bygg och anläggning. 

Sammanfattningsvis så har ungdomarna olika förutsättningar för sina gymnasiestudier, man 
studerar på olika typer av utbildningar och man har olika erfarenheter med sig, relativt många 
ungdomar flyttar ifrån sina föräldrar, åtminstone under veckorna, för att gå i skola. Man har 
också olika erfarenheter med sig avseende uppväxtvillkor och sannolikt olika perspektiv på 
utbildning och i andra frågor.10 Ungdomarna kommer också till en ny skolmiljö där man 
möter många nya personer i samma ålder som man skall etablera nya sociala relationer till. 
Man kommer delvis och i vissa fall helt och hållet att skaffa sig andra vänner. Utöver 
ansträngningarna att ”passa in” i ett nytt socialt sammanhang så möter ungdomarna delvis 
andra former för undervisning där de måste ta ett större eget ansvar och upplever högre krav 
på att prestera tillräckliga studieresultat.11 Ungdomarna skall helst också ha en någorlunda 
avgränsad målbild över vad man vill göra efter gymnasiet redan när man väljer olika 
inriktningar på sin utbildning i årkurs 1. Sammantaget ställs olika val angående sitt sin 
skolgång, sociala liv och om sig själv som person på sin spets under gymnasietiden vilket gör 
ungdomar mer eller mindre öppna och mottagliga för olika nya inslag i deras liv.12

Gymnasietiden är således i samband med en livsfas som inbegriper förändringar på ett 
psykologiskt (identitetsarbete), kulturellt (normer och värderingar) och socialt plan (umgänge, 
sociala nätverk) och som ungdomar har som ”uppgift” att klara av samtidigt som sitt 
skolarbete.13

Ungdomarnas kunskaper och preferenser om cannabis

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. 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 

                                                           
10 Se exempelvis Trondman mfl 2000, Ungdomsstyrelsen 2003. 
11 Jönsson I, mfl 1993
12 Coté J, 2000
13 Fornäs, J  mf 1984/1991. Furlong A, mfl 1997, Peterson mfl 2007
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Folkhälsoinstitutet.14 Påståendena är hämtade ur den undersökning som tidigare nämnts av 
gymnasieungdomar i Skåne.15

Tabell 2. Kunskaper om cannabis bland gymnasieungdomar åk 1-3, Norrbotten och Skåne
Andel som angivit ”korrekt”16 svar. Procent.

Pojke Flicka Norr-
botten, 
totalt

Det är brottsligt att använda cannabis 90 93 92
Det är brottsligt att bjuda på cannabis 90 90 90
Det är brottsligt att sälja cannabis 95 98 96
Att odla cannabis är tillåtet om det är för eget bruk 79 81 80
Cannabis innehåller ett mindre antal cancerframkallande ämnen än 
tobak

49 74 62

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

74 75 74

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

71 81 76

De skadliga ämnena i cannabis försvinner snabbare ur kroppen än 
alkohol

74 81 78

Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av 
cannabis kan leda till allvarliga psykiska sjukdomar

65 81 73

Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av 
cannabis ökar risken för att man börjar med andra droger

83 93 88

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

72 78 75

Unga och gamla tar lika stor skada av cannabisbruk 51 59 55
N= 3111 2569 5680

Betraktar man utfallet i helhet kan den generella bilden för Norrbotten sägas vara att flickor i 
något större utsträckning har avgett korrekta svar på frågorna om cannabis vilket därmed kan 
tolkas som att de också har större kunskaper om cannabis. Studerar man utfallet i de olika 
påståendena  framträder tematiska mönster och skillnader mellan pojkar och flickor. Det 
första temat anknyter till kunskaper om vad som ”samhället” sanktionerar relaterat till 
cannabis. Det förhållandevis hög andel korrekta svar både bland pojkar och flickor vad gäller 
påståenden som relaterar till lagstiftningen om cannabis. Ungdomar har således goda 
kunskaper om vad som är brottsligt med ett visst undantag för om man får odla cannabis för 
eget bruk och att användande av cannabis kan göra att man förlorar sitt körkortstillstånd.

                                                           
14 Samtidigt finns också exempel på information som ifrågasätter dessa fakta tillgänglig via exempelvis internet 
på sajter med drogliberal inriktning.
15 I undersökningen i Skåne gjorde man först en mätning av kunskaper med hjälp av dessa frågor. Därefter 
genomförde man en informationsinsats (intervention) varefter man mätte kunskaperna igen med samma frågor 
en tid efter interventionen.
16 Andel ”korrekta” svar innebär att man svarat ”korrekt” avseende påståendets innehåll, exempelvis att elever 
har angivit svaret ”fel” angående påståendet ”Att odla cannabis är tillåtet om det är för eget bruk” i enkäten, 
vilket motsvarar ett ”korrekt” svar i tabellen ovan.
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Det andra temat berör hälsoaspekter där det är tydliga skillnader i kunskaper vid en jämförelse 
mellan pojkar och flickor. Det är större andelar av flickor som anger att cannabis är skadligare 
än tobak, att man blir ”trög i skallen”, löper risk att få psykiska sjukdomar vid regelbundet 
bruk samt att risken ökar för att man börjar med andra droger. Flickor är således generellt 
bättre orienterade i hälsoriskerna med cannabis. Om man jämför resultaten avseende 
kunskaper om cannabis med den undersökning som genomfördes i Skåne under hösten 2010 
så är kunkaperna om cannabis generellt högre bland gymnasieungdomar i Norrbotten men har 
samma mönster avseende tematik och skillnader mellan pojkar och flickor.17 Det som är 
intressant att notera i den undersökningen är att man kunde iaktta något ökade kunskaper efter 
en informationsinsats i de frågor som berör hälsoaspekter medan de som berörde brottslighet 
var relativt oförändrade. Det påstående där det gick att observera den största ökningen av 
korrekta svar var den som handlade om att man riskerade att förlora sitt körkortstillstånd. 
Sammantaget skulle dessa utfall kunna tolkas som att det är lättare för ungdomar att förhålla 
sig till de konkreta påbud som lagstiftningen anger avseende cannabis. Information om 
hälsoeffekter är något som relativt många ungdomar inte reflekterar över eller tar till sig. 
Detta beror med stor sannolikhet på den livsfas man befinner sig i där de flesta har en utmärkt 
hälsa som tas för given och eventuella skadliga effekter och dess konsekvenser ligger i en 
abstrakt framtid. I detta skede av livet är det andra och mer näraliggande existentiella frågor 
som tar mer plats i deras vardagliga reflektion. En annan aspekt på att hälsofrågorna indikerar 
mindre kunskaper är att dessa relaterar till de diskussioner om hur pass skadlig cannabis i 
själva verket är och som diskuteras i diverse sammahang i sociala medier och internetsajter 
och forum. Med andra ord så utmanas de fakta som ungdomar informeras om, exempelvis i 
skolan, av annan information som har en tämligen drogliberal utgångspunkt och som 
diskuteras i olika offentliga rum vilket bidrar till att ”relativisera” fakta som omfattar 
hälsoeffekter av cannabisanvändande. 

När det gäller ungdomarna preferenser eller attityder gentemot cannabis fick ungdomar i 
Norrbotten ta ställning till samma påståenden som i den undersökning som genomfördes i 
Skåne. Syftet med att använda dessa påståenden är dels att få en uppfattning om hur pass 
restriktiva eller liberala ungdomarnas värderingar är rörande cannabis, samt att kunna få en 
uppfattning om ungdomar i Norrbotten kan sägas vara mer eller mindre restriktiva/liberala 
jämfört med ungdomar i andra delar av landet. 

Ungdomarnas preferenser redovisa i tabell 3 nedan. Om man börjar med att granska de 
regionala skillnaderna så finns det en systematisk skillnad mellan ungdomar i Norrbotten och 
Skåne där de förstnämnda sammantaget har mer restriktiva preferenser.  Framförallt framgår 
skillnaden i huruvida cannabis är farligare än alkohol och om man kan betraktas som knarkare 
om man använder cannabis. Bland ungdomar i Norrbotten är således användande av cannabis 
betraktat som mer riskfyllt och stigmatiserande än för ungdomar i Skåne.

                                                           
17 Syre, 2010. De procentandelar som anges för Skåne är från den första mätningen, dvs innan eleverna hade 
tagit del av den informationskampanj som genomfördes.
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Tabell 3. Preferenser om cannabis. Gymnasieungdomar åk 1-3 i Norrbotten och Skåne. Andel 
som instämmer helt eller nästan helt i påstående.18 Procent.

Pojke
Norrb.

Flicka
Norrb.

