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Abstrakt  
 
Syftet med studien har varit att studera hur unga i åldern 16-20 år i Östersunds kommun 

förhåller sig till riskerna med cannabis.  samt att se hur ungdomar i interaktion med varandra 

diskuterar, uppfattar och upplever riskerna med cannabis. Studien utgår ifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv och baseras på en enkät och fokusgrupper med 

gymnasieungdomar i Östersund. Resultatet visar att ungdomarna som deltagit i studien har en 

viss acceptans till att droger används i deras omgivning och närhet. Det finns också brister i 

kommunikationen mellan vuxna och ungdomar om riskerna med droganvändning. Utifrån de 

resultat som framkommit, samt forskningslitteratur på området, har det förts en diskussion 

kring hur exempelvis skola, polis och andra vuxna på ett bra sätt skulle kunna gå tillväga när 

de förmedlar riskinformation om droger till ungdomar.  

 

 

Nyckelord: Cannabis, riskkommunikation, ungdomar, okunskap, narkotika  
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1. Inledning 
Media i Sverige rapporterar varje vecka om ungas användning av droger. Ett av de mest 

använda narkotiska preparaten är cannabis, som också brukar fungera som en inkörsport till 

andra tyngre droger. Rikskriminalpolisen rapporterar att cannabis finns tillgängligt i hela 

Sverige och används inom alla samhällsklasser. Tidigare var inte cannabis så utbrett i Sverige, 

men enligt polisen har användningen av cannabis blivit avsevärt mycket vanligare idag 

(Rikskriminalpolisen och Tullverket, 2013). 

 

Cannabis är ett preparat som förekommer i tre olika former - marijuana, hasch och hascholja - 

som samtliga innehåller preparatet THC (tetrahydrocannabinol). Att använda cannabis mer än 

tillfälligt utgör en risk för ungdomars utveckling på grund av att THC påverkar människan 

psykiskt. Unga har lättare att drabbas av psykiska och kroppsliga skador av cannabis, för att 

kroppen fortfarande utvecklas, vilket tyder på att skaderisken är högre ju tidigare drogen 

testas och används (Ramström, 2009, s. 16-17). Ju tidigare cannabis testas desto mer ökar 

också risken för beroende och psykosociala bieffekter (Ramström, 2009, s. 76). I tonåren 

försöker ungdomar frigöra sig från sina föräldrar och det kan under denna period vara svårare 

för vuxna att nå fram med stöd och information (Ramström, 2009, s. 16-17). 

 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) rapporterar varje år om 

drogutvecklingen i Sverige. Statistik för 2013 visar att det inte finns någon väsentlig skillnad 

mellan könen när det gäller att ha testat cannabis. Ca 30 % av pojkarna och flickorna i årskurs 

2 har svarat att de testat cannabis 1-4 gånger. Vid frekvent användning, det vill säga från 5 

gånger och uppåt visar statistiken att det är fler pojkar än flickor som använder cannabis 

(Gripe, 20013, s. 65). I Jämtland har polisen det senaste året nystat upp flera narkotikahärvor 

där många ungdomar är inblandade. Jämtlandspolisen menar att cannabisanvändningen i länet 

har ökat dramatiskt och att ungdomar verkar ha en väldigt liberal, det vill säga en tolerant, syn 

på droganvändning. Polisen erfar att ungdomar anser att det inte är farligt att röka cannabis 

och därför väljer de att testa. Liberaliseringen tros kunna bero på att cannabis legaliseras 

alltmer i fler länder och att det i många filmer används droger som ger intrycket att det inte är 

farligare än att dricka alkohol (Östersundsposten, 2014).  

 

Cannabis är det vanligaste narkotiska preparatet bland ungdomar i Sverige. Trots att 

ungdomar matas med information från media, polis, föreningsliv och skola om riskerna med 

cannabis, väljer många ungdomar ändå att testa och bruka cannabis. Hur kommer det sig? I 
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och med att cannabisanvändning innebär en ökad risk för fysiska och psykologiska skador är 

det viktigt att ungdomars uppfattningar om cannabis lyfts fram och sätts i relation till hur 

riskerna kommuniceras till ungdomar idag. 

1.1	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att studera hur unga i åldern 16-20 år i Östersunds kommun 

förhåller sig till riskerna med cannabis, samt hur ungdomar i grupp diskuterar kring cannabis 

och risker med användande. Detta för att få en bild över hur ungdomar resonerar och 

samspelar kring droger och risker.  

1.2	  Frågeställningar	  

·       Hur förhåller sig unga i åldern 16-20 år i Östersunds kommun till riskerna med cannabis? 

·       Hur interagerar ungdomar i åldern 16-20 år i samtal i grupp kring riskerna med cannabis 

och cannabisanvändning? 
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2. Cannabisanvändning och risk 
Cannabis är den vanligaste drogen bland ungdomar i Sverige idag. Men vad är cannabis och 

vad finns det för risker med att använda sig av denna drog? Cannabis benämns som ett 

narkotikapreparat, definitionen av narkotika är läkemedel eller hälsofarliga ämnen med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller varor som kan omvandlas 

och framställas med sådana egenskaper eller effekter (8 § Narkotikastrafflagen (1968:64); 

RPS rapport, 2007:1, s. 22). Cannabis finns i tre former: marijuana, hasch och hascholja. 

Marijuana innehåller torkade växtdelar som har smulats sönder eller malts och det mest 

förekommande är att preparatet röks. Idag har marijuana en THC halt på 13-14 % eller högre. 

Hasch tillverkas av den kåda som ger ifrån sig hampans (växten cannabis sativa) körtelhår. 

Här ligger THC halten på ca 8-15 %, men kan även uppgå till en betydligt högre halt. Hasch 

kan rökas i cigaretter eller i pipa som är blandat med tobak, det kan även smulas ner i mat och 

kan finnas i pulverform som äts, dricks eller röks. Hascholja framställs ur hasch och kan ha 

en THC halt på upp till 60 %. Oljan droppas ner i till exempel mat och drycker eller på 

marijuanacigaretter för att ge en starkare effekt. Det kan vara svårt att bedöma styrkan i 

cannabispreparat, vilket kan innebära stora risker och oanade effekter för användaren 

(Johansson & Wirbing, 2005, s. 304-305). 

 

Effekterna av cannabis ger en känsla av lugn, avslappning och lycka samt en distans till 

vardagen (Ramström, 2009, s. 21). Preparatets effekter börjar märkas när drogen når hjärnan 

och kan verka i upp till 3 timmar, och efter 3-6 timmar känner sig personen ”normal” igen. 

Den maximala effekten nås inom 10-30 minuter. Vid användning av cannabis är det THC som 

ger de största ruseffekterna, som snabbt tas upp av lungorna. Blodet i kroppen syresätts av 

lungorna, vilket gör att THC utsöndras i blodbanan som sedan går upp i hjärnan via hjärtat. 

THC lagras i fettvävnaderna, vilket innebär att det tar lång tid innan det försvinner helt ur 

kroppen, det kan handla om flera veckor. Vilket betyder att THC kan spåras i urinen i flera 

veckor efter att man tagit drogen (RPS rapport, 2007:1, s. 34). 

 

Cannabis har även negativa effekter på psyket, såsom splittrad tankeverksamhet, annorlunda 

tidsuppfattning, en känsla av att befinna sig på fler än en plats samtidigt och en påtaglig 

distans till det vanliga livet och andra människor. Vid höga intag av drogen kan även 

psykotiska symptom som vanföreställningar och hallucinationer uppstå. Studier har visat att 

det finns ett samband mellan cannabisanvändning och olika psykiska sjukdomar (Ramström, 
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2009, s. 21). Det finns också ett samband mellan cannabisrökning och ökad risk för cancer. 

Röken innehåller cancerogena ämnen, och har mer benspyren (cancerframkallande ämne) och 

tjära än rök från tobak (Johansson & Wirbing, 2005, s. 309). I och med att 

cannabisanvändningen har ökat i Sverige, blir resultatet ett samhällsproblem av betydelse för 

det svenska samhället och dess invånare (Ramström, 2009, s. 21).  

2.1 Bruk och riskbruk 
Vid användning av droger brukar man skilja på bruk, missbruk och beroende. Ett bruk av en 

drog innebär ett användande av drogen utan att vara beroende samt att användandet inte 

förorsakar individen eller hens omgivning någon form av skada. Det är svårt att säga när bruk 

övergår till missbruk eller beroende. Man brukar försöka framhäva att bruk skiljer sig från 

missbruk och beroende, för att bruk inte anses vara lika farligt. Det brukar talas om tillfälligt 

bruk eller rekreationsbruk (avkoppling). När det talas om missbruk utsätter individen sig själv 

eller andra för psykiska, fysiska eller sociala risker genom att använda sig av drogen. När en 

person är inne i ett missbruk har den en viss kontroll över preparatet och använder inte drogen 

kontinuerligt och kan hålla sig ifrån drogen i perioder. När en person är beroende har 

missbruket övergått till ett tvångsmässigt behov av att ständigt vara berusad. Personen 

ignorerar de fysiska, psykiska eller sociala skadorna som den för med sig och ägnar mycket 

tid till att få tag i preparatet och inta det. Intressen som varit betydelsefulla förut kommer mer 

och mer i andra hand och försöken att sluta med sitt missbruk misslyckas ofta (Ramström, 

2009, s. 26). I olika undersökningar har det visats att det är 10-50 procent som utvecklar ett 

beroende av de som från början använder cannabis tillfälligt och som ett rekreationsbruk 

(Johansson & Wirbing, 2005, s. 308). 

 

Det har varit svårt att bevisa att cannabisrökare inte bara utvecklar missbruk, utan även ett 

beroende, även fast det gjorts kliniska observationer som visar tecken på beroende och 

symptom av abstinens (Ramström, 2009, s. 26). Enligt psykiatern Jan Ramström är 

sannolikheten för beroendeutveckling större med starkare preparat (Johansson & Wirbing, 

2005, s. 305). Det har påvisats att vid upprepad och långvarig användning av cannabis 

utvecklas beroende samt symptom av abstinens. Abstinensbesvären uppkommer när ett 

långvarigt missbruk ska försöka avslutas. De symptom som abstinensen ger har visat sig vara 

sömnbesvär, oro, stress och ibland illamående, svettningar, viktnedgång och darrighet. Det 

som ofta kan leda till återfall hos de som försöker sluta med sitt missbruk är de svåra 

sömnbesvären (Ramström, 2009, s. 26). 



 
 

9 
 

2.2 Ungdomar och cannabis 
Skårner och Månsson (2008) har utfört en studie i Sverige med unga vuxna i åldern 18-26 år. 

Deras undersökning syftar till att få en förståelse till ungdomars attityder till och erfarenheter 

av droger och drogmissbruk. Den mest framträdande drogen bland denna åldersgrupp visade 

sig vara cannabis. I resultatet framgår det att det är uppenbart att många blivit tillfrågade att 

testa droger i olika sammanhang. Dessa förfrågningar är öppna eller dolda samt något som 

individen aktivt söker upp själv eller något som den ofrivilligt blir uppslukad av i allmänna 

medier. I dessa sammanhang har individens erfarenheter och attityder skapats till droger. I 

resultatet presenteras två sidor som har olika åsikter om cannabis, den ena sidan är liberal 

medan den andra sidan är emot droger.  