Norr-
botten, 
totalt

Skåne
totalt

Att använda cannabis en gång/vecka är lika OK som att dricka 
sig berusad en gång/vecka

13 6 10 12

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

22 12 17 37

Personer som regelbundet använder cannabis har 
svårare att fungera socialt med andra personer

33 40 36 31

Om man använder cannabis så är man i 
mina ögon en knarkare

52 69 61 54

Jag tycker/tror att det är obehagligt att umgås med personer 
som är påverkade av cannabis

33 54 44 37

Den allmänna uppfattningen bland mina kompisar är att 
cannabis är farligare än alkohol

45 68 57 45

Regelbundet (1 gång per månad eller oftare) användande av 
cannabis påverkar ens framtidsmöjligheter (arbete, familj, 
socialt) mer negativt än regelbundet användande av alkohol

40 45 42 36

Jag tycker att det är känsligt/svårt att prata om cannabis med 
mina föräldrar/andra vuxna

12 7 9 12

Jag tycker att det är känsligt/svårt att prata om cannabis med 
mina kompisar

4 3 3 4

Jag upplever att cannabis är ett stort samhällsproblem 24 28 26 28

Jag upplever att alkohol är ett stort samhällsproblem 29 37 33 34

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

13 9 11 13

N= 3126 2670 5796 659

När det gäller skillnader mellan pojkar och flickor i Norrbotten är den generella bilden utifrån 
hur man har tagit ställning till de olika påståendena att flickor oftare har en restriktiv attityd 
gentemot cannabis. Flickor anger i större utsträckning att cannabis medför hälsorisker 
(beroende, psykiska skador), är socialt begränsande och stigmatiserande. 

Gemensamt för både pojkar och flickor i Norrbotten samt gymnasieungdomar i Skåne är att
man i större utsträckning ser alkoholen som ett stort samhällsproblem. Sannolikt refererar 
man till den betydligt större förekomsten av alkohol både bland ungdomar och i samhället 
som helhet. Man har oftare både direkta och indirekta erfarenheter av alkohol samt större 
kunskaper genom att konsekvenserna av alkohol ofta diskuteras. Cannabis förekommer i 
betydligt mindre utsträckning och diskuteras mindre ofta. Kunskaperna om dess konsekvenser 
blir därför mindre erfarenhetsbaserade och betraktas därför inte som ett lika allvarligt 
problem. 

                                                           
18 Svarsalternativen utgjordes av en skala från 0-5, där 0=instämmer inte alls och 5=instämmer helt.  
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I tabell 4 nedan redovisas hur kunskaper, preferenser samt hur vanligt man tror att 
användandet av cannabis är bland gymnasieungdomar med hänsyn till kön, 
utbildningsinriktning och årskurs bland ungdomar i Norrbotten. I tabellen har frågor angående 
kunskaper (samtliga frågor) respektive preferenser (7 av 12 frågor) slagits ihop till två så 
kallade index, ett som motsvarar kunskaper och ett som motsvarar preferenser. Dessa har i sin 
tur transformerats till tre kategorier för att bli åskådligare i analysen.19 I tabellen redovisas 
också hur pass vanligt man tror att det ungdomar har prövat cannabis.

Tabell 4. Kunskaper och preferenser om cannabis. Gymnasieungdomar åk 1-3 i Norrbotten. 
Procent.

Pojkar Flickor Yrkesprogram Studieprogram Åk 1 Åk 2 Åk 3
Kunskaper om 
cannabis

Goda 21 23 20 25 21 22 24
Relativt goda 54 60 56 56 57 58 55

Begränsade 25 17 24 19 23 21 21
Preferenser om 
cannabis

Restriktiva 34 46 38 40 37 40 40
Ingen uppfattning 43 43 42 44 47 42 39

Liberala
Förekomst av 
cannabis

24 12 20 16 16 18 22

Vanligt 
förekommande20 36 29 49 34 40 39 42

Förekommer 27 24 23 28 25 27 27
Inte så vanligt 37 47 28 38 35 33 33

N= 3126 2670 3010 2786 2084 1862 1857

När det gäller kunskaperna har flickor i något större utsträckning goda kunskaper och i 
mindre utsträckning begränsade kunskaper jämfört med pojkar. Elever på studieförberedande 
program har oftare goda kunskaper om cannabis jämfört med dem på yrkesförberedande 
program, däremot är det marginella skillnader mellan de olika årskurserna med avseende på 
vilka kunskaper man har om cannabis. Det är marginella skillnader mellan de olika 
årskurserna med avseende på kunskaper om cannabis.

                                                           
19 Vad gäller kunskaper om cannabis så utgör gruppen ”Goda kunskaper” av dem som svarat rätt i minst 9 av de 
12 påståendena, kategorin ”Relativt goda kunskaper” består av dem som svarat rätt i 5-8 påståenden, och 
gruppen ”Begränsade kunskaper” består av dem som svarat rätt i 0-4 påståenden. Vad gäller attitydfrågorna har 
svarsalternativen (skala från 0-5) kodats om så att svaren i varje enskild fråga följer logiken, ju högre värde, 
desto mer restriktiv syn på cannabis. Sedan har frågorna slagits samman till en sammanhängande variabel om har 
kodats om till kategorierna;  ”Liberala” , ”Restriktiva”  de som anger ”Ingen uppfattning ”.  Några frågor ingår 
inte eftersom det är svårt att tolka in i dem på en skala mellan liberal-restriktiv. Dessa påståenden är, ” 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”
20 Alternativen ” vanligt förekommande”, ”förekommer” och ”inte så vanligt” baseras på den fråga i enkäten där 
ungdomarna ombeds att uppskatta hur stor andel av ungdomar i deras ålder som har prövat cannabis. Kategorin 
”inte så vanligt” anger 0-15 %, ”förekommer” anger 16-30%, och kategorin ”vanligt förekommande” motsvarar 
31% och större andel.
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Ungdomarnas preferenser följer ett likartat mönster som det som framkom för kunskaper. 
Skillnaderna är störst mellan pojkar och flickor där de senare i större utsträckning har 
restriktiva attityder mot cannabis och i mindre utsträckning liberala attityder. Skillnaderna är 
små mellan utbildningsinriktningarna. Andelen ungdomar som inte har någon uppfattning blir 
mindre i de äldre årkurserna och man tar oftare ställning som antingen restriktiv (40 % i åk 3) 
eller liberal (22 % i åk 3).

I enkäten ställdes en fråga där ungdomarna ombads att uppskatta hur stor andel av ungdomar i 
deras egen ålder som de tror kan ha prövat cannabis. I genomsnitt uppskattar man att 31 % av 
alla ungdomar har prövat cannabis, vilket vida överskrider den faktiska andelen som prövat 
cannabis bland gymnasieungdomar i Norrbotten.21 I jämförelse med flickor (29 %) tror pojkar 
(36 %) att det är ”vanligt” med att ungdomar prövar cannabis. Nära hälften av flickorna tror 
inte att det är så vanligt med cannabis. Elever på yrkesförberedande program tror i större 
utsträckning att det är vanligt att pröva på cannabis jämfört med elever på studieförberedande 
program. Däremot är det små skillnader mellan eleverna i de olika årskurserna. 

Skillnaden mellan andelen som faktiskt prövat cannabis och hur stor andel som ungdomarna 
tror har prövat cannabis väcker frågeställningar som anknyter till studier och teorier som 
handlar om vilken betydelse individers definition av den sociala verkligheten har, för hur de 
kommer att agera.22 I detta sammanhang kan man tänka sig att ju fler ungdomar som tror att 
det är vanligt med cannabis också lättare utvecklar ett liberalare förhållningssätt till drogen 
och lättare prövar den med argumentet ”nästan alla i min ålder har gjort det” och att använda 
cannabis blir en del av en normalitet bland ungdomar. Utifrån detta resonemang kan man 
tänka sig att ungdomar som har goda kunskaper om cannabis lättare gör en ”korrekt” 
definition av situationen (att cannabis inte är särskilt vanligt förekommande) och att pröva 
cannabis ses som avvikande och stigmatiserande. Man skulle således också utveckla 
restriktiva normer och preferenser gentemot cannabis. Detta får ett visst stöd av utfallet i 
tabell 5 nedan.

                                                           
21 Se diagram 1 sid 15. 
22 Se exempelvis ”Thomas teorem” (Thomas, WI) som innebär; "Om människor uppfattar en situation på ett 
bestämt sätt (anser den verklig så som de uppfattar den), blir den också verklig genom att de rättar sina 
handlingar efter sin uppfattning. Ett annat exempel är den ” Självuppfyllande profetian” (Merton, RK, 1968). 
Den självuppfyllande profetian är, från början, en falsk definition av situationen som framkallar ett nytt beteende 
som gör att den ursprungliga falska föreställningen blir "sann".
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Tabell 5. Kunskaper, preferenser och förekomst av cannabis.
Kunskaper om cannabis Goda Relativt goda Begränsade

Preferenser om cannabis

Restriktiva 45*** 34*** 17***
Ingen uppfattning 40*** 45*** 36***

Liberala 15*** 21*** 47***
Förekomst av cannabis

Vanligt förekommande 33*** 37*** 45***
Förekommer 29*** 27*** 25***

Inte så vanligt 38*** 36*** 30***

N= 1286 3272 1136
***Chi2 =,001

Av tabellen framgår att ungdomar som har goda kunskaper om cannabis också är de som i 
störst utsträckning har restriktiva preferenser gentemot cannabis och minst utsträckning en 
liberal syn. Det omvända gäller ungdomar som har begränsade kunskaper om cannabis. 
Nämnda grupp ungdomar har i störst utsträckning liberala preferenser och minst utsträckning  
en restriktiv syn på cannabis. När det gäller hur vanlig man tror det är med att ungdomar har 
prövat cannabis så följer det ett likartat mönster. Ungdomar med goda kunskaper är de som i 
störst utsträckning tror att det är ovanlig med att pröva på cannabis medan ungdomar med 
begränsade kunskaper är de som i störst utsträckning tror att det är vanligt att pröva på 
cannabis. Det finns således ett tydligt samband mellan kunskaper, preferenser och i vilken 
mån man tror att det är vanligt med att pröva på cannabis bland sina jämnåriga. Det är 
emellertid svårare att avgöra den ”kausala ordningen”, dvs hur nämnda faktorer inbördes
påverkar varandra. Det är emellertid inte osannolikt att okunskap leder till en bild av cannabis 
som något harmlöst och som många ungdomar prövar på vilket i sin tur leder till liberala eller 
preferenser som inte är restriktiva.  Ur ett drogförebyggande perspektiv skulle detta utfall 
indikera att ett drogupplysande arbete som leder till ökade kunskaper bland ungdomar också 
kan leda till restriktiva preferenser.

Om man sammanfattningsvis betraktar vilka kunskaper och preferenser som ungdomsgruppen 
har som helhet är det en majoritet (3/4-delar) av ungdomarna som kan sägas ha goda eller 
relativt goda kunskaper om cannabis och att omkring 40 % av ungdomarna har restriktiva 
preferenser mot ca 20 % som har liberala sådana. Ungefär 35 % av ungdomarna bedömer att
det inte är så vanligt med att pröva på cannabis och ungefär 38 % tror att det är vanligt med 
att pröva cannabis. Längre fram i rapporten redovisas vilken betydelse som kunskaper och 
preferenser har för att ungdomar skall pröva på narkotika.
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Gymnasieungdomars användning av narkotika - cannabis

Studiens andra frågeställning är i vilken utsträckning som ungdomar har prövat och använder
narkotika, särskilt cannabis. I föreliggande avsnitt redovisas hur stora andelar av 
gymnasieungdomarna som dels säger sig ha prövat narkotika och dels säger sig använda
narkotika ibland eller regelbundet. Procentandelarna som redovisas görs med hänsyn till kön, 
utbildningsinriktning (yrkesprogram eller studieuprogram) och årskurs. I diagram 1 nedan 
framgår hur stor andel av gymnasieungdomarna i Norrbotten som har prövat cannabis. 
Observera att i diagram 1 och bland dem som anges ha prövat cannabis ingår ungdomar som 
prövat cannabis en gång, de som använder cannabis ibland samt de som säger sig använda 
cannabis regelbundet regelbundet.

Om man ser till gruppen gymnasieungdomar i Norrbotten som helhet (utan hänsyn till kön, 
årskurs och utbildningsinriktning) och i vilken utsträckning man säger sig att enbart ha prövat 
på cannabis så anger 8 % av ungomarna detta vilket motsvarar 485 elever. Ytterligare 3 % av 
ungdomarna anger att de använder cannabis ibland eller regelbundet vilket motsvarar 180
elever. Sammantaget har 11%  (665 elever) av eleverna prövat cannabis och följaktligen så 
anger 89 % (4546 elever) av att man aldrig har prövat på drogen.23 I den tidigare nämnda 
undersökningen i Skåne är motsvarande procentandel för att ha prövat på cannabis 20 % och 
80 % för att inte ha prövat på cannabis. I en sådan jämförelse är förekomsten av cannabis 
lägre bland gymnsieungdomar i Norrbotten. Det finns emellertid relativt tydliga skillnader 
mellan olika kategorier av elever med avseende på om man prövat cannabis om man tar 
hänsyn till kön, utbildningsinriktning och årskurs, se diagram 1 nedan.

 

23 De procentsatser som nämnts i stycket går inte att utläsa direkt i diagrammet ut har beräknats separat 
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Oavsett kön eller utbildning så är andelen ungdomar som prövat på cannabis (de som prövat, 
använder ibland och använder regelbundet) störst i åk 3. Detta kan tolkas på två sätt. Å ena 
sidan skulle svarsmönstret tala för att succesivt fler ungdomar prövar på cannabis under tiden 
för sina gymnasiestudier. Detta kan i sin tur bero på att toleransen ökar under gymnasietiden 
för att pröva på cannabis och som möjligtvis hänger samman med att man utvecklar nya 
sociala kontakter och nätverk inom vilka cannabis blir tillgängliga och att ungdomar 
exponeras för fler möjligheter att pröva drogen. Å andra sidan kan skillnaderna mellan de 
olika årskurserna avspegla olika ”generationer” av gymnasister som har olika förhållningssätt
till cannabis och andra droger. Exempelvis kan en större andel av elever i årskurs 1 ha tagit 
del av drogförebyggande insatser jämfört med de äldre årskurserna och på så sätt vara mer 
restriktiva till att pröva på. För att bättre kunna avgöra om skillnaderna mellan årkurserna är 
en generationseffekt eller en livsfaseffekt24 så måste en och samma årkurs följas över tid, 
exempelvis att de som går åk 1 idag kan följas upp när de kommit till åk 3 för att se om 
andelen som prövat cannabis blivit större. Om så är fallet skulle utfallet kunna tolkas som en 
livsfaseffekt.    

En annan systematisk skillnad är att ungdomar på yrkesutbildningar i större utsträckning har 
prövat på att använda cannabis jämfört med ungdomar på studieutbildningar. Tar man enbart 
hänsyn till utbildningsinriktning så har 15 procent av eleverna på yrkesutbildningar prövat
cannabis och 8 procent på studieutbildningar.25 Skillnaderna gäller bland både pojkar och 
flickor vid en jämförelse mellan utbildningsinriktningarna, dvs pojkar på yrkesutbildningar 
har prövat cannabis i större utsträckning än pojkar på studieutbildningar vilket också gäller 
flickor på respektive utbildningsinriktning. Ett annat generellt mönster är att pojkar i större 
utsträckning än flickor har prövat på cannabis. Om man bara ser till egenskapen kön så är 
andelen pojkar och flickor som prövat på cannabis 14 respektive 8 procent.26

Den kategori av gymnasieelever som i störst utsträckning har prövat på cannabis är pojkar i 
årskurs 3, både på yrkesutbildningar och studieutbildningar, samt flickor i årskurs 3 på 
yrkesutbildningar. Den kategori som i minst utsträckning har prövat på cannabis är flickor på 
studieutbildningar, oavsett årskurs, samt pojkar i årskurs 1 på studieutbildningar.

Ovan redovisades hur stora andelar bland ungdomarna som prövat cannabis. En del av dessa 
ungdomar har använt drogen mer än att bara pröva den. I diagram 2 nedan redovisas 
ungdomarnas användningen av cannabis de senaster 12 månaderna.27

                                                           
24 Se exempelvis Jakobsson, M ( 2000) om skillnader mellan generation och livsfas och metod för att studera 
dessa.
25 Går inte att utläsa direkt i diagrammet ut har beräknats separat 

26 Går inte att utläsa direkt i diagrammet ut har beräknats separat
27 Ett antal ungdomar hade prövat cannabis innan de senaste 12 månaderna. Dessa återfinns i stapeln ”Ej senaste 
12 månaderna”. Deras andel var för pojkar åk 1 (1 %), åk 2 (2 %) och åk 3; (3%). Motsvarande andelar för 
flickor var (0 %), (1 %), och 3 %.
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Det generella mönstret över hur man använt cannabis de senaste 12 månaderna följer i stort 
sett ett likartat mönster som det som gick att iaktta avseende att pröva på cannabis. Av 
diagrammet framgår att de allra flesta har använt cannabis 1-5 gånger det senaste året och att 
den andelen ökar mellan årskurs 1 och årskurs 3. Generellt är det pojkar som använder 
cannabis både sporadiskt (1-5 gånger det senaste året) och mer regelbundet (fler än 5 gånger 
det senaste året), särskilt pojkar i årskurs 3. Av diagrammet framgår inte skillnader mellan 
utbildningsinriktningar men vid en kontroll mot utbildningsinriktning framgår att det är inga
skillnader bland pojkar på respektive utbildningsinriktning med avseende på att använda 
cannabis regelbundet (fler än sex gånger senaste året, oavsett utbildningsinriktning så används 
cannabis i ungefär samma utsträckning, 5 % anger att man använt cannabis fler än sex gånger 
det senaste året. Skillnader finns det däremot mellan flickor på de olika 
utbildningsinriktningarna där 4 % på yrkesutbildningar anger ett regelbundet användande (fler 
än 5 gånger det senaste året) mot 1 % på studieutbildningar.