 

I rapporten Adverse health consequences of cannabis use (2004) belyser Jan Ramström att det 

finns lite forskning inom området för ungdomar och cannabis som genomförts i Sverige. Han 

påpekar att databassökningar kring tonåringens möte med cannabismissbruk inte ger något 

alltför bra resultat som påvisar denna problematik. Han argumenterar även för om detta 

”misslyckande” av forskning handlar om att det tas för givet att cannabis är en ungdomsdrog 

eller om det är ett uttryck för samhällets oförmåga att se ungdomars behov och att ta hänsyn 

till dessa? Ramström menar att som med de flesta droger, speciellt cannabis, är tonårstiden av 

särskild betydelse eftersom skadligheten av biverkningarna är störst hos ungdomar. Att vara i 

kontakt med cannabis är också störst i tonåren eftersom till exempel ens nya kompisgäng 

betyder mycket och därför finns det en rad anledningar till att ”bara testa” och ”prova sig 

fram”. På Maria Ungdom i Stockholm, som är en klinik där de är specialister på unga 

missbrukare, är den generella uppfattningen att det är lättare att hjälpa en tung heroinist ur sitt 

missbruk än vad det är att hjälpa en som är beroende av cannabis. Anledningen till detta anses 

vara att utvecklingen hos den tonåring som rökt hasch eller marijuana så länge har stannat av 

helt. Kontinuerlig cannabisrökning stör hormonbalansen i kroppen, vilket gör att dessa 

effekter har en sänkning av testosteronnivåer hos killar och för tjejer störs hormonerna som 

styr menstruationscykeln. Dock finns det inte forskning som säger exakt hur dessa effekter 

påverkar tonåringar, men det tros kunna störa ungdomars könsmognad, fruktsamhet och 

tillväxt (Ramström, 2004, s. 71-72). 

 I en studie som Denise Kandel (1986) och hennes medarbetare har genomfört som Ramström 

redogör för i sin rapport har visat att det finns ett direkt samband mellan intensiteten i 

cannabismissbruk och risken för att gå vidare till tunga droger. Av patienterna som ingick i 

deras studeringsgrupp som använt marijuana mer än 1000 gånger under sitt liv, hade 90 
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procent även testat på tunga droger. De som använt marijuana mellan 1 och 9 gånger hade 16 

procent även använt tunga droger (Ramström, 2004, s. 74). 

2.3 Narkotikakonsumtionen i Sverige 
I Sverige är det vanligast med narkotikabruk bland män i åldern 16-29 år, det visar data som 

tagits fram från den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” för år 2010. 

Kvinnorna använder i högre utsträckning beroendeskapande eller narkotikaklassade 

läkemedel än vad män gör. Bruket av narkotikaklassade och beroendeskapande läkemedel 

ökar med åldern (Statens folkhälsoinstitut, 2011, s. 6). Eftersom narkotika är olagligt i 

Sverige, är det svårt att mäta dess konsumtion, men enligt statistik som fördes under 1990-

talet och början av 2000-talet ökade den experimentella användningen av cannabis. Dock har 

det, enligt statistik, åren efter varit en stabil användning av cannabis. Det tillfälliga bruket av 

narkotika bland elever i årskurs nio minskade i början av 2000-talet. Tittar man på 

narkotikakonsumtionen internationellt så hamnar Sverige långt ner på listan. År 2007 svarade 

7 procent av svenska elever i årskurs nio att de någon gång använt narkotika, medan andelen 

för övriga europeiska länder var 20 procent (Statens folkhälsoinstitut, 2009, s. 36). 
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3. Svensk narkotikalagstiftning 
Hur ser Sveriges narkotikapolitik och narkotikalagstiftning ut? Cannabis är narkotikaklassat i 

Sverige enligt Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. Narkotikastrafflagen 

(1968:64) reglerar den otillåtna hanteringen av narkotika i Sverige. För att en person ska 

kunna ställas till svars krävs det att hanteringen av narkotika skett otillåtet och med uppsåt. 

Straffsatsen för narkotikabrott är fängelse i högst tre år, men för grovt narkotikabrott handlar 

det om minst två år och högst tio år. Det finns sex punkter som avser den otillåtna hanteringen 

av narkotika, dessa är: 

• överlåtande av narkotika, vilket innebär att sälja, byta, ge bort eller genom annat 

handlande där äganderätten överförs till någon annan. Utlåning av narkotika anses 

också vara en form av överlåtelse. 

• Framställande av narkotika som är avsett att användas och som inte är utfärdat av 

läkare. Framställning innebär också odling av olika växer som är narkotikaklassat. 

• Förvärva narkotika i syfte att överlåta, vilket innebär åtgärder för att någon får 

äganderätt till narkotikan. 

• Förvärvar, bearbetar, förpackar, transporterar och förvarar, som inte är avsett för eget 

bruk. 

• Erbjuder narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar betalning för narkotika, 

förmedlar kontakter mellan köpare och säljare eller något annan åtgärd för att främja 

narkotikahandeln. 

• Innehar; brukar eller tar annan befattning med narkotika. 

 

Huruvida ett narkotikabrott ska bedömas som ringa, av normalgraden eller grovt, bestäms av 

den mängd narkotika som det enskilda fallet handlar om. Omständigheterna kan ha en stor 

betydelse. Om en person till exempel överlåter en mindre mängd narkotika till ungdomar, kan 

det leda till strängare straff på grund av att ungdomarnas ålder anses som en försvårande 

omständighet. Normalgraden för olovlig befattning med narkotikaprekursorer (framställning 

av ett ämne som verkar i kroppen) kan ge fängelse i högst två år, ringa brott kan ge böter eller 

fängelse i högst sex månader samt grovt brott kan resultera i lägst sex månader och högst sex 

år (Narkotikastrafflag 1968:64 §2, §3, §3b; RPS rapport, 2007:1, s. 10-11). 

Sveriges riksdag och regering har fastslagit en vision om ett narkotikafritt samhälle, men trots 

det ökar droganvändningen och den narkotikarelaterade dödligheten. Denna utveckling sker 

trots den restriktiva politik som Sverige har med ytterligare bestraffning av 
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narkotikakonsumtion, ökade polisresurser och ökat antal personer som blir dömda till fängelse 

för narkotikabrott (Tham, 2007, s. 57).  

3.1 Polisens arbete mot narkotika 
Polisen har en viktig roll när det gäller att nå målet om ett narkotikafritt samhälle. De ska göra 

insatser för att bekämpa narkotikabrottsligheten genom att förbygga, spana, utreda, göra 

riktade insatser och samverka med andra viktiga myndigheter och organisationer. 

Narkotikabekämpningen är ett prioriterat område hos polismyndigheterna i Sverige och ska 

bedrivas på tre nivåer: mot den grova brottsligheten, genom att spana på ett utbrett område 

mot gatulangning samt att arbeta mot innehav och eget bruk av narkotika (RPS rapport, 

2007:1, 6-7). 

3.2 Förebyggande arbete i Jämtland 
Det förebyggande arbete som polisens ungdomsgrupp i Jämtlands län till störst del bedriver 

mot droger handlar om orossamtal med föräldrar, om det kommit till polisens kännedom att 

deras barn som är under 18 år använder droger. När dessa samtal genomförs är ofta 

socialtjänsten också med. Polisen anser att de också själva inom professionen behöver mer 

information om hur skadliga olika droger är och vad de har för inverkan på kroppen hos 

ungdomar för att kunna bemöta elevers motfrågor och påståenden om att till exempel 

cannabis inte är farligare än att dricka alkohol och liknade. När polisen är ute på skolor och 

föreläser för ungdomarna talar de ofta utifrån deras egna upplevda erfarenheter när det 

kommer till droger. De åker endast till gymnasieskolor och föreläser om skolan kontaktat 

polisen och bjudit in dem att komma och föreläsa. Polisens erfarenhet är att det oftast finns 

någon elev i varje klass som har testat cannabis och att det finns någon i varje klass som röker 

mer ofta.  

Polisens ungdomsgrupp i Jämtlands län arbetar mycket med relationsskapande, de tar kontakt 

med ungdomar när de är ute även om de inte har begått något brott eller är misstänkt för 

något. Detta för att ungdomarna ska känna ett förtroende till polisen och att de kan komma till 

polisen om det skulle vara någonting. Polisen åker ut till skolor, fritidsgårdar och ställen där 

de vet att ungdomarna befinner sig. När de är ute på sådana saker så ”hänger” de med 

ungdomarna för att bygga upp en relation till dem. Polisen i ungdomsgruppen är inte ute och 

letar brott som många ungdomar menar, utan de är ute för att hjälpa socialtjänsten att föra 

tillbaka ungdomar som har kommit i glid tillbaka på rätt bana igen. 1 

 

                                                
1 Polis från ungdomsgruppen i Jämtlands län. 2014. Intervju 24 april.  
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4. Teoretisk referensram 
Denna studie fokuserar på ungdomars uppfattningar, upplevelser och interaktion kring 

riskerna med cannabis. För att kunna göra en analys av ungdomars uppfattningar och 

upplevelser kring riskerna med cannabis, har vi formulerat en analysram som utgår från 

riskkommunikation, social identitetsteori, Goffmans perspektiv på social interaktion samt 

risk- och skyddsfaktorer. Dessa perspektiv har valts för att försöka förklara varför ungdomar 

har en viss uppfattning eller upplevelse kring riskerna med cannabis. 

4.1 Att kommunicera risker 
Riskhantering handlar till stor del om att kommunicera risker, menar Olofsson (2009). Inom 

forskningen för riskkommunikation anser man att kommunikationen bör främja dialog, ge 

utbyte av kunskap och erfarenheter mellan sändare och mottagare för att få en dubbelriktad 

riskkommunikation. Det är inte endast alltid mottagaren som har något att lära från experter 

utan det kan även vara tvärtom, att sändaren har något att lära av mottagaren. Det vill säga, 

vuxenvärlden, i det här fallet sändaren, måste vara lyhörd för signaler från ungdomarna när 

det gäller kommunikation och information om narkotika. 

Alla risker ses inte alltid som något objektivt givet, utan människan konstruerar i samspel med 

andra risker och hur risker skall hanteras eller undvikas. I detta fall anses inte mottagaren 

längre som passiv och rationell, utan som en komplex individ, som existerar i ett socialt 

sammanhang. När man tar emot riskinformation spelar en människas kunskap, åsikter och 

erfarenheter in vid responsen samt de normer och värderingar som personen står för. 