Räknar man samman alla ungdomar som använt cannabis minst 6 gånger de senaste 12 
månaderna motsvarar dessa en andel på 3,1 % av samtliga ungdomar i denna undersökning. I 
antal utgör de 180 personer varav 131 är pojkar och 49 är flickor.

Nätdroger

När det gäller så kallade ”nätdroger”, dvs narkotiska preparat som säljs över internet
och ser till gruppen gymnasieungdomar i Norrbotten som helhet (utan hänsyn till kön, årskurs 
och utbildningsinriktning) och i vilken utsträckning man säger sig att enbart ha prövat på 
nätdroger så anger 3 % av ungomarna detta vilket motsvarar 165 elever. Ytterligare 3,5 % av 
ungdomarna anger att de använder nätdroger ibland eller regelbundet vilket motsvarar 201 
elever. Sammantaget har 6,5 %  eller 366 elever prövat någon nätdrog och följaktligen så 
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anger 93,5 % eller 5438 elever av att man aldrig har prövat på nätdroger28. Bland dem som  
prövat på nätdroger är ”spice” den vanligaste med 79 %.29

 

 

Jämför man användningen av nätdroger med användningen av cannabis så är det en mindre 
andel av eleverna som som prövat på någon nätdrog. Mönstret över vilka kategorier som 
prövat på nätdroger är detsamma som för cannabis, dvs att pojkar, elever på yrkesutbildningar 
och elever i årkurs 3 har prövat har prövat nätdroger i störst utsträckning. De som prövat 
drogen i minst utsträckning är flickor på studieutbildningar.

Det finns emellertid en annan skillnad som är värd att uppmärksamma. Denna är att andelen 
som angett att man använder nätdroger ibland eller regelbundet är något större jämfört med 
motsvarande kategori angående cannabis. När det gäller cannabis använder 4,3 % (131 elever) 
bland pojkarna och 1,6 % (49 elever) bland flickorna cannabis ibland eller regelbundet vilket 
sammantaget motsvarar 3 % av alla elever. Motsvarande andelar för nätdroger är 4,5 % bland 
pojkar (143 elever) och bland flickor 2,1 % (58 elever). 30 Detta skulle indikera att ett 
tillfälligt och regelbundet användande av nätdroger är minst lika vanligt som motsvarande 
användning av cannabis.31

                                                           
28 Går inte att utläsa direkt i diagrammet, har beräknats separat
29 Se bilaga 3 för exempel på andra droger som nämnts av eleverna.
30 Obs dessa andelar framgår inte i diagram 3 utan har beräknats som kontroll och jämförelse.  
31 Det finns emellertid en risk att andelen som ungdomar som anger att man använder nätdroger ibland eller 
regelbundet kan vara något över eller underskattad. Bakgrunden är att enkätfrågorna inte är identiska. När det 
gäller cannabis ställdes frågan; ”Använder du cannabis (hasch, marijuana)?” med svarsalternativen; ”Nej, 
har aldrig provat/ Nej, men jag har provat /Ja, ibland /Ja, regelbundet”. Elever som svarat ”ibland / 
regelbundet” har slagits samman till en kategori. Frågan om nätdroger är formulerad enligt följande; ”
Nuförtiden talas det om så kallade nätdroger (även kallat designerdroger, RC-droger, nya syntetiska 
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Annan narkotika

I diagram 4 nedan framgår eleverna användning av annan narkotika. Om man ser till gruppen 
gymnasieungdomar som helhet (utan hänsyn till kön, årskurs och utbildningsinriktning) och i 
vilken utsträckning man säger sig att enbart ha prövat på annan narkotika så anger 7,2 % av 
ungdomarna detta vilket motsvarar 415 elever. Ytterligare 3,5 % av ungdomarna anger att de 
använder annan narkotika ibland eller regelbundet vilket motsvarar 202 elever. Sammantaget 
har 9,7 %  (617 personer) av eleverna prövat annan narkotika vilket innebär att 90,3 % (5189 
personer) av eleverna aldrig har prövat på drogen.32

 

Användningen av annan narkotika följer i stort sett samma mönster som för cannabis och 
nätdroger där elever på yrkesutbildningar och pojkar som helhet i störst utsträckning33 har 
prövat annan narkotika. Det finns däremot ett par inslag i svarsmönstret som skiljer 
användandet av annan narkotika från cannabis och nätdroger. Den första är att flickor på 
yrkesutbildningar är den kategori som i störst utsträckning har prövat på annan narkotika, 

                                                                                                                                                                                     
droger). Har du använt någon sådan?” med svarsalternativen ”Nej/ Ja, Spice eller liknande/ Ja, Mefedron, 
Metedron eller liknande/Ja, annan nätdrog, nämligen;”. De som svarat med något av ”Ja-alternativen” har slagits 
samman till en kategori som motsvarar de som prövat nätdroger. För att få en bild av hur många ungdomar som 
använder nätdroger mer än att bara ha prövat användes ytterligare en fråga; ”Om du använder ”nätdroger” 
regelbundet eller ibland, vill du sluta?” med svarsalternativen ”Ja/Nej/ Använder ej nätdroger”. De som 
svarat ja eller nej är således ungdomar som anger att de använder nätdroger ibland eller regelbundet och har 
slagits ihop till en kategori. De två frågorna om nätdroger har transformerats till en ”variabel” med alternativen; 
”Ej prövat nätdroger/Prövat nätdroger/Använder nätdroger ibland eller regelbundet”.

32 Går inte att utläsa direkt i diagrammet, har beräknats separat 
33 Skillnaderna är små mellan pojkar och flickor, 11,1 respektive 10 % har prövat annan narkotika.
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framförall i årskurs 3. Den andra är att flickor på studieutbildningar har prövat annan 
narkotika i större utsträckning jämfört med hur de har prövat på cannabis och nätdroger. Ser 
man till gruppen flickor som helhet så har 10 % prövat annan narkotika, motsvarande andel 
för cannabis är 8 % och för nätdroger 4 %. Att pröva på annan narkotika är således det 
vanligaste narkotiska drog som flickor på gymnasieskolor i Norrbotten har prövat att använda. 
Bland pojkar är motsvarande andel för annan narkotika 11 %, cannabis 14,0 % och nätdroger 
8 %. Cannabis är således den vanligaste drogen som pojkar har prövat på.

Den andel som angett att man använder annan narkotika ibland eller regelbundet är 3,5 % 
(199 ungdomar) vilket är en något större andel än jämfört med cannabis 3,0 % (177
ungdomar) och lika vanligt som nätdroger 3,5 % (201 ungdomar). Andelen flickor som ibland 
eller regelbundet använder annan narkotika är 2,9 % (78 flickor), motsvarande andel för 
pojkar är 3,9 % (121 pojkar). Bland flickor som ibland eller regelbundet använder droger så är 
annan narkotika den vanligaste drogen, bland pojkar är cannabis vanligast.34

Sammanfattning - de enskilda drogerna

I tabellen nedan att summeras användningen av de enskilda drogerna bland gymnasielever i 
Norrbotten enbart med hänsyn till elevernas kön.

Tabell 6. Kön och andelar som avstått, prövat och använder cannabis, annan narkotika och 
nätdroger. Gymnasielever i Norrbotten. Procent.

Pojkar Flickor

Aldrig prövat cannabis 86 92

Enbart prövat cannabis 10 6

Använder cannabis
ibland/regelbundet

4 2

Aldrig prövat annan narkotika 89 90

Enbart prövat annan narkotika 7 7

Använder annan narkotika 
ibland/regelbundet

4 3

Aldrig prövat nätdroger 92 95

Enbart prövat nätdroger 3 3

Använder nätdroger
ibland/regelbundet

5 2

Aldrig prövat någon narkotika 80 86

N= 3126 2670

 

                                                           
34 Går inte att utläsa direkt i diagrammet ut har beräknats separat
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Det är en absolut majoritet av gymnasieelever som inte har prövat på narkotika, 80 % bland 
pojkar och 86 % av flickorna. Den vanligaste drogen som ungdomar prövat är cannabis men 
om man tar hänsyn till kön framgår att det är vanligare bland flickor ha prövat på annan 
narkotika.  När det gäller att använda någon drog ibland eller regelbundet så är nätdroger och 
cannabis vanligaste drogen bland pojkar medan annan narkotika är vanligast bland flickor.