Människor väljer att röka även fast de känner till de risker som finns, detta kan förklaras med 

att omgivningen har en stor påverkan på en människas beteende. Om de flesta personer i ens 

omgivning röker, är det accepterat, vilket kan resultera i att risken inte anses vara lika farlig. 

Vi samlar in all riskkommunikation i sitt sammanhang och tolkar alltså informationen utifrån 

detta (Olofsson & Öhman, 2009, s. 75-76). 

Allt som kommuniceras måste övervägas om hur det förväntas tas emot, vilket kallas dubbel 

kontingens. Det som mottagaren uppfattar om sändaren kommer att påverka hur 

kommunikationen tas emot. Sändaren är beroende av mottagaren och mottagaren är beroende 

av sändaren. Om människor inte känner till varandras förväntningar, kommer problemet med 

dubbel kontingens att växa, och människor kommer ha svårt att förstå det som kommuniceras 

ut. Oftast känner vi till andra människors förväntningar, på grund av de sociala strukturerna. 

Vi kan känna till en annan persons förväntningar på grund av relationen vi har med varandra, 

men även när vi har kännedom om människans kön, ålder, etnicitet, klädstil osv. Utifrån detta 
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skapas normer och förväntningar på olika roller som underlättar för oss när vi ska tolka andra 

människors kommunikation (Ritzer, 2009, s. 278). Med andra ord spelar våra sociala 

identiteter in i kommunikation med vår omgivning.  

4.2 Social identitet  
Social identitetsteori handlar om de roller som kännetecknar individers beteende i så kallade 

in- och utgrupper. Det som utmärker en ingrupp är den grupp som individen kategoriserar sig 

i eller jämför sig själv med. Utgrupper innefattar medlemmar som kategoriseras in i en eller 

flera grupper. Kategorisering, jämförelse och identitet är grundläggande begrepp inom social 

identitetsteori. Kategorisering innebär att individer kategoriseras in i en eller flera grupper i 

den sociala världen. Social kategorisering kan också definieras som en process där sociala 

ting eller situationer i grupper sammanfaller och kan jämföras med en individs handlingar, 

avsikter, attityder och övertygelser. En social grupp är tänkt att vara betydelsefull för 

individen vid ett visst tillfälle. Med andra ord går det att säga att tillhörigheten till en grupp 

fungerar i människors huvuden, vilket betyder att det inte behöver vara individer som träffas 

ansikte mot ansikte, utan det är alltså socialt konstruerade grupper (Augustsson, 2005, s. 53-

55). 

 

Den sociala jämförelsen och kategoriseringen samverkar med varandra. För att kunna få en 

positiv bekräftelse av sitt medlemskap i en ingrupp så gör medlemmen en social jämförelse 

med andra utgrupper. Det går till exempel endast att bedöma sig som ungdom genom att göra 

en social jämförelse med andra grupper. Social identitet handlar om struktur och definieras 

också som ett sätt att ifrågasätta sig själv och sitt handlande. Undermedvetet finns två sidor av 

en själv, en som handlar spontant och en som tänker igenom den genomförda handlingen 

(Augustsson, 2005, s. 55-56).  

 

En aspekt som lyfts fram inom social identitetsteori av Hogg är att individer i grupp i stor 

utsträckning har likvärdiga åsikter, attityder och beteenden. Denna aspekt påvisar också det 

faktum att vissa individer är mer självgående och fasthåller vid sina egna åsikter än att falla 

för gruppens åsikter. Anser individen att gruppen som denne befinner sig i har opassande 

åsikter så är det möjligt att individen går vidare till en annan grupp där lika åsikter delas 

(Augustsson, 2005, s. 57).  
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4.3 Goffmans perspektiv på social interaktion  
Erving Goffman har studerat vardagslivets dramatik och valde att kalla denna dramatik för 

ansikte-mot-ansikte-interaktion. Goffman var mycket intresserad av att studera individers 

moral och interaktionsregler samt den sociala ordning som finns i samhället och i grupper. 

Han har framställt en modell som kallas den dramaturgiska modellen, som jämför alla sociala 

interaktioner med en teaterföreställning. I den dramaturgiska modellen finns det olika 

regioner; den främre regionen (scen), publik (salong) och en bakre region (utrymmet bakom 

kulissen). I den sociala interaktionen finner man även ritualer, dessa ritualer kan känneteckna 

förväntningar som individer har och delar med varandra, inför eller under en interaktion. När 

en individ gör eller säger något under en interaktion, visar de andra individerna som ingår i 

interaktionen antingen uppskattning genom att le eller skratta. Individerna i interaktionen kan 

även uppvisa besvikelse, genom att ignorera eller titta med en allvarlig blick på individen som 

precis uttryckt sig om något. Detta kan kallas för ritual under en interaktion. Hur individerna i 

interaktionen reagerar på uttalande eller liknande kommer i utmärkande drag att visas i 

individens vidare självuppfattning under den resterande interaktionen (Augustsson, 2005, s 

79). 

 

Jaget är utformat utifrån Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Han uppfattade Jaget 

som produkten av den dramatiska interaktionen mellan aktör och publik. Det Goffman 

menade med detta är att personer som integrerar med varandra vill uppvisa en speciell version 

av jaget. Detta för att jaget skall accepteras av omgivningen som man möter i den vardagliga 

interaktionen. Aktörerna som presenterar jaget vill att publiken som möter jaget skall ta emot 

och uppskatta det. Goffman kallar denna process för intrycksstyrning, han menar att personer 

använder sig av olika tekniker för att göra intryck på andra och för att upprätthålla dessa 

intryck (Goffman, 2006, s. 218). 

 

Det som är utgångspunkten för Goffmans perspektiv är att det är viktigt att information om 

varandra erhålls när individer interagerar med varandra. Informationen kan handla om 

personen är pålitlig, har god attityd, bra självuppfattning och kompetens. Denna information 

ligger till grund för att veta vad man kan förvänta sig av den andra individen i olika 

situationer och om relationen individerna emellan är ömsesidig och pålitlig (Augustsson, 

2005, s 81-83). Goffman menar också att individer kan välja att visa upp en bild av sig själv 

som kan vara förfinad. Bilden som en individ uppvisar av sig själv behöver inte alltid vara den 
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rätta. När en individ intar den främre regionen kan hon eller han välja att dölja vissa delar av 

sig själv, allt för att bli omtyckt och uppskattad av publiken (Ritzer, 2009, s 307).  

 

När en individ kommer till en ny grupp finns det redan en social roll i denna grupp. Individen 

kan då välja att träda in och skapa sig en plats i den redan uppbyggda fasaden som finns i 

gruppen, eller välja att byta grupp eftersom individen kan anse sig att inte passa in i den 

sociala roll som den har i gruppen (Goffman, 2006, s 33). När man går från ungdom till vuxen 

ålder ingår det att finna sin egen identitet och sociala tillhörighet, för att finna detta kan 

konsumtion av alkohol och narkotika komma att brukas som ett stöd för att passa in i ett 

socialt sammanhang (Johansson & Wirbing, 2005, s. 58). Tonåringens tidiga kompiskrets kan 

betyda mycket och av olika anledningar kan det få ungdomar att bara vilja ”testa” cannabis 

(Ramström, 2009, s. 76). En annan anledning till att ungdomar konsumerar alkohol och 

narkotika kan vara ett sätt för dem att skapa ett lugn i sin stressiga vardag (Johansson & 

Wirbing, 2005, s. 59). 

4.4 Risk- och skyddsfaktorer: individ och omgivning 
Ibland kan en individ uppvisa ett beteende eller ett handlingssätt som kan leda till problem för 

dem, detta kallas för riskfaktorer. Skyddsfaktorer är i sin tur motsatsen till riskfaktorer; 

individen eller gruppen i fråga visar ett gott beteende och ett handlande som är bra för dem 

själva eller för hela gruppen; man skyddar varandra från att dåligt beteende eller handlande 

skall uppstå. Dessa två faktorer kan kopplas till individen men även på en större skala till det 

omgivande samhället. När man studerar dessa riskfaktorer kan man se en antydan till att 

många riskfaktorer kan samverka med varandra. Är individen i denna fråga uppväxt i ett utsatt 

samhälle där många tenderar att använda sig av narkotika och begå brott så är risken större att 

individen själv hamnar i samma situation, detta kan leda till att man inte sköter skola eller 

jobb. Individen hamnar då i en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur (Guttormsson mfl, 

2014, s. 10). 

4.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Ungdomar ingår i ett socialt sammanhang där de uppfattar och upplever riskerna med 

cannabis utifrån den riskinformation som kommuniceras ut. De olika teoretiska resonemang 

som beskrivits kan sammanfattas med en god och en ond cirkel. I båda cirklarna pågår en 

social interaktion mellan sändare och mottagare. Att kommunicera på ett effektivt sätt är 

viktigt för att kunna förebygga ungdomarnas droganvändning. Den sociala interaktion som 

sker ungdomar emellan, vuxna till ungdomar samt media till ungdomar spelar roll för hur 
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ungdomar kommer att uppfatta och uppleva risker och hur de sedan ställer sig till 

droganvändning. I båda cirklarna börjar det med att riskinformation skickas ut av sändaren 

som till exempel kan vara vänner, vuxna, skola, polis mfl. Sedan tas riskinformationen emot 

av mottagaren, det vill säga ungdomar. I den goda cirkeln sker en dialog mellan sändare och 

mottagare som leder till ett kunskapsutbyte, vilket gör att de bättre förstår varandra och de 

förväntningar båda parterna har. Denna dialog och kunskapsutbyte leder till att ungdomarna 

förstår och tar till sig riskerna som kommuniceras ut. Detta i sin tur kan visa sig i att ett gott 

beteende sprids vidare i de grupper som ungdomarna ingår i, det vill säga skyddar 

(skyddsfaktorer) varandra från att testa eller använda sig av droger. I den onda cirkeln sker det 

ingen dialog eller kunskapsutbyte mellan sändare och mottagare på grund av att de inte vet 

vilka förväntningar de båda parterna har. Mottagaren väljer att inte ta emot den information 

som kommuniceras ut, vilket kan resultera i att individen riskerar att använda sig av narkotika 

(riskfaktorer). 

 

 

 
Figur 1. Den goda cirkeln 
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Figur 2. Den onda cirkeln 

 

 

. 
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5. Metod 

5.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter och ansatser 
I och med att studien syftar till att förstå ungdomars förhållningssätt till riskerna med 

cannabis, utgår vi ifrån ett övergripande socialkonstruktivistiskt perspektiv Det 

socialkonstruktivistiska synsättet bygger på att alla människor har olika uppfattningar av 

världen och att varje individ konstruerar sin egen verklighet utifrån interaktioner med andra 

människor. Människans konstruktion påverkas av omgivningen, till exempel av vad viktiga 

personer i ens liv tror på, vad vi trott på sen en lång tid tillbaka samt vad olika medier tror på 

(Lundby, 2002, s. 85-88). 

 

För att försöka förstå sociala fenomen utifrån individers uppfattningar och beskrivningar av 

världen, utifrån hur de tolkar att verkligheten är, har vi en fenomenologisk ansats (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 42). Det handlar om hur individer skapar mening i världen de lever i och 

hur förutfattade meningar sätts åt sidan för att förstå individernas meningskapande värld 

(Bryman, 2011, s. 33). Bogdan och Taylor (1975 s. 13-14) beskriver sin syn på 

fenomenologin så här: 

 

“Fenomenologen betraktar mänskligt beteende … som en produkt av hur 

människor uppfattar och tolkar världen … För att kunna förstå innebörden 

i en människas beteende försöker fenomenologen se saker och ting utifrån 

den personens perspektiv.” (Bryman, 2011, s. 33). 

 

Fenomenologi valdes för att studien intresserar sig för ungdomars subjektiva uppfattningar 

och upplevelser av riskerna med cannabis. För att försöka förstå ungdomarnas uppfattningar 

och upplevelser har fokusgruppsintervjuer genomförts med ungdomar i åldern 16-20 år, en 

ålder då många ungdomar troligtvis kommit i kontakt med cannabis på ett eller annat sätt. 

Syftet med det är att få en förståelse till ungdomarnas meningsskapande i diskussioner och 

interaktioner med varandra. 

 

5.2 Insamling av empiri 
Studien bygger på empiriskt material från fokusgrupper och enkäter. Inledningsvis har även 

en faktaintervju genomförts med en polis från ungdomsgruppen i Jämtlands län för att få mer 
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information om just hur polisen arbetar med frågor som rör ungdomar och narkotika. En 

fokusgruppsintervju innebär att flera personer i en grupp (minst 4 personer) diskuterar ett visst 

tema. Fokusgruppsintervjuer valdes för att se hur individer i samtal med varandra, uppfattar 

och diskuterar en viss fråga, till exempel hur de bemöter varandras åsikter och hur de 

samspelar med varandra (Bryman, 2011, s. 446-447). I samband med fokusgruppsintervjuerna 

användes en mall med sju diskussionsfrågor samt två påståenden. Samtliga frågor har ställts 

vid varje intervjutillfälle, detta för att öka möjligheterna att jämföra grupperna sinsemellan. 

Under fokusgruppsintervjuerna har följdfrågor anpassade till diskussionsinnehållet ställts för 

att erhålla förtydliganden eller uppmuntra samtliga respondenter till deltagande. 

 

Ansvaret delades upp under intervjuerna genom att en var moderator under diskussionerna, 

det vill säga har ställt frågor och förklarat ifall något varit otydligt. Den andra har suttit 

bredvid och antecknat. Moderatorn har introducerat diskussionsämnet och har haft till syfte att 

skapa ett meningsutbyte i gruppen samt försökt att skapa ett tryggt klimat där alla deltagare 

fått komma till uttryck med sina åsikter och tankar. Moderatorn har varit tydlig med att målet 

med intervjun är att få fram en diskussion med olika uppfattningar i en viss fråga, inte att de 

ska nå samförstånd eller att det finns något rätt eller fel (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 166). 

Efter varje intervju har deltagarna getts chansen att själva få ställa frågor eller tillägga 

ytterligare åsikter. 

5.2.1 Urval och avgränsningar 
Eftersom studien ämnar till att undersöka hur unga i åldrarna 16-20 år förhåller sig till 

riskerna med cannabis, var valet lätt att kontakta rektorer och lärare för olika gymnasieskolor i 

Östersunds kommun för att komma i kontakt med dessa ungdomar. Att intervjua personer i 

16-20 års ålder, valdes för att det är en kritisk ålder där personligheten utvecklas och man rör 

sig mer och mer utanför hemmet och de har förmodligen kommit i kontakt med cannabis på 

ett eller annat sätt. Urvalet gjordes utifrån de gymnasieskolor som tackade ja till den förfrågan 

som skickades ut via mail. I förfrågan stod det förklarat vad studien syftar till att undersöka, 

hur studien kommer att genomföras samt elevernas rätt till konfidentialitet genom hela 

studien.  

 

Anledningen till att sju fokusgruppsintervjuer har genomförts, är för att inte få ett alltför 

komplext material att arbeta med. Efter dessa grupper hade vi uppnått en viss empirisk 

mättnad, det vill säga det framkom inte särskilt mycket nytt i varje ny intervju. Fler intervjuer 

hade kunnat innebära slöseri med tid (Bryman, 2011, s. 450-452). 
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 Antal deltagare har varierat mellan 4-8 personer i varje grupp och med en blandning av 

flickor och pojkar. Eftersom deltagarna går i samma klass, har det varit svårt att få till en 

intervju där de inte känner till varandra, därför har de flesta deltagarna någon form av 

kännedom av de andra i gruppen. Dock har deras kännedom om varandra inte varit något 

problem för intervjuerna, utan oftast varit till fördel för att få upp en diskussion. 

5.2.2 Enkät 
Eleverna i de olika klasserna har fått svara på en individuell enkät med 16 frågor. Utöver 

frågor som kön, ålder och bostadssituation, har enkätfrågorna handlar om huruvida de varit i 

kontakt med cannabis vid något tillfälle, hur de ser på riskerna med cannabis, om de fått 

information om riskerna med cannabis samt hur de hanterar den information som de tar emot 

(Se bilaga 2). Denna enkät syftar till att ge studien ett större underlag samt se om en annan 

bild av attityder framträder från fler elever än de som deltar i fokusgruppsintervjuerna. 

Enkäterna har delats ut till de gymnasieklasser där lärare givit tillåtelse att både ge ut en enkät 

och ge en fokusgrupp ur klassen. Alla har fått fylla i enkäten på plats, varpå dessa har samlats 

in när de fyllt i klart och sedan har elever plockats ut slumpmässigt för en 

fokusgruppsintervju. 

5.3 Analys av fokusgruppsintervjuerna  
Det empiriska materialet har analyserats genom meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering riktar in sig på att dra ihop intervjupersonens yttranden till kortare 

meningar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 221). När det inspelade materialet var transkriberat, 

analyserades det utifrån meningskoncentreringens fem steg. Först och främst lästes det 

insamlade materialet av intervjun igenom för att få en helhetsbild av det som sagts. Sedan har 

meningsenheter fastställts i texten som intervjupersonerna uttryckt. Efter det skapades teman 

utifrån det som var dominerande i meningsenheterna, och sedan tematiserades uttalanden 

utifrån intervjupersonernas perspektiv som uppfattats. I det fjärde steget ställdes frågor till 

meningsenheterna utifrån studiens syfte och därefter i det sista steget sammansätts hela 

intervjuns centrala teman i en beskrivande text i resultatdelen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

221-222). 

 

5.3.1 Analysmetod av enkätmaterialet 
En helhetsbild har skapats efter att ha sammanställt alla svar från enkäterna. De svar som 

plockats ut är de som varit relevant för syftet med studien samt de frågor som främst 
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diskuterats i fokusgrupperna. Svaren har räknats ihop utifrån uppdelning mellan könen för att 

tydligt se skillnader. Svaren från enkäterna har sammanställts i en tabell som presenteras i 

resultatavsnittet.  

 

Resultatet från enkätmaterialet kommer att redovisas direkt utifrån hur ungdomarna har 

svarat. De frågor som valts att redovisas i resultatet är;  

• Har du någon gång varit i kontakt med cannabis? 

• Om du ej testat cannabis, har du någon gång haft lusta att testa? 

• Hur ser du på riskerna med cannabisanvändning? 

• Har du fått information om riskerna med cannabisanvändning? 

• ”Jag upplever att polisens/ skolans information om cannabis är trovärdig”  

5.4 Etiska reflektioner och implikationer för det empiriska materialet 
Under hela studiens gång har etiska aspekter tagits i åtanke, såsom informerat samtycke, 

konfidentialitet, risker som kan deltagande kan medföra, samt forskarens roll (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 84). Inför varje intervju och enkätutdelning har deltagarna blivit 

informerade om studiens syfte, varför studien görs samt vilka konsekvenser det kan innebära 

för deras deltagande. Alla har deltagit frivilligt, vilket innebär att de haft möjlighet att backa 

ur närsomhelst. Trots att det innan intervjuerna lämnats information om att intervjuerna 

kommer behandlas konfidentiellt (dock inte gentemot varandra och sina lärare), har tre 

intervjuer inte spelats in på grund av att flera deltagare inte gett sitt medgivande till detta. 

Konfidentialitet handlar om vem som kommer att ha tillgång till materialet från intervjun, 

forskarnas rätt att publicera material från intervjun samt deltagarnas rätt till det inspelade 

materialet och utskrifterna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87-88). 

 

  Alla som svarat på enkäten och deltagit i intervjuerna har varit anonyma, till den gräns att de 

inte behövt ange sitt namn. Dock är de medvetna om att de inte är anonyma i relation till 

varandra i fokusgrupperna, sina lärare eller sina klasskompisar. Deltagarna har informerats 

om att endast de som utfört studien kommer att ha tillgång till det inspelade materialet samt 

utskriften, samt att om det någonstans trots anonymitet skulle framgå vem det är som sagt vad 

kommer detta inte att publiceras i studien. 

 

När en studie ska genomföras bör forskaren identifiera för- och nackdelar som kan drabba 

respondenten och sig själv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89-90). Eftersom deltagarna fått 
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deltagit frivilligt och anonymt har nackdelarna minskats, samtidigt som fördelarna för 

forskarna ökat, då deltagarna förhoppningsvis vågat diskutera det aktuella ämnet mer än om 

de inte fått varit anonyma. Anonymiteten har bidragit till att ingen av intervjupersonerna 

hängts ut, vilket skulle kunna fått negativa konsekvenser från läsare som inte delar deras 

åsikter. Något som skulle kunna ge negativa konsekvenser för vissa deltagare och för studien, 

är de intervjuer som inte spelades in, eftersom anteckningarna kanske inte stämmer helt 

överens med vad deltagarna sagt. Här kan alltså antecknaren ha missat vissa ord eller använt 

sina egna ord istället för respondentens, för att försöka hinna med att anteckna så gott som det 

går. Detta kan eventuellt missleda vad respondenterna egentligen sagt ordagrant. 

 

I slutändan i en studie är det forskarens erfarenheter, kunskaper och pålitlighet som är 

avgörande för studiens resultat. En forskare bör sträva efter vetenskaplig kvalitet till den 

kunskap som ges, vilket innebär att resultaten som redovisas ska vara så felfria som möjligt. 

Forskaren ska ha kontrollerat och validerat resultaten så långt det är möjligt. Även forskarens 

oberoende är något som bör tas hänsyn till. Med oberoende menas att forskaren måste försöka 

vara objektiv och inte påverkas av vissa intervjupersoner (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90-

92). För att studiens resultat ska uppnå vetenskaplig kvalitet, har vissa intervjuer spelats in, 

det möjliggör att fel eller missförstånd undvikits eftersom det är lätt att gå tillbaka i 

inspelningen och lyssna.  