All narkotika – en helhetsbild

I föregående avsnitt har olika droger behandlats var och för sig med avseende på andelar 
ungdomar som prövat drogen och använder den ibland eller regelbundet. I detta avsnitt 
beskrivs hur stora andelar bland ungdomarna som har prövat någon form av narkotika. En del 
ungdomar har bara prövat på cannabis, andra har enbart prövat nätdroger medan vissa bara 
prövat annan narkotika. Det finns också ungdomar som prövat samtliga droger och andra som 
i olika kombinationer (tex cannabis och nätdroger eller cannabis och annan narkotika) prövat 
ett par av drogerna. I diagram 5 nedan redovisas i vilken utsträckning som 
gymnasieungdomar prövat narkotika. 

 

Det är i stort sett samma mönster med avseende på i vilka kategorier av ungdomar som det är 
vanligast att ha prövat på narkotika som det när de olika drogerna redovisades var och för sig. 
Pojkar har generellt prövat narkotika i större utsträckning än flickor. Det är också i årskurs 3 
som andelen ungdomar som prövat narkotika är störst. De som prövat på narkotika i störst 
utsträckning är pojkar i årskurs 3, oavsett utbildningsinriktning samt flickor i årskurs 3 på 
yrkesutbildningar. Skillnaderna mellan flickor på de olika utbildningsinriktningarna är också 
större, (där flickor på studieutbildningar är de som i minst utsträckning har prövat på 
narkotika) jämfört med motsvarande kategorier bland pojkarna. Om man inte tar hänsyn till 
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utbildningsinriktning och årskurs så har sammantaget 20 % av pojkarna (623 personer) prövat 
på narkotika och 14 %  av flickorna (373 personer). 35

Övergår man till att studera i vilken utsträckning som ungdomarna säger sig använda någon 
form av narkotika ibland eller regelbundet så minskar andelarna markant i samtliga 
kategorier, se diagram 6 nedan.

Den kategori som i störst utsträckning angett att de använder narkotika ibland eller 
regelbundet är pojkar på yrkesutbildninger medan flickor på studieutbildningar är de som i
minst utsträckning angett att de använder narkotika ibland eller regelbundet. Om man inte tar 
hänsyn till utbildningsinriktning eller årskurs så är andelen ungdomar som angett att man 
använder narkotika ibland eller regelbundet 4 % för pojkar (125 personer) och 3 % (80 
personer) bland flickor.36

Jämför man utfallet i diagrammet ovan med resultaten för de enskilda drogerna så finns en 
skillnad som är värd att lägga märke till. Årskurs tycks ha mindre betydelse för i vilken 
utsträckning som ungdomarna använder narkotika ibland eller regelbundet men har betydelse 
för att ha prövat på narkotika. Detta kunna tolkas som att de ungdomar som löper större risk i 
att hamna i ett regelbundet användande av droger inte gör det under sin gymnasietid eftersom 
andelarna inte förändras nämnvärt mellan årskurserna. Detta skulle tala för att orsakerna till 
att använda droger tidmässigt ligger före gymnasietperioden. Att andelarna inte förändras 
särskilt mycket mellan årskurserna kan också bero på att en del ungdomar slutar med att

                                                           
35 Går inte att utläsa direkt i diagrammet, har beräknats separat 
36 Går inte att utläsa direkt i diagrammet, har beräknats separat
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använda droger ibland eller regelbundet medan andra ungdomar börjar använda droger på 
nämnda sätt under gymnasietiden.37

Finns regionala skillnader inom länet?

En annan aspekt på med avseende på ungdomars användning av droger är om det finns 
skillnader mellan gymnasieskolor belägna inom olika regioner inom länet. Skolornas storlek 
eller antalet elever på dessa varierar med befolkningsunderlaget i respektive kommun. En del 
kommuner har relativt få gymnasielever, drygt ett hundratal medan andra kommuner har 
skolor med flera hundra elever eller mer. För att inte riskera att hänga ut enskilda mindre 
gymnasieskolor i länet har en indelning i fyra regioner gjorts enligt följande; Fyrkanten som 
består av kommunerna Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn. Inlandskommuner som består av 
Arvidsjaur, Arjeplog och Jokkmokk. Östra Norrbotten där Pajala, Övertorneå, Haparanda och 
Kalix ingår och slutligen Malmfälten med kommunerna Gällivare och Kiruna.38 I diagram 7 
nedan redovisas hur stor andel av ungdomarna i respektive region som aldrig prövat
narkotika, enbart prövat narkotika samt dem som använder narkotika ibland eller regelbundet.

Det är relativt små skillnader mellan regionerna. I Östra Norrbotten är andelen som prövat på 
narkotika minst med 14 % (enbart prövat och använder ibland/regelbundet). I de övriga 
regionerna är andelen 17-18 % som prövat narkotika. Betraktar man andelarna för ungdomar 
som angett att de använder narkotika ibland eller regelbundet är det i stort sett inga skillnader 
                                                           
37 För att det skall vara möjligt att bättre kunna belysa detta behövs studier där man exempelvis följer upp de
som idag går i årskurs 1 när de går i årskurs 3 för att kunna studera förandingar i användande och med de yngre 
årskurserna.  
38 Gymnasieskolan i Överkalix var inte med i studien. 
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mellan regionerna. En slutsats skulle således vara att förekomsten av droger relaterat till
antalet ungdomar i respektive region är ungefär likartat. 

Om man jämför utfallet för Norrbotten med den undersökning som genomfördes i Skåne 2011 
och CAN-undersökningen från 2011 för hela riket så är andelarna lägre i Norrbotten med 
avseende på att ha prövat på cannabis och droger generellt lägre jämfört med Skåne. Jämfört 
med andelar för hela riket så är det identiska sådana med avseeende på att ha prövat på någon 
form av narkotika, 20 % bland pojkar och 14 % bland flickor. CAN:s undersökning omfattar 
gymnasieungdomar i årskurs 2 medan de hittills presenterade siffrorna för Norrbotten 
omfattar samtliga elever i gymnasiet. Motsvarande andelar bland pojkar och flickor i 
Norrbotten som går i årskurs 2 är 19 respektive 12 %. Detta skulle således tala för att inte är 
vanligare i Norrbotten att gymnasieungdomar prövar på narkotika jämfört med hur det ser ut i 
flera andra län och regioner samt i riket som helhet.39

Användning av tobak och alkohol 

I följande avsnitt redovisas omfattningen av användningen av tobak och alkohol med hänsyn
till kön och årskurs bland gymnasieeleverna. I diagram 8 nedan redovisas andelen elever som 
aldrig prövat på att röka tobak, prövat att röka, som röker ibland eller ”feströker” som några 
av ungdomarna själv skrivit i enkäten samt de som röker regelbundet. 

                                                           
39 CAN 2011, diagram 20, sid 68.
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Det är relativt små skillnader mellan pojkars och flickors rökvanor med avseende på att 
prövat, röka ibland och röka regelbundet, däremot skiljer sig mönstret åt mellan årskurserna 
där framförallt andelen som röker ibland succesivt blir större ju äldre eleverna är. När man
relaterar utfallet i diagrammet ovan till elevernas utbildningsinriktning40 framgår att det är 
elever på yrkesutbildningar som i störst utsträckning röker regelbundet. Exempelvis anger 17 
% av pojkar på yrkesprogram att man röker dagligen medan 6 % av pojkar på studieprogram
anger detta. Motsvarande andelar för flickor är 13 % för dem på yrkesutbildningar och 5 % 
för flickor på studieutbildningar. 

Ungdomarnas alkoholvanor redovisas i diagram 9 nedan. Mönstret över alkoholvanor 
påminner till stor del till det som gick iaktta avseende rökning. Andelen som inte prövat 
alkohol är lägst i årskurs 1, en andel som blir mindre för varje årskurs äldre eleverna blir. 
Istället ökar andelen elever som dricker sig berusade ibland och berusade regelbundet. Jämfört 
med rökning finns en tydligare skillnad mellan pojkar och flickor där de förstnämnda i större 
utsträckning dricker sig berusade regelbundet.  

Relaterar man till ungdomarnas utbildningsinriktning så framkommer samma tendens som för 
rökning men också narkotika. Det är vanligare att ungdomar på yrkesutbildningar oftare 
dricker sig berusade. När det gäller pojkar anger närmare 16 % på yrkesutbildningar att man 

                                                           
40 Framgår inte av diagrammet utan har räknats fram separat.
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regelbundet dricker sig berusade, motsvarande andel för pojkar på studieutbildningar är 13
%.41 Samma förhållande finns också bland flickor, bland dem på yrkesutbildningar anger 14 
% att man regelbundet dricker sig berusad. Motsvarande andel bland dem på 
studieutbildningar är 7 %.