5.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet uppger resultatets tillförlitlighet och användbarhet i en studie. Reliabiliteten anger 

även om en studie kan återge samma resultat, om studien skulle göras om vid andra tillfällen 

och av andra forskare (Ejvegård, 2009, s. 77-80). I denna studie har etiska aspekter tagits i 

åtanke, intervjuer har spelats in och enkäter har skickats ut för att försöka få en så tillförlitlig 

studie som möjligt. Skulle denna studie göras om är det möjligt att resultatet blir annorlunda, 

eftersom intervjupersonerna kan ändra sina åsikter och uppfattningar om cannabis över tid. 

Studien skulle även bli annorlunda om den skulle utföras av till exempel polisen eller 

socialtjänsten, eftersom ungdomarna förmodligen inte skulle vara lika öppna med sina åsikter 

gentemot dem, vilket skulle leda till ett annat resultat, alltså beror det också på vem som utför 

studien. Det går heller inte att generalisera på hela populationen eftersom det är en kvalitativ 

studie samt en studie som genomförts i vissa klasser på två gymnasieskolor i Östersund. 

 

Validitet handlar om att som forskare mäta det som man avser att mäta samt om rätt metod 

valts till det som en forskare ämnar undersöka (Ejvegård, 2009, s. 80-81). I denna studie har 
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validiteten förstärkts genom att kombinera enkäter och fokusgruppsintervjuer. Genom att ha 

underlagsenkäter där ungdomarna får svara på frågor gällande cannabis, ges ett större 

underlag till resultatet vilket genererar högre tillförlitlighet, istället för att endast använda 

fokusgruppsintervjuer. Eftersom studien syftar till att undersöka hur ungdomar i åldern 16-20 

år i Östersunds kommun förhåller sig till riskerna med cannabis, mäts det som avses mätas 

med hjälp av en enkät med frågor om riskerna med cannabis samt fokusgruppsintervjuer där 

de får ta ställning till olika frågor och påståenden. 

5.6 Metodologiska reflektioner 
Valet att genomföra kvalitativ metod med fokusgrupper valdes utifrån den 

vetenskapsteoretiska och fenomenologiska ansats som studien grundar sig på. Alltså att 

försöka förstå det sociala fenomenet utifrån individers uppfattningar och beskrivningar samt 

att alla människor konstruerar sin egen verklighet utifrån påverkan från omgivningen. Det 

krävs att intervjuerna är väl genomförda och att intervjupersonerna är noga utvalda för att få 

ett önskat resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar. De kvalitativa metoder som 

använts i studien har valts ut för att de bäst bidrar till att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuer med enskilda individer hade kunnat genomföras, men då hade 

fokus legat på den enskilda individens riskuppfattningar, vilket hade resulterat i att 

meningsutbytet mellan individer försvunnit. Att enbart använda kvantitativa metoder hade 

inneburit att studiens syfte inte kunnat besvaras. Några djupare statistiska analyser av det 

insamlade enkätmaterialet har inte genomförts, detta  eftersom att studien inte syftar till att 

hitta samband som är statistiskt signifikanta eller se om det går att generalisera på hela 

populationen.  

 

En aspekt som är värd att lyfta är att författarna av denna studie inte är avsevärt mycket äldre 

än intervjupersonerna, vilket gjort att det ställts ett högt krav på att vara medvetna om hur det 

kan påverka studien. En fördel av detta är ändå att det varit relativt lätt att föra en dialog med 

ungdomarna och ett bekvämt klimat har skapats, vilket kanske inte hade varit fallet om det 

suttit en myndighetsperson och studerat dem. En svårighet har varit att det i vissa grupper 

funnits någon som varit dominerande i gruppen, vilket gjort att flera följt efter dennes åsikter. 

Detta är en nackdel eftersom det kan finnas deltagare som sitter inne på andra åsikter men 

som inte vågar uttrycka detta eftersom de anser att den dominerande deltagarens åsikter är de 

rätta. Detta gör att värdefulla åsikter och tankar undanhålls som skulle kunna vara intressanta 

för studien. Moderatorn har varit passiv och inte försökt styra resultaten av gruppdiskussionen 

samt varit tydlig med sin ståndpunkt i intervjun. Moderatorn har inte talat om sina egna 
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erfarenheter i ämnet som diskuterats och har heller inte kommit med egna åsikter 

(Tursunovic, 2002, s. 67-68). 

 

En till svårighet är när vissa intervjuer inte spelats in. Det har i de anteckningar som förts  

varit svårt att veta vem som säger vad, eftersom en önskan är att kunna se om det till exempel 

finns någon som dominerar i gruppen. En ytterligare anledning till att det varit svårt utan 

inspelning är att det inte gått att studera meningsskapandet, vilket kan göra att dynamiken 

försvinner (Bryman, 2011, s. 449-450). Fyra intervjuer har spelats in, vilket har gjort det 

lättare att höra vem som säger vad och om det är någon i gruppen som är mer dominerande än 

någon annan samt om vissa deltagare följer den dominerande personens åsikter. Genom 

inspelningarna har det varit lättare att studera meningsskapandet mellan deltagarna samt vad 

och hur de säger vissa saker, till exempel vilket språkbruk de ger uttryck för och hur tonläget 

förändrats beroende på fråga eller vart i diskussionen man befinner sig i (Bryman, 2011, s. 

450). 
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6. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat kopplat till studiens syfte, vilket är att undersöka hur 

unga i åldrarna 16-20 år i Östersunds kommun förhåller sig till riskerna med cannabis, det vill 

säga hur de diskuterar, uppfattar och upplever dessa risker. Resultatet sammanställs utifrån de 

centrala teman som identifierats utifrån analysmetoden meningskoncentrering; 

kommunikation, inkörsport, accepterat samt grupptryck. En sammanhängande text av resultat 

och analys kommer att göras löpande med förstärkande citat som är plockat från intervjuerna. 

Eftersom alla deltagare lovats anonymitet (dock inte gentemot varandra) kommer endast kön 

att visas på deltagarna efter citaten. Men först kommer resultatet av enkätmaterialet att kort 

presenteras, för att ge en överblick över hur fler ungdomar än endast intervjupersonerna 

uppfattar riskerna med cannabis.  

6.1 Resultat från enkätmaterialet 
I enkätundersökningen deltog 77 personer, varav 44 pojkar och 33 flickor. Andelen pojkar 

som svarat om de någon gång varit i kontakt med cannabis var 15 medan det var fyra flickor 

som uppgav samma sak. Pojkar och flickor svarade likvärdigt på om de haft funderingar på att 

testa cannabis, 34 av pojkarna och 29 av flickorna svarade att de aldrig haft tanken på att 

testa. 16 pojkar ansåg att det finns en “liten risk” med cannabisanvändning samt 11 av 

flickorna. 8 flickor ansåg att det finns en “stor risk” med att använda cannabis samt 12 av 

pojkarna. 30 av pojkarna och 22 av flickorna svarade att de någon gång fått information om 

riskerna med cannabis. På frågan om ungdomarna anser att polisens/ skolans information är 

trovärdig är resultatet likvärdiga mellan pojkar och flickor. 6 av pojkarna och 5 av flickorna 

svarar att de ”helt och hållet” anser att polisens information är trovärdig. 5 flickor och 7 

pojkar har svarat att informationen inte alls är trovärdig. För att se fullständiga svarssiffror för 

frågorna se tabeller i bilaga 4.  

 

6.2 Presentation av resultat från fokusgruppsintervjuerna 
Utifrån Goffmans perspektiv på social interaktion är det viktigt att erhålla information om 

varandra när man interagerar. Detta för att veta vad man kan förvänta sig av den andre eller de 

andra i gruppen (Augustsson, 2005, s. 81-83). Eftersom att ungdomarna går i samma klass 

och har gjort det ett tag så har dem redan skapat en bild och en uppfattning om varandra, så 

när intervjuerna genomfördes i grupp kanske de inte behövde undanhålla delar av sig själv 

eller måla upp en förfinad bild av sig själv. En annan syn man kan erhålla till social 
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interaktion är att ungdomarna vet vad de andra individerna i gruppen har för kunskap om 

saker och ting, vad de har för självuppfattning och om personen är pålitlig eller ej. Detta kan 

göra att en bredare och mer omfattande diskussion går att genomföras för att de har kännedom 

om varandra. 

 

6.2.1 Kommunikation 
Genomgående i samtliga intervjuer, har ungdomarna uttryckt okunskap och en osäkerhet 

kring riskerna med cannabis. De antar att cannabis är “farligt” och “dåligt” eftersom det är 

olagligt. Detta är ett återkommande argument som förs bland deltagarna när de ska svara på 

hur de ser på riskerna med cannabis.  

 

Jag skulle först bli förbannad om någon i min familj skulle röka, men det är väl 

för att jag tänker att det är olagligt och dåligt. Men jag ju har inte den kunskapen 

att jag kan sätta mig in i varför det är dåligt. (Flicka) 

 

En osäkerhet kring att cannabis inte är farligt anser de kunna bero på alla amerikanska filmer 

och kändisar som sänder ut budskap att det är helt okej att röka hasch eller marijuana. Det 

finns oftast någon som ser upp till dessa och vill vara som dessa kändisar, vilket kan sända ut 

att cannabis inte har några nackdelar eftersom deras idol röker. Allt som kommuniceras ut bör 

tänkas igenom hur det kommer att tas emot (Ritzer, 2009, s. 278). Olofsson (2009) menar att 

effektiv kommunikation är viktigt för att kunna nå ut med riskinformation. Om auktoritära 

vuxna är effektivare på att kommunicera ut till ungdomarna om riskerna och effekterna av 

cannabis, skulle droganvändningen kunna förebyggas och minskas i större utsträckning.  

Denna okunskap och osäkerhet hos ungdomarna skulle även kunna förklaras utifrån den 

riskinformation som ungdomarna blir tilldelad eftersom deras tidigare kunskap, normer och 

värderingar har en inverkan på hur de väljer att ta emot det som kommuniceras ut (Olofsson 

& Öhman, 2009, s. 75). 

 

Jag tror folk tar in det dem vill höra, om det är någon som står och föreläser och 

håller upp en bild på en missbrukare som missbrukat i 10 år och säger att sådär 

kan du bli. De personer som kanske funderat på att testa cannabis kanske ändå 

väljer att testa eftersom de ser att missbrukaren har klarat sig. Jag tror att man tar 

in det man vill höra helst och sorterar informationen efter ens egna erfarenheter. 

(Flicka) 
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De flesta ungdomar i studien argumenterar för att vuxna med auktoritet endast har till syfte att 

skrämma ungdomar med de skador som kan uppstå av cannabis. De anser att de vuxna inte 

kommer med en objektiv syn och att de inte har tillräcklig fakta som bevisar de negativa 

effekterna av cannabis, utan att de endast kommer information och argument som 

ungdomarna anser är skrämseltaktik. De upplever en misstro till dessa vuxna när de endast 

talar utifrån deras negativa uppfattningar och upplevelser av drogen samt att de späder på 

denna information.  

 

Den här killen som hade föreläsning för oss, om han hade rökt och skulle 

komma och föreläsa, så skulle jag nog ta åt mig lite mer eftersom han varit med 

om det och kan prata om det till oss ungdomar på ett helt annat sätt. (Pojke) 

 

När riskinformation förmedlas så vill man att detta skall leda till ett kommunikationsutbyte 

mellan sändare och mottagare och att uppmuntra till dialog för att få en dubbelriktad 

riskkommunikation (Olofsson, 2009, s. 78). I detta fall skulle ungdomarna kunna ställa frågor 

om cannabis till sändaren (t.ex. en gammal missbrukare) och få ett direkt svar utifrån dennes 

verklighet och erfarenheter av drogen. På så vis skulle mottagaren (ungdomarna) känna mer 

tilltro till den information som ges ut. Den auktoritära vuxne som informerar ungdomarna om 

sin kunskap kring nackdelarna med preparatet anses bli misstrodd eftersom de själva inte varit 

långt nere i missbruket som en före detta missbrukare. 

6.2.2 En inkörsport  
  

 Jag har alltid sett cannabis som en inkörsport till andra droger. (Flicka) 

 

De flesta ser cannabis som en inkörsport till andra och tyngre droger, detta kan grunda sig i att 

cannabis är ett känt narkotikapreparat, som definieras som ett hälsofarligt ämne som har 

beroendeframkallande egenskaper (RPS rapport, 2007:1, s. 22). Sett utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan det även vara något som ungdomarna konstruerat och 

anser är sant på grund av att de till exempel hört i media att cannabis är en inkörsport till 

tyngre droger (Lundby, 2002, s. 85-88). Dock utifrån en studie som genomförts av Denise 

Kandel (1968) som Ramström presenterar i avsnittet för tidigare forskning, har det visat sig 

att de flesta som ingick i studien som använt cannabis, även har testat tunga droger.  
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Gränsen mellan att testa cannabis och vara beroende är något som ungdomarna inte är helt 

överens om. Vissa resonerar kring att cannabis går att testa 1-5 gånger medan andra tycker att 

man testar endast en gång och sedan är man användare av preparatet. Ungdomarna anser att 

ett beroende är när preparatet används regelbundet och man börjar prioritera drogen istället 

för viktiga personer och intressen i sitt liv. De diskuterar även att det kan vara helt olika från 

person till person om ett beroende uppstår samt den mängd man får i sig.  

 

Vissa kanske bara klarar av att röka en gång medan en annan person känner ett 

sug direkt som ett beroende och behöver mer. (Pojke) 

 

Som det nämnts i avsnittet om tidigare forskning är det svårt att veta när ett normalt och 

kontrollerat bruk går över till ett missbruk eller ett beroende. När en person är beroende av 

cannabis, har det gått till ett behov som måste tillfredsställas för att ständigt känna ett rus. De 

intressen som betytt mycket för denna person kommer alltmer i andra hand (Ramström, 2009, 

s. 26). Långvarig och kontinuerlig användning av cannabis har visats utveckla ett beroende. 

Det är alltså svårt att sätta en gräns mellan att testa och att vara beroende av cannabis. En 

person kan bruka preparatet utan att bli beroende om den gör det under kontrollerade 

förhållanden och inte skadar någon i ens omgivning. Men det har visat i olika undersökningar 

att det är mellan 10-50 procent cannabisbrukare som utvecklar ett beroende (Johansson & 

Wirbing, 2005, s. 308).  

6.2.3 Accepterat 
Det är inte många som uttrycker att de accepterar cannabisbruk, dock går det att avläsa från 

många av deras uttalanden att de accepterar cannabisanvändningen. Många har diskuterat att 

de inte skulle reagera så mycket om någon i deras omgivning eller nära vän skulle använda 

cannabis. De anser att alla individer har ett eget val och att de får bestämma själva om de vill 

använda droger. Vissa skulle bry sig mer om det var en familjemedlem som brukade 

preparatet men en del säger att de kanske skulle acceptera det eftersom man ser upp till sina 

stora syskon. En del nämner också att de har haft tanke på att testa cannabis men ångrat sig 

för att de inte vill utsätta sin familj för det. Men det finns även dem som anser att 

cannabisbruk är helt oacceptabelt och skulle agera eller ingripa. 

 

Om en kille hade rökt på hemma hos någon, bryr mig inte, hade inte sagt till 

någon. (Pojke) 
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Om någon i min omgivning skulle röka cannabis så skulle jag skällt ut dem och 

skickat dit polisen. (Flicka) 

 

När individer umgås och möter varandra uppstår en social interaktion, där det genomförs små 

ritualer mellan individer under mötet. Dessa ritualer utspeglar sig före eller efter att en 

människa talat om en viss sak eller uppfört sig på ett visst sätt. Ritualerna uppvisas i form av 

uppskattning eller besvikelse. Goffman menar att om omgivningen uppvisar en besvikelse 

efter att en individ uppfört sig på ett visst sätt så kommer detta spegla hur individen senare 

kommer att agera (Augustsson, 2005, s 79). Ungdomarna som deltagit i studien skulle uppvisa 

olika ritualer om någon i deras omgivning skulle använda sig av cannabis, men de flesta 

ungdomar uppger att dem inte skulle acceptera den typen av handlande i en social interaktion.  

 

Vi har ju haft som policy, att om man har på sig klubbkläder och röker, eller 

dricker, så kan man bli avstängd. (Pojke) 

 

I de flesta grupper finns klara, tydliga eller oskrivna regler på hur man förväntas uppträda i 

gruppen. Det finns uppbyggda fasader som reglerar detta uppträdande av medlemmarna i 

gruppen. Kan man inte anpassa sig till den uppbyggda och inlärda sociala roll som finns i 

gruppen så lämnar man som individ ofta gruppen (Goffman, 2006, s 33). Ungdomar som 

utövar någon sport eller liknande föreningsverksamhet är mycket medvetna om denna typ av 

sociala roll som finns i gruppen. Många idrottsklubbar och verksamheter har idag tydliga 

uppbyggda regler när det kommer till att dricka alkohol eller använda sig av andra olika 

olagliga medel som cannabis när man har klubbkläderna på sig. Anser då individen att denne 

inte passar in i den sociala roll som krävs i klubben så kan individen gå vidare till en grupp 

där det finns en annan syn på vilken social roll som uppskattas och är tillåten. Överlag så är 

det inte många av deltagarna som diskuterar om riskerna med cannabis i sina kompisgäng. 

Några deltagare nämner dock att de diskuterade en hel del när de skulle åka iväg på en 

utomlandsresa tillsammans för att de hört att cannabis är vanligt och accepterat där. Nedan 

presenteras en kort del ur en diskussion som fördes om detta: 

 

Det var just i sammanhanget när vi skulle åka utomlands som vi pratade om 

cannabis. Vi hade hört att de rökte på jättemycket där så då pratade vi väl om 

det. Och jag sa att “ååh, jag vill testa!!!”. Men jag fick ju inte direkt något 

medhåll på det. (Flicka) 
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Men när vi har pratat om det, så har ändå alla haft samma åsikt om att det är 

dåligt. (Flicka) 

 

Men jag tycker inte att cannabis är bra, men jag har en kompis som varit med 

dem som har rökt på som säger “ja men det här är as bra”, så nu tycker hon att 

det är väl inget konstigt med att röka på. “Jag tycker inte om droger men jag är 

ganska liberal till att röka”, typ så. (Flicka) 

 

I denna diskussion går det att avläsa att ena flickan gärna skulle testa men eftersom att hon 

inte fick något medhåll i den grupp som hon diskuterade i, har hon valt att avstå. Goffman 

anser att individer vill visa upp en förfinad bild av sig själva, men som inte behöver vara den 

rätta. Individen kan välja att undanhålla vissa delar av sig själv för att känna uppskattning och 

bli omtyckt av de andra (Ritzer, 2009, 307). Flickan i det första citatet får inget medhåll från 

resten av gruppen och väljer därför att inte testa. Detta motsäger Goffmans teori om att en 

individ oftast väljer att byta grupp när man anser att man själv och sina åsikter inte passar in i 

den grupp denne befinner sig i. Detta kan istället förklaras utifrån skyddsfaktorer, där 

individer i en grupp visar upp ett gott handlande och bra beteende som är bra för andra 

individer eller för hela gruppen (Guttormsson mfl, 2014, s. 10). De skyddar alltså denna flicka 

från att ett dåligt beteende eller handlande skall uppstå eller utvecklas, tack vare det goda 

beteende som gruppen uppvisar. Det går även att titta utifrån perspektivet att om de flesta i 

ens omgivning röker så är det accepterat, vilket gör att risken inte anses vara lika farlig 

(Olofsson & Öhman, 2009, s. 75-76). Här går det att vända på detta synsätt genom att det i 

gruppen inte är accepterat att röka, vilket gör att risken anses vara hög. 

6.2.4 Grupptryck 
I alla genomförda intervjuer är deltagarna överens om att cannabis används i alla 

samhällsklasser och i alla delar i en stad. De tror inte att cannabis bara används i “utsatta” 

samhällsklasser eller “utsatta” bostadsområden. Med “utsatta” menar de individer som har 

haft en svår och jobbig uppväxt och kanske växt upp i låginkomstområden där uppfattningen 

är att narkotika är vanligare. Flera av ungdomarna diskuterar de umgängeskretsar och 

kompisgäng de befinner sig i, och att det kan ha en påverkan till varför en del väljer att testa 

och använda cannabis. Och att det kan vara svårare att tacka nej till någon som man inte 

känner eller ser upp till. En flicka tror att de som idrottat hela sitt liv och slutar när de är i 

tonåren, har lättare att hamna i umgängeskretsar som dricker alkohol och röker cannabis och 
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att träningen är något som gör att man håller sig borta från det. Dock är det en pojke som 

säger emot detta som anser att det är just idrottare som håller på med cannabis för att lättare 

bygga muskler och att de anser att cannabis är bättre för träningen än vad alkohol är. Han 

menar att dem som tränar mycket anser att alkohol bryter ner och förstör kroppen och 

träningen mer än vad cannabis gör.  