Om man sammanfattningsvis relaterar detta resultat till det som fanns för narkotika finns 
relativt stora likheter. Pojkar på yrkesutbildningar är de som i störst utsträckning har prövat på 
och regelbundet använder tobak, alkohol och narkotika. Generellt så är pojkar på 
studieutbildningar och flickor på yrkesutbildningar tämligen lika med avseende på hur man 
har prövat på och använder tobak, alkohol och narkotika. Den kategori som i minst 
utsträckning har skaffat sig erfarenhet av tobak, alkohol och narkotika. 

Sambandet mellan rökning, alkohol och narkotika

En frågeställning som emellanåt dyker upp är i vilken mån som det finns någon samvariation 
mellan rökning, alkohol och narkotika. Diskussionen gäller ofta i vilken utsträckning som 
exempelvis rökning och alkohol kan vara en ”inkörsport” till att pröva på cannabis eller andra 
droger. I denna studie finns inte data tillgängliga som ger någon möjlighet att besvara frågan 
om rökning eller användandet av alkohol också kan leda till att man prövar på eller börjar 
använda andra droger. Däremot är det möjligt att beskriva i vilken utsträckning som rökning 
och alkohol förekommer tillsammans med narkotika bland gymnasieelever i Norrbotten. I
diagram 10 redovisas hur rökning och användning av narkotika samvarierar. 

 
                                                           
41 Framgår inte av diagrammet utan har räknats fram separat.
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Hos både pojkar och flickor framgår ett mönster som beskriver ett samband mellan 
”rökvanor” och att pröva på använda narkotika. Nästan samtliga elever som inte har prövat på 
att röka har heller inte prövat på att använda narkotika. Bland både pojkar och flickor som 
röker dagligen så är andelen betydligt större som antingen enbart prövat narkotika eller 
använder narkotika ibland eller regelbundet, jämfört med ungdomar som har restriktivare 
rökvanor. Sammantaget visar diagrammet på ett relativt tydligt samband som kan beskrivas
som att ju mer man röker desto sannolikare är det att man använt narkotika.  

Det är likartat resultat för samvariationen mellan alkohol och användningen av narkotika som 
det som framkom för rökning och narkotika, se diagram 11 nedan.

De elever som inte prövat alkohol har heller inte prövat narkotika i någon nämnvärd 
utsträckning vilket gäller både pojkar och flickor. De elever som dricker sig berusade 
regelbundet är också de som oftast har prövat på och använder narkotika ibland/regelbeundet. 
Om man ser både till rökning och alkohol relaterat till narkotika är det pojkar som i störst 
utsträckning samtidigt röker, dricker alkohol och använder narkotika. Som tidigare nämnts är 
det svårt att avgöra den kausala ordningen mellan vilka stimulantia som man har prövat och 
som man använder. Det finns forskning som visar på att de ungdomar som tidigast är ute med 
att pröva på att röka tobak också är de som tidigare i livet och oftare prövar andra droger och 
använder dem regelbundet. Exempelvis bör man vara en någorlunda van rökare (kunna dra 
halsbloss) för att pröva på cannabis och uppleva någon effekt.42 Man kan också tänka sig att 

                                                           
42 Se exempelvis Becker 2006 om att göra ”karriär” som marijuanaanvändare där vissa färdigheter måste läras in 
för att användaren skall få något utbyte av drogen.
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en del prövar på narkotika i samband med att man dricker alkohol, exempelvis att man blir 
bjuden på någon sort av narkotika som en ”partydrog” som man kanske inte skulle ha prövat
om man var nykter.

Sammanfattande diskussion; Gymnasielevernas kunskaper, preferenser och användning 
av droger.

Elevernas kunskaper om cannabis kan sägas vara god för nära en fjärdedel och relativt goda 
för ungefär hälften av eleverna medan den återsåtende fjärdedelen hade begränsade 
kunskaper. Flickor hade i något större utsträckning goda kunskaper jämfört med pojkar. 
Omkring en fjärdedel av eleverna hade restriktiva preferenser gentemot cannabis, drygt 
hälften angav att man inte hade någon uppfattning eller var neutrala i detta avseende medan 
en femtedel hade liberala värderingar. Det fanns också ett tydligt samband mellan kunskaper 
och värderingar där goda kunskaper relaterade till restriktiva värderingar och ju sämre 
kunskaper desto liberalare värderingar. Kunskaper påverkade också hur pass vanligt trodde att 
det var att pröva på cannabis där eleverna ordentlig överskattade hur pass vanligt det var med 
att pröva på drogen. Elever med goda kunskaper hade dock de mest realistiska 
uppfattningarna medan de med begränsade kunskaper trodde att cannabis var mycket vanligt 
att pröva bland ungdomar i deras ålder. Ungdomar med begränsade kunskaper konstruerar 
således en bild av cannabis där drogen inte betraktas ha särskilt negativa egenskaper eller 
konsekvenser samt att den omformuleras till att vara något ”normalt” som många ungdomar 
prövar på. Om denna föreställning om cannabis finns före det att ungdomar prövat på drogen 
eller om den är en efterhandskonstruktion som ger legitimitet för att ha prövat drogen är 
svårare bedöma. Sannolikt är dock en liberal inställning cannabis hos en elev en faktor som 
definitivt påverkar ställningstagandet om de ställs inför ett erbjudande om att pröva drogen. 
En annan aspekt och som inte direkt går att pröva empiriskt i denna studie är att liberala 
preferenser om cannabis sannolikt indikerar en öppenhet inför att använda andra droger. En 
relativt stor andel av eleverna som prövat på cannabis i denna studie hade också prövat på 
andra droger.43

Att pröva på och att använda olika sorters narkotika samt rökning och alkohol hade ett 
gemensamt mönster. Det är framförallt i årskurs 3 som eleverna har prövat olika droger. En 
tolkning är att mellan hösten i årskurs 2 och hösten i årskurs 3 sker prövandet av droger i 
störst utsträckning bland eleverna. Detta förutsätter att det är en något som sker som en 
livsfaseffekt, dvs prövandet av droger sker under en period i livet som kännetecknas av en rad 
olika förändringar på flera plan i den enskilde elevens liv. Det kan också röra sig om en 
generationseffekt, dvs att olika ”årskullar” har olika förutsättningar och synsätt och har inget  
eller lite att göra med den period i livet som ungdomarna befinner sig i. Ett annat inslag i 
mönstret över att pröva på droger är att pojkar har prövat på detta i större utsträckning än 
flickor. Det finns en hel del forskning på detta område som erbjuder förklaringar till varför 

                                                           
43 Närmare 60 % av dem som prövat på cannabis och också prövat på annan narkotika och nätdroger 
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ungdomar prövar på droger varför de använder dessa ur biologiska, psykologiska, kulturella 
och samhällsvetenskapliga perspektiv. Ur de två sistnämnda perspektiven finns ett par 
förklaringar som kan vara relavanta i denna studie. Ett handlar om hur olika grupper av 
ungdomar markerar sin tillhörighet och identitet i gruppen genom att använda droger. 
Skillnader finns mellan olika grupper av ungdomar och genom att använda alkohol eller andra 
droger relaterat till klädstilar, musik och till deras sociala bakgrund (t.ex arbetarklass, 
medelklass) samt till de normer som gäller kring droger så visar man genom sitt 
förhållningssätt på vem man är.44 När det gäller genus så kombineras nämnda förklaringar 
med hur manligt och kvinnligt socialt konstrueras och betydelsen av hur alkohol och droger 
hanteras i denna process. Exempelvis så blir pojkars användande av droger och alkohol ett 
medel för gränsöverskridande, utmaning och utåtagerande som får en positiv förstärkning av 
andra pojkar i samma ålder. Flickors användande kännetecknas av att inte överskrida en 
berusning som innebär att man tappar kontrollen över sig själv eftersom man riskerar den 
personliga säkerheten och lättare blir ett offer för övergrepp samt för att undvika det sociala 
stigma och fördömande som en alltför påverkad kvinna väcker. Man menar inom denna 
forskning att kön inte bara uttrycks via hur man använder droger utan också bidrar till att 
konstituera vad som är manligt och kvinnligt.45

Ett annat mönster var att elever på yrkesprogram i större utsträckning hade prövat på att 
använda alkohol och droger jämfört med elever på studieprogram. Vänder man sig till 
forskningslitteraturen finner man ett par aspekter som kan vara relevanta att diskutera. Den 
första är att valet av gymnasieutbildning bland eleverna till stor utsträckning återspeglar deras 
sociala bakgrund. En majoritet av elever från hem där föräldrarna inte har högskoleutbildning 
söker sig till yrkesprogram medan elever med föräldrar som har högskoleutbildning söker sig 
till studieprogram.46 Föräldrarnas utbildning indikerar ofta vilket yrke de innehar och i sin 
förlängning deras klassposition och status.47 Relaterar man detta till studier som visar på 
förhållningsätt bland ungdomar som anknyter till deras klassbakgrund och de synsätt och 
normer som kan knytas till den, så finns exempel på vilken status olika droger ges och vilka 
sociala kategorier som använder vissa droger. Förhållningsättet till droger används som ett 
sätt att skilja sig från andra kategorier av ungdomar, framförallt genom att visa på vad man 
”inte är”. Det är sannolikt att liknande processer också finns bland gymnasister i Norrbotten 
som påverkar hur ungdomar har testat och använder droger och alkohol. Möjligen kan detta 
vara en bidragande förklaring till varför pojkar på yrkesutbildningar oftare prövar på cannabis 
jämfört med flickor på studieutbildningar. Man finns i tämligen olika sociala sammanhang 
med olika föreställningar och normer kring droger. 