 

Skulle det vara en av mina bästa vänner som frågar om jag vill testa då kanske jag 

skulle våga säga nej. Men kommer det någon som man ser upp till och som man 

kanske inte riktigt känner då kanske det skulle vara svårare att säga nej. Det lär säkert 

bero på vem man är och vem det är som frågar. (Flicka) 

 

Det är ju väldigt många som röker cannabis i sporter, du bygger lättare muskler, det 

blir lättare att träna och man får mer effekt i träningen. Sen beror det ju på, om man är 

riktigt beroende så kan du ju må dåligt av det också. (Pojke) 

 

Cannabis är idag utspritt i hela Sverige och över alla samhällsklasser. Det går det inte att säga 

att den eller den röker eftersom det blivit så pass vanligt (Rikskriminalpolisen och Tullverket, 

2013). Det har inte varit någon av deltagarna som sagt att det endast är en viss samhällsklass 

som använder cannabis, vilket de säger var den uppfattning som fanns för några år sen. På 

Maria Ungdom i Stockholm har de en gemensam uppfattning om att det är mycket svårt att 

hjälpa någon som är beroende av cannabis, de anser att det är lättare att hjälpa en person som 

är tung heroinist ur sitt missbruk än vad det är att hjälpa en som är beroende av cannabis 

(Ramström, 2004, s. 71-72). Utvecklingen hos en tonåring som rökt hasch eller marijuana kan 

störa hormonbalansen i kroppen, vilket har visat sig av att testosteronnivåer sänks hos pojkar 

och stör flickors menstruationscykel (Ramström, 2004, s. 71-72).  

 

När det handlar om grupptryck menar sociologen Hogg att individer i samma grupp i stor 

omfattning delar åsikter, attityder och beteende. Han lyfter även upp att individer som är mer 

självgående ofta håller fast vid sina egna åsikter än att falla för gruppens åsikter, det vill säga 

grupptryck (Augustsson, 2005, s. 57). När man som ungdom skall övergå till vuxen, innebär 

det att hitta sin egen identitet och sociala tillhörighet. På vägen till att finna sin egen identitet 

och sociala tillhörighet kan alkohol och narkotika bli ett hjälpmedel för att passa in i vissa 

sociala sammanhang (Johansson & Wirbing, 2005, s. 58). Riskfaktorer kan även vara ett 

användbart perspektiv för att försöka förklara varför vissa väljer att testa droger. När 
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riskfaktorer studeras kan man se att flera olika riskfaktorer samverkar med varandra. Är 

individen uppväxt i ett utsatt område eller umgås i kretsar som använder narkotika, så är 

risken stor att individen själv tenderar att använda narkotika. Detta kan leda till andra 

riskfaktorer som att man hamnar efter i skolan, vilket kan resultera i att individen hamnar i en 

ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur (Guttormsson mfl, 2014, s. 10). 

6.3 Sammanfattning  
Det går att ge en övergripande och sammanfattande analys av ungdomarnas diskussioner, 

uppfattningar och upplevelser om riskerna med cannabis i samtal med varandra utifrån Jaget 

som Goffman presenterar i det dramaturgiska perspektivet. Goffman menar att jaget är en 

produkt av den dramatiska interaktionen mellan publik och aktör. Individer som samspelar 

med varandra i ett samtal vill visa upp en särskild bild av jaget. Individer använder olika 

tekniker för att göra intryck på andra och för att upprätthålla dessa intryck (Goffman, 2006, s. 

218). Deltagarna i fokusgrupperna känner redan varandra, vilket gör att de innan deltagandet 

för intervjun har visat upp en särskild bild av jaget för att göra intryck på de andra i samtalet. 

De har alltså i deltagandet av intervjuerna redan uppfattningar och förväntningar på varandra, 

vilket kan ha resulterat i att en del inte har uttryckt exakt det dem anser om riskerna med 

cannabis för att de kan ha kännedom om de andra deltagarnas inställning och åsikter om 

ämnet. Eftersom vissa kan vara väldigt dominerande, kan de ge intryck av att deras åsikter är 

de rätta.  

         Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en absolut sanning när det handlar om 

människors uppfattning av verkligheten. Alla ungdomar har olika uppfattningar kring riskerna 

med cannabis beroende på deras egna konstruktioner utifrån tidigare erfarenheter som 

påverkats av omgivningen (Lundby, 2002, s. 85-88).  

 

Utifrån social kategorisering går det att förstå att ungdomarna i gruppen jämför sina 

handlingar, avsikter, attityder och övertygelser med varandra. Gruppen som deltog i intervjun 

jämförde den dåvarande gruppen med andra grupper som finns i samhället, grupper som de 

inte anser sig själv tillhöra till exempel missbrukare. Samma sak som att människan 

konstruerar sin egen verklighet, konstruerar även individen den grupp som denne anser sig 

tillhöra för att känna sig betydelsefull (Augustsson, 2005, s. 53-55). Det är inte endast 

gruppen som gör en social jämförelse, utan även individen, för att få en positiv bekräftelse av 

sitt medlemskap i ingruppen (Augustsson, 2005, s. 55-56).  
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7. Diskussion och framtida forskning 
Syftet med denna studie har varit att studera hur unga i åldern 16-20 år i Östersunds kommun 

förhåller sig till riskerna med cannabis. Dessutom har syftet varit att se hur ungdomar i 

interaktion med varandra diskuterar, uppfattar och upplever dessa risker. Detta för att få en 

bild över hur ungdomar resonerar kring och ställer sig till riskerna med drogen samt 

användning av den. Vi har genomfört en teoretisk undersökning, där vi försökt förklara 

riskerna med cannabis, ungas syn på detta preparat samt deras medvetenhet kring riskerna.  

 

Vi har sett att deltagarna i studien är väl medvetna om att cannabis är det vanligast 

förekommande narkotiska preparatet bland ungdomar i Sverige. I intervjuerna framkommer 

det att de flesta ungdomar någon gång har varit i kontakt med drogen, antingen har de blivit 

erbjudna att testa eller så har någon kompis eller någon i deras närhet testat eller använt 

cannabis. Detta är något som motsäger hur de svarat i enkäterna, 58 av 77 personer som svarat 

på enkäten säger att de aldrig varit i kontakt med cannabis. Vilket pekar på att det är intressant 

att använda fler metoder för att se hur resultaten kan skilja sig, för att ungdomar 

kommunicerar olika saker i olika sammanhang.  

 

Vi har även konstaterat att det finns två skilda sidor hos ungdomarna när det gäller huruvida 

de ställer sig till drogen. Ena sidan ställer sig emot drogen och anser att det inte är okej att 

testa eller använda cannabis överhuvudtaget, medan den andra sidan inte skulle reagera så 

mycket om någon i deras omgivning använde sig av preparatet samt att vissa av ungdomarna 

själva har haft tankar och funderingar kring att testa. Dessa två sidor kan bygga på okunskap. 

En del har uttryckt att de tar avstånd för att de inte vet vad det är medan andra har valt att 

tycka det är okej för att de anser att det inte är så farligt.  

 

Bristen på kunskap om droger i stort är det som varit mest framträdande i studien. Detta 

analyserades i resultatet utifrån brist på riskinformation om droger, specifikt cannabis. De var 

inte så medvetna om vilka risker som faktiskt finns med cannabis, utan spekulerade mest och 

påpekade att auktoritära vuxna endast har till syfte att skrämma dem till att inte testa cannabis 

för att det är olagligt i Sverige. I enkäten svarade 52 personer att de någon gång blivit 

informerade om riskerna med cannabis. Vilket är intressant eftersom vi fått uppfattningen om 

att de brister i sin kunskap kring riskerna med cannabis. I fokusgruppsintervjuerna framkom 

det att de ansåg att de vuxna inte kom med en objektiv sida, vilket kan förklara varför vissa 

varit väldigt kritiska till om de vuxnas riskinformation verkligen är trovärdig. Ungdomarna 
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väljer vilken information de vill ta in och tro på och sorterar därefter ut det som de anser är 

irrelevant. Vi anser att det är viktigt att de vuxna kommunicerar ut riskerna på ett sätt som får 

ungdomarna att bli intresserad av att lyssna på den information som ges ut. Skolan skulle 

kunna bjuda in personer som har olika erfarenheter och kunskaper om droger och bjuda in till 

dialog mellan ungdomar och olika erfarna vuxna, för att få olika perspektiv på riskerna. 

Skolan skulle till exempel kunna genomföra en dag där de bjuder in polisen, en som forskar 

om cannabis påverkan av ungdomars utveckling, en anhörig till någon med drogmissbruk 

samt en som själv varit i ett drogmissbruk. Detta för att ungdomarna skall få fler perspektiv på 

hur drogen kan påverka dem och deras omgivning. Vi är fortfarande väl medvetna om att alla 

människor tar in information olika och kommer att sortera informationen utefter ens tidigare 

erfarenheter, kunskap, normer och värderingar. Dock tror vi att dessa informationsdagar 

skulle leda till att vissa som funderat på att testa, kanske avstår. Om en effektiv och bra 

information ges ut skulle det även kunna leda till att vissa ungdomar kan stå på sig att våga 

säga nej eller att övertala en kompis att inte testa eller att sluta använda cannabis, eftersom de 

känner att de har en så pass bra kunskap om riskerna.  

 

Resultatet om ungdomarnas brist på kunskap om droger är viktigt att belysa för att det 

troligtvis är en stor orsak till varför ungdomar väljer att testa cannabis samt varför de har en 

sådan accepterande syn på preparatet. Bristen på kunskap leder troligtvis till att allt fler 

ungdomar väljer att testa och inte anser att det är så farligt. Resultaten är även viktiga för att 

belysa att det finns ett utbrett samhällsproblem som kan eskalera, och som har betydelse för 

Sveriges invånare. Som nämnt tidigare anser vi att skolan är en viktig mötesplats för att fånga 

upp de riskfaktorer som kännetecknar tonårstiden och försöka förebygga dessa så långt det är 

möjligt genom att föra dialog och ha en bra relation till ungdomarna. Det är även viktigt att 

polisen visar sig mycket, bygger upp en trovärdig relation och finns som stöd för 

ungdomarna. 

 

Resultaten som framkommit är intressanta ur den aspekt att det går att förklara utifrån valda 

teorier varför ungdomarna uppfattar riskerna som de gör. De teorier som vi valde har på ett 

bra sätt kunnat förklara en hel del uppfattningar som ungdomarna har, samt deras diskussioner 

gentemot varandra. Det hade gått att välja andra teoretiska perspektiv, som till exempel 

ungdomskultur, hur rationell en individ är när beslut ska tas samt hur en individs normer och 

värderingar påverkar hur olika risker uppfattas. Men vi anser att de perspektiv vi valt har 
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kunnat belysa de fenomen som ungdomarna diskuterat kring samt deras interaktion på ett bra 

sätt.  