Det är givetvis en rad andra faktorer utöver genus och klassbakgrund som påverkar 
ungdomars förhållningssätt till alkohol och droger. Ungdomarnas erfarenheter under 
uppväxttiden med avseende på att ha haft en trygg och någorlunda materiellt hygglig 
                                                           
44 Norell & Törnqvist 1995, Lalander, P 1998.  Sato 2004.
45 Measham 2002, Jenkins 2006.
46 Närmare 70 % av eleverna på studieprogram har föräldrar med högskoleutbildning det är omvända 
förhållanden bland elever på yrkesprogram där 30 % har föräldrar med högskoleutbildning 
47 Holgersson 2011,  Bourdieu 1994, Petersen 2003
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levnadssituation är av betydelse. Åtskilliga forskningsprojekt och rapporter har visat på ett 
starkt samband mellan besvärliga uppväxtvillkor och risken att utveckla olika 
missbruksproblem. En mindre andel av ungdomarna i denna studie angav att man upplevt 
otrygga uppväxtförhållanden och att man upplevt sig leva i en sämre ekonomisk situation 
jämfört med andra. En relativt stor andel av eleverna bor inte med sina föräldrar eftersom att 
de studerar under veckorna på annan ort. De skall således kanske ta ett större ansvar och klara 
sig i större utsträckning på egen hand än tidigare. Samtidigt skall de etablera nya sociala 
kontakter och delvis skaffa sig nya vänner samt hantera en ny skolmiljö med andra krav och 
skyldigheter. Sannolikt klarar de allra flesta av dessa elever sin nya situation alldeles utmärkt 
men för en del kan den nya friheten och skyldigheterna bli en tämligen kämpig situation där 
man etablerar nya sociala nätverk där tillgänglighet på droger finns samtidigt som den sociala 
kontrollen i form av föräldrar, syskon och kamrater på hemorten inte är lika närvarande. 

Om vi anknyter till diskussionen ovan och de resultat som hittills redovisats i studien så 
framkommer således ett antal ”riskfaktorer” som kan leda till att ungdomar prövar på droger. 
Dessa riskfaktorer är kön, årskurs, utbildningsinriktning, kunskaper om cannabis, preferenser
om cannabis, uppväxtvillkor och boendesituation. Betydelsen av dessa riskfaktorer är föremål 
den multivariat analysen i nästa kapitel.  

 

Vad påverkar sannolikheten att pröva på droger?

I tabellen nedan presenteras resultaten från en multivariat statistisk48 bearbetning av 
datamaterialet. Syftet är att visa på hur olika bakgrundsfaktorer som kan betraktas som 
riskfaktorer påverkar sannolikheten att ha prövat på cannabis och narkotika sammantaget. 
Analysen erbjuder möjligheter att bedöma betydelsen av varje enskild 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. 

                                                           
48 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, d.v.s. en bivariat variabel med värdena 
prövat/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 som inte prövat och 7 som prövat. Bland kvinnor är det 7 
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. Oddsen att män prövar på cannabis är 5,4444 gånger större än för kvinnor.
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Tabell 7. Sannolikhet att pröva på cannabis bland gymnasielever i Norrbotten. Logistisk 
regression.

 Log odds Std error Exp (B)
Kön
Flickor referensgrupp ,402 ,091 1,495***
Årskurs
Årskurs 1 referensgrupp 

Åk 2 ,057 ,111 1,058

Åk 3 ,645 ,103 1,907***
Utbildning
Studieprogram referensgrupp ,549 ,091 1,732***
Ort
Fyrkanten referensgrupp

Malmfälten
-,191

 

,118 ,826
Inlandskommuner -,108 ,178 ,897
Östra Norrbotten -,560 ,156 ,571*** 

Boende / Hos föräldrar referensgrupp
Egen lägenhet/Kompis/Studenthem ,427 ,106 1,532***

Uppväxtförhållanden
Lika eller bättre ekonomi ref.grupp

Sämre ekonomi ,447 ,117 1,564***

Otrygghet 
Trygg/Mycket trygghet, ref,grupp

,847 ,142 2,332**** 

Kunskap om cannabis
Omfattande kunskaper referensgrupp

Relativt goda kunskaper
,255 ,129 1,291*

Begränsade kunskaper ,943 ,137 2,568*** 
Preferenser om Cannabis
Restriktiva attityder referensgrupp

Ingen uppfattning 1,138 ,100 3,121***

Liberala 1,355 ,123 3,877*** 
Konstant

R2 (Nagelkerke) 
-3,977
,256

N=5806

P= *,05 / **,01 / ***,001

I tabellen ovan framgår ett antal statistiskt signifikanta effekter. Pojkar löper en större risk 
(eller sannolikhet) att pröva på cannabis jämfört med flickor. Detsamma gäller för elever i
årskurs 3 jämfört med dem i årskurs 1 medan elever i årskurs 2 inte signifikant skiljer sig från 
årskurs 1. Detta innebär att sannolikheten att pröva cannabis är störst i årskurs 3. När det 
gäller skillnaden mellan utbildningsinriktning (studieprogram och yrkesprogram) framgår att 
elever på yrkesprogram har en större sannolikhet att pröva på cannabis. Detsamma gäller 
ungdomar som inte bor med föräldrar, har upplevt en sämre ekonomi och otrygghet. De 
faktorer som har störst påverkan är emellertid kunskaper om cannabis och attityder gentemot 
drogen. Jämför man elever med begränsade kunskaper mot referensgruppen av elever med 
goda kunskaper så är oddset drygt 2,5 gånger större (eller att oddset förändras med 256 %) att 
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de förstnämnda skall pröva cannabis. När det gäller attityderna gentemot cannabis framgår att 
de som säger sig sakna uppfattning har drygt 3 gånger så stor sannolikhet att pröva cannabis 
och att bland dem med liberala attityder är oddset när 4 gånger större jämfört med 
referensgruppen av elever som har restriktiva attityder till cannabis. När det gäller regionerna 
i Norrbotten så är den enda signifikanta effekten att elever i östra Norrbotten har en mindre 
sannolikhet att pröva på cannabis jämfört med elever i Fyrkanten. Elever i övriga regioner 
skiljer sig inte signifikant från elever i Fyrkanten.

Man kan också med hjälp av analysen och de koefficienter som presenteras i tabellen ovan 
beräkna sannolikheten för att elever med olika egenskaper (riskfaktorer) prövar på cannabis. 
Nedan redovisas två exempel där sannolikheten beräknats med hänsyn till olika faktorer. I 
exemplet nedan beräknas sannolikheten för den grupp av elever inom Fyrkanten som har 
minst respektive störst sannolikhet att pröva på cannabis.49

Exempel 1, minst sannolikhet att pröva på cannabis;

En flicka som går i åk 1, på ett studieprogram, bor i Fyrkanten hos sina föräldrar, har växt upp 
i en familj med god ekonomi samt upplevt uppväxten som trygg, har omfattande kunskaper 
om cannabis och restriktiva värderingar ger följande beräkning; 50

-3,977+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)=-3,977
Ln -3,977=0,0187
Sannolikheten=0,0187/1,0187=0,018, vilket motsvarar en sannolikhet på 1,8 %.

Exempel 2 störst sannolikhet att pröva på cannabis;

Pojke som går i åk 3, på ett yrkesprogram, inom Fyrkanten, har eget boende och upplevt 
sämre ekonomi samt otrygghet och begränsade kunskaper och liberala preferenser;

-3,977+(0,402)+(0,645)+(0,549)+(0)+(0,427)+(0,447)+(0,847)+(0,943)+(1,355)=1,638
Ln 1,638 = 5,144
Sannolikheten=5,144/6,144=0,84, vilket motsvarar en sannolikhet på 84 %.

Den sammantagna effekten av de olika signifikanta riskfaktorerna (egenskaperna hos 
eleverna) ger tämligen tydliga skillnader med avseende på sannolikheten att pröva på 
cannabis. Man bör dock tolka resultaten med viss försiktighet eftersom exemplen blir något 
extrapolerade genom att det är ytterst få pojkar som uppfyller alla egenskaperna som i 
exempel 2. Beräkningarna tillför dock ett underlag som kan vara ett verktyg för att identifiera 
potentiella riskgrupper bland eleverna som underlag för olika förebyggande insatser. Av 

                                                           
49 I bilaga 2 redovisas fler exempel
50 Ekvationen för att beräkna ”logiten” – och för att sen få fram den faktiska sannolikheten är enligt följande:
I tabellen ovan framgår att koefficienterna i den första kolumnen som anger det logaritmerade värdet av oddsets
förändring. Själva logiten (ln p/1-p) redovisas alltså inte, vad tabellen visar är hur de oberoende
variablerna (riskfaktorerna) påverkar logaritmerade odds. Logiten (z) beräknas enligt formeln;
z = ln (oddsutfall) = ln (sannolikhet utfall/sannolikhet motsatt utfall) = ln (sannolikhet utfall/[1+ sannolikhet
utfall]) = b0 + b1X1 + b2X2 +…+bkXk.  
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analysen framgår också att flera faktorer är av betydelse och som anknyter till elevernas 
bakgrund och tidigare upplevelser innan sina gymnasiestudier. 

Av tabellen framgick att de faktorer som betydde mest för sannolikheten var elevernas 
kunskaper om och preferenser gentemot cannabis. För att illustrera detta kan man ta eleven i 
exempel 2, (den som hade störst sannolikhet att pröva på cannabis), men låter denne få andra 
egenskaper i faktorn ”kunskap”, från begränsade till omfattande kunskaper och faktorn 
”preferens” från liberal till restriktiv så minskar sannolikheten att pröva cannabis från 84 % 
till 34 %. Om denna elev också har upplevt en trygghet under uppväxten så minskar 
sannolikheten att ha prövat på cannabis ytterligare till 18 %. En tolkning skulle således vara 
att ett förebyggande arbete som innebär att ungdomar får mer kunskaper om cannabis och 
utvecklar restriktiva attityder gentemot drogen skulle vara av relativt stor betydelse för att 
minska andelen ungdomar som väljer att pröva på cannabis, men också att andra faktorer som 
anknyter till elevens livssituation redan innan gymnasiestudierna är viktiga att arbeta med.

Sammanfattning

För att sammanfatta denna undersökning så är det en absolut majoritet av ungdomarna som 
inte har prövat på narkotika, 80 % bland pojkar och 86 % bland flickorna, vilket innebär att 
både pojkar och flickor hamnar exakt på ett riksgenomsnitt gällande andelar av 
gymnasiestudenter som testat narkotika. Cannabis är den vanligaste drogen som ungdomar 
prövat på (bortsett från alkohol och tobak) och med undantag bland flickor på studieprogram
vilka i större utsträckning prövat på och använt annan narkotika. Omkring 5 procent av 
ungdomarna använder narkotika ibland och/eller regelbundet där cannabis och nätdroger är 
vanligast bland pojkar och annan narkotika bland flickor. De som i störst utsträckning har 
prövat på någon form av narkotika och använder droger ibland eller regelbundet är pojkar på 
yrkesprogram och i årskurs 3. Även pojkar i årskurs 3 på studieprogram samt flickor på 
yrkesprogram i årskurs 3 har prövat på narkotika i nästan samma utsträckning som nämnda 
pojkar på yrkesprogram. Däremot använder de sistnämnda kategorierna inte narkotika ibland 
eller regelbundet i samma utsträckning som pojkar på yrkesprogram i årskurs. 

När det gäller användningen av tobak och alkohol så är det ett likartat mönster som för 
narkotika med avseende på att pröva och använda tobak och alkohol regelbundet. Det finns 
också en tydlig samvariation mellan att använda tobak och alkohol relaterat till narkotika. De 
som röker och dricker alkohol regelbundet har också prövat på narkotika samt använder 
narkotika ibland/regelbundet i betydligt större utsträckning jämfört med dem som inte röker 
eller dricker alkohol regelbundet.

Flera olika faktorer är av betydelse för om man prövar cannabis och sannolikt också för annan 
narkotika. Särskilt kunskaper och attityder var av betydelse. En majoritet av eleverna hade 
goda eller omfattande kunskaper om cannabis medan ungefär en drygt en femtedel hade 
begränsade kunskaper och ungefär samma andel hade liberala attityder gentemot cannabis. 
Det fanns också ett tydligt samband mellan kunskaper och attityder där elever med goda 
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kunskaper i betydligt större utsträckning hade restriktiva attityder och de med begränsade 
kunskaper i lika betydande utsträckning hade liberala attityder.  
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Bilaga 1

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
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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
 

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

Rätt Fel

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 har 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. Använder du annan narkotika/droger?
Nej, har aldrig provat
Nej, men jag har provat
Ja, ibland
Ja, regelbundet

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

Ja                        Nej

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

Ja                         Nej                 Använder ej narkotika droger 

13. 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)

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

Ja                        Nej

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

Ja                        Nej                        Använder ej ”nätdroger” 

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
Ja, regelbundet
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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. 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

20. Gick du i grundskolan i samma kommun där du nu går i gymnasiet?
Ja
Nej – I vilken kommun gick du grundskolan?..................................................(ange kommun)

21. 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

22. 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

23. 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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Bilaga 2.

Ungdomar med trygga förutsättningar med omfattande kunskaper om cannabis samt restriktiva värderingar

Kön Åk Utbildning Ortstyp Boende Ekonomi Trygghet Kunskaper Preferens Sannolikhet

Flicka 1 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Omfattande Restriktiv 2%

Flicka 3 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Omfattande Restriktiv 3%

Pojke 1 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Omfattande Restriktiv 4%

Pojke 3 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Omfattande Restriktiv 5%

Flicka 1 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Omfattande Restriktiv 3%

Flicka 3 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Omfattande Restriktiv 6%

Pojke 1 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Omfattande Restriktiv 5%

Pojke 3 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Omfattande Restriktiv 8%

Ungdomar med trygga förutsättningar men med begränsade kunskaper om cannabis och liberala värderingar

Kön Åk Utbildning Ortstyp Boende Ekonomi Trygghet Kunskaper Preferens Sannolikhet

Flicka 1 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Begränsade Liberala 16%

Flicka 3 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Begränsade Liberala 26%

Pojke 1 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Begränsade Liberala 22%

Pojke 3 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Begränsade Liberala 35%

Flicka 1 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Begränsade Liberala 24%

Flicka 3 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Begränsade Liberala 38%

Pojke 1 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Begränsade Liberala 33%
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Pojke 3 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

God Trygg Begränsade Liberala 48%

Ungdomar som upplevt otrygghet samt upplevt sämre ekonomiska villkor, omfattande kunskaper och restriktiva värderingar

Kön Åk Utbildning Ortstyp Boende Ekono-
mi

Trygg-
het

Kunskaper Preferens Sannolikhet

Flicka 1 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Omfattande Restriktiv 6%

Flicka 3 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Omfattande Restriktiv 12%

Pojke 1 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Omfattande Restriktiv 9%

Pojke 3 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Omfattande Restriktiv 16%

Flicka 1 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Omfattande Restriktiv 11%

Flicka 3 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Omfattande Restriktiv 18%

Pojke 1 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Omfattande Restriktiv 15%

Pojke 3 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Omfattande Restriktiv 25%

Ungdomar som upplevt otrygghet samt upplevt sämre ekonomiska villkor, begränsade kunskaper och liberala värderingar

Kön Åk Utbildning Ortstyp Boende Ekono-
mi

Trygg-
het

Kunskaper Liberal Sannolikhet

Flicka 1 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Begränsade Liberal 40%

Flicka 3 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Begränsade Liberal 56%

Pojke 1 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Begränsade Liberal 50%

Pojke 3 Teoretisk Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Begränsade Liberal 66%

Flicka 1 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Begränsade Liberal 55%

Flicka 3 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Begränsade Liberal 69%
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Pojke 1 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Begränsade Liberal 64%

Pojke 3 Yrkesinr. Fyrkanten Med 
föräldrar

Sämre Otrygg Begränsade Liberal 77%
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Bilaga 3.

Exempel på droger som eleverna angivit att man prövat:
6-APB,
Badsalt, 
Poppers,
Barbiedrogen,
benzofury, 3-5A, 
Blueberry misthaze, 
Christall, 
concerta, 
crack, 
craze, 
diablo, 
mdma,  
DMAA, 
Haze, 
veffry, 
Kanelbulla, 
kanna, 
Kannibal, 
uroyen, 
kokain, 
amfetamin, 
Krymyllis,
Kryppe,
krypton, 
LSD, 
Metamfetamin
PCP, 
Spice, 
Hemmagjort, 
JWH,
SUB
GAPB
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