 

Den metod vi har använt oss av till denna studie har självklart varit den metod vi ansåg var 

mest relevant att använda. Det vi skulle kunnat ändra i bearbetningen av det insamlade 

materialet är att vi skulle kunna lagt in svaren av enkätmaterialet i SPSS och utfört en 

dataanalys för att få ett bredare resultat. Detta gjordes inte på grund av att det inte kunde 

kopplas ihop med studiens syfte på ett bra sätt. Anledningen till att endast en liten del 

presenterats av enkätmaterialet är att fokusgruppsintervjuerna ansetts vara mer värdefulla för 

studiens syfte och frågeställningar för att belysa det problem vi valt att studera. En sak som 

varit svårt är de enkäter som alla har fått svara på men som sedan i vissa fall inte stämmer 

överens med diskussionerna i gruppen. Detta har varit svårt att ifrågasätta eftersom alla är 

anonyma i sina svar samt att enkäterna har bearbetats efter intervjuerna. Detta är ändå viktigt 

att belysa eftersom ungdomarna svarat olika beroende på om de svarat enskilt eller i grupp.  

 

Om deltagarna vi intervjuade inte hade haft kännedom om varandra hade resultatet kunnat 

påverkas och blivit annorlunda. Eftersom de inte hade känt till de andra deltagarnas 

personligheter på något vis hade det kunnat resultera i att alla inte vågat uttrycka sina åsikter. 

Eller så hade de kanske hållit med någon annan deltagare för att de inte vågar framföra sina 

egna åsikter. Det hade även kunnat resultera i att vissa vill försöka dölja en del sidor hos sig 

själv som de andra deltagarna inte känner till. Resultatet hade därför kunnat bli mindre 

trovärdigt eftersom de skulle kunna komma med åsikter som de inte står för, för att känna att 

de passar in i gruppen. Vi har även i åtanke att de deltagare som intervjuats och har kännedom 

om varandra även har kunnat äventyra resultatet på så vis att de provocerat fram svar från 

varandra som inte är helt sanna eller att vissa har velat visa fram åsikter för att bli accepterad 

av de redan kända personerna i gruppen.  

 

Om vi skulle jämföra vår studie med det som tagits upp i avsnittet kring bakgrund och tidigare 

forskning, kan den jämföras med den studie som Skårner och Månsson (2008) genomfört. De 

har också talat med ungdomar om hur de kan få en förståelse till ungdomars attityder och 

erfarenheter av droger och drogmissbruk. Både deras studie och vår studie, visar att 

ungdomarna någon gång varit i kontakt med droger i olika sammanhang samt att det finns två 

olika sidor till riskuppfattningen kring cannabis. Jan Ramström delar våra deltagares 
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uppfattning om att tonåren är en utsatt ålder där grupptryck spelar en stor roll för om man 

testar eller ej.  

 

Vi anser att ungdomar behöver mer kunskap om riskerna med cannabis. Trots att ungdomar 

dagligen matas med information om riskerna från framförallt media, men även polis, 

föreningsliv och skola ser vi en brist i kommunikationen emellan. Vi har konstaterat att 

budskapet i kommunikationen inte når hela vägen fram och att ungdomarna brister i sin tillit 

till informationen de tilldelas. De nämner själva att de tror att individer väljer vilken 

information de vill ta till sig. Detta gör att det blir svårt för sändarna, det vill säga media, 

polis, föreningsliv och skola att veta hur de ska kommunicera samt föra dialog med 

ungdomarna. Det är inte endast brist på kommunikation som vi identifierat, utan även de 

grupptryck som lätt uppstår i tonåren, detta grupptryck behöver inte alltid vara ett dåligt 

grupptryck utan vi har även sett tendenser till ett gott grupptyck som gör att vissa som skulle 

kunna testa inte testar cannabis.   

 

I denna studie har vi avgränsat deltagarna till en ålder mellan 16-20 år, för vidare forskning 

skulle det även vara intressant att se uppfattningar från lägre åldrar på högstadiet samt i äldre 

åldrar som studerar på universitet jämfört med de som arbetar i samma åldrar. Detta för att få 

ett bredare perspektiv på hur det ser ut fördelat över ålder och vardagssysselsättning. Det 

skulle även vara intressant att belysa föräldrars eller lärares syn på riskerna med cannabis 

samt ungdomars användning av drogen.    
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1.  Intervjuguide – fokusgruppsintervjuer gymnasieelever 
 
Antal deltagare:  

 
Fråga 1: Vad tänker ni på när ni hör ordet cannabis? 

 
Fråga 2: Hur ser ni på riskerna med cannabis? 

 
Fråga 3: Hur reagerar ni om någon i er omgivning använder sig av cannabis? 

 
Fråga 4: Vart går gränsen mellan att testa cannabis och använda sig av 
cannabis? 

 
Fråga 5: Vilka i samhället anser ni använder cannabis?  

 
Fråga 6: Hur pratar ni i era kompisgäng om riskerna med cannabis?  

 
Fråga 7: Hur tänker ni kring alkohol i jämförelse med cannabis?  

 
Fråga 8: ” vid användning av cannabis påverkas korttidsminnet och förmågan 
till logiskt tänkande blir sämre” – hur resonerar ni kring detta påstående? 

 
Fråga 9: ” Cannabis är inte beroende framkallande” – hur resonerar ni kring 
detta påstående?  
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Bilaga 2. Enkätformulär 
 
Ungas riskperception till cannabis 

 
Kön  

Kvinna  

Man  
 
Födelseår  

 
 
Har du fyllt 18 år?  

Ja  

Nej  
 
Bostadssituation  

Bor med förälder/ föräldrar  

Bor med annan vuxen  

Bor med kompis  

Bor ensam  
 
Har du någon gång varit i kontakt med cannabis?  

Ja  

Nej  
 
Om du svarade ja på fråga 5, på vilket sätt har du varit i kontakt med cannabis? (Går att 
kryssa i fler än ett svar)  

Jag använder/ har använt cannabis  

Jag har kompisar som använder/ har använt cannabis  

Jag har någon familjemedlem som använder/ har använt cannabis  

Jag har varit på platser där andra använder/ har använt cannabis  

Jag har blivit erbjuden att testa cannabis  

Annat….  
 
Om du ej testat cannabis, har du någon gång haft lust att testa?  

Ja  

Nej  
 
Om du vill få tag på cannabis, vet du var du kan få tag på det?  

Ja  

Nej  
 
Om du svarade ja på fråga 8, till vem eller var kan du vända dig för att få tag på 
cannabis?  
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Syskon  

Kompis  

Bekant  

Internet  

Annan/ annat….  
 
Hur ser du på riskerna med cannabisanvändning?  

Ingen risk  

Liten risk  

Måttlig risk  

Stor risk  
 
Om cannabis vore lagligt i Sverige, skulle du då vara mer öppen för att testa cannabis?  

Ja  

Nej  
 
Om cannabis vore lagligt i Sverige, varför skulle du/ varför skulle du inte testa 
cannabis?  

 
 
Har du fått information om riskerna med cannabisanvändning?  

Ja  

Nej  
 
Hur har du fått denna information? (Fler alternativ är möjliga att kryssa för)  

Lärare  

Polis  

Fritidsgård  

Föräldrar/ förälder  

Kompis  

Internet  

Annan/ annat  
 
"Jag upplever att polisens/ skolans information om cannabis är trovärdig". Kryssa i det 
alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.  

Stämmer helt och hållet  

Stämmer till viss del  

Varken eller  

Stämmer lite  

Stämmer inte alls  
 
Hur hanterar du informationen om cannabis som du tar emot?  
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Bilaga 3. Mail – intervjuförfrågan 
 

Hej (namn) 

 

Vi är två tjejer som studerar Risk- och krishanteringsprogrammet på Mittuniversitetet termin 

6. Vi skall nu skriva ett examensarbete om hur ungdomar mellan 16-19 år i Jämtlands län 

förhåller sig till riskerna med cannabis.  

  

Vi undrar om vi skulle kunna få intervjua några av era elever om hur de förhåller sig till och 

talar om riskerna med cannabis. Alla elever kommer att få svara på en enkät innan intervjun 

som ligger till grund för deras diskussion i en fokusgruppsintervju. Alla elever kommer att få 

vara helt anonyma och vi kommer tydligt tala om hur deras svar och diskussioner kommer 

att användas i uppsatsen.  

  

Vi skulle verkligen uppskatta om vi kunde få boka in några intervjuer med några elever på er 

skola. Har ni några vidare frågor om studien, kontakta gärna oss på mail eller telefon. 

  

Med vänliga hälsningar 

Malin Lundberg 

Malu1112@student.miun.se 

070-365 74 15 

  

Malin Vennstrand 

Mave1102@student.miun.se 

070- 046 98 73 
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Bilaga 4. Enkätresultat tabellredovisning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 POJKAR 
 

	  
	  
Fråga	  

Stämmer	  
helt	  och	  
hållet	  

Stämmer	  
till	  viss	  
del	  

Varken	  
eller	  

Stämmer	  
lite	  	  

Stämmer	  
inte	  alls	  	  

”Jag	  anser	  att	  
polisen/skolans	  
information	  
om	  cannabis	  är	  
trovärdig”	  

	  
	  
	  
6	  

	  
	  
	  
12	  

	  
	  
	  
8	  
	  

	  
	  
	  
7	  

	  
	  
	  
7	  

Bortfall:	  4	  
 
FLICKOR 
 

	  
	  
Fråga	  

Stämmer	  
helt	  och	  
hållet	  

Stämmer	  
till	  viss	  
del	  

Varken	  
eller	  

Stämmer	  
lite	  	  

Stämmer	  
inte	  alls	  	  

”Jag	  anser	  att	  
polisen/skolans	  
information	  
om	  cannabis	  är	  
trovärdig”	  

	  
	  
	  
5	  

	  
	  
	  
11	  

	  
	  
	  
4	  
	  

	  
	  
	  
5	  

	  
	  
	  
5	  

Bortfall:	  3	  

	   Pojkar	   Flickor	  

	  
	  
	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  
EJ	  
Svar	  

	  
	  
JA	  

	  
	  

NEJ	  

	  
	  
EJ	  

SVAR	  
Har	  du	  någon	  gång	  
varit	  i	  kontakt	  
med	  cannabis?	  

15	   29	   0	   4	   29	   0	  

Om	  du	  ej	  testat	  
cannabis,	  har	  du	  
någon	  gång	  haft	  
lust	  att	  testa?	  

5	   34	   5	   4	   29	   0	  

Har	  du	  fått	  
information	  om	  
riskerna	  med	  
cannabis?	  	  

30	   14	   0	   22	   11	   0	  



 
 

46 
 

 
  
POJKAR 
 

	  
Fråga	  
	  

Stor	  risk	   Måttlig	  
risk	  	  

Liten	  risk	   Ingen	  risk	  

Hur	  ser	  du	  på	  
riskerna	  med	  
cannabisanvändning?	  

	  
12	  

	  
12	  

	  
16	  

	  
3	  

Bortfall:	  1	  
 
 
 FLICKOR 
 

	  
Fråga	  
	  

Stor	  risk	   Måttlig	  
risk	  	  

Liten	  risk	   Ingen	  risk	  

Hur	  ser	  du	  på	  
riskerna	  med	  
cannabisanvändning?	  

	  
8	  

	  
14	  

	  
11	  

	  
0	  

Bortfall:	  0	  
 


