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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka om det föreligger skillnader i attityder om cannabis 
mellan ungdomar från olika socioekonomiska områden och mellan könen. Metoden som 
använts var kvantitativ forskningsmetod och enkätundersökning har genomförts för att 
systematiskt samla in och analysera information i statistisk form. SPSS programmet version 
25 har använts för att analysera och bearbeta insamlade data. Studiens resultat visar att en 
stor del av gymnasieeleverna anser att det är acceptabelt att använda cannabis. Skillnader i 
attityder mellan ungdomar i olika socioekonomiska områden och mellan könen påvisas i 
studiens resultat. Ungdomar från hög socioekonomisk status instämmer i större utsträckning 
med att använda cannabis. Enligt resultatet anser fler killar än tjejer att det är acceptabelt att 
använda av cannabis. Studiens slutsatser är att en stor del av gymnasieleverna har en positiv 
attityd om cannabis, vilket framkommer främst bland ungdomar med hög socioekonomisk 
status samt killar som har en större risk att börja använda cannabis i förhållande till tjejer.  

Nyckelord: Attityd, beteende, cannabis, demografi, folkhälsa, ungdomar, narkotika, 
socioekonomisk status, kön, kvantitativ metod. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
The purpose of the study was to investigate whether there are differences in attitudes towards 
cannabis between high school students from different socio-economic areas and between the 
sexes. The method that was used was quantitative research methodology. A survey 
questionnaire has been conducted to systematically collect and analyze information in 
statistical form. The SPSS software version 25 has been used to analyze and process collected 
data. The study results show that a large proportion of high school students consider 
cannabis use to be acceptable. Differences in attitudes between young people in different 
socioeconomic areas are shown in the study result. Young people from high socioeconomic 
status agree to a greater extent the use of cannabis. According to the results, more boys than 
girls regard the use of cannabis to be acceptable. The study's conclusion is that a large 
proportion of high school students have a positive attitude towards cannabis, which is 
primarily found among young people with high socioeconomic status and boys are at greater 
risk of using cannabis in relation to girls. 
 
 
 
Keywords: Attitude, behaviour, cannabis, demography, public health, youth, drugs, 
socioeconomic status, gender, quantitative method. 
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1 INTRODUKTION 

Narkotika är ett stort problem i samhället. Höga samhällskostnader och hög dödlighet är 
några följder av narkotika. Narkotikamissbrukare i förhållande till normalbefolkningen har 
lägre livslängd. Narkotika medför en rad ökade hälsorisker. Skador som kan uppkomma på 
grund av narkotikabruk kan vara akuta och livshotande. Cannabis är det mest använda 
narkotikapreparatet i världen. Användning av cannabis kan medföra försämrade kognitiva 
funktioner och ökad risk för beroendeutveckling. Cannabis bruk belastar likaså samhället 
ekonomiskt i samband med att det uppstår kostnader vid exempelvis brott, rättsväsendet, 
bidrag, behandling, psykiatri samt kostnader för barn som måste omhändertas.  
 
Flera studier påvisar att tillgänglighet och omfattande bruk av cannabis påverkar attityden 
till cannabis och att det ses som en normalitet i samhället. Tillgängligheten av cannabis 
bedöms ha ökat i landet, vilket kan förklara den ökade efterfrågan. Etableringen av cannabis i 
områden med hög socioekonomisk status tycks ha en betydelse för ökningen av cannabis.  
Flera som associera cannabis med nöje uppfattar inte substansen som skadlig för hälsan. 
Attityder till cannabis är starkt kopplat erfarenhet. Individer som experimenterat med 
cannabis tenderar att ha en positiv inställning till preparatet. Tillgängligheten av preparatet 
kan ange orsaken till att cannabis är det mest använda narkotikapreparatet i Sverige.  
 
Författaren fick intresset för ämnet i samband med upplevelse av öppen narkotikahandel i 
utsatta områden. På grund av upplevelse av lättillgänglighet av cannabis vill författaren 
undersöka om unga vuxnas attityd till cannabis påverkats av ökad tillgänglighet och om det 
skiljer sig mellan ungdomar i olika områden.  
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2 BAKGRUND 

2.1.1 Definition av narkotika 

Inom ramen för droger ingår alla substanser som har en inverkan på sinnen och som är 
beroendeframkallande. Det kan vara alltifrån alkohol, tobak, cannabis och amfetamin. 
Narkotika är en benämning på substanser som cannabis, ecstacy, kokain, amfetamin, heroin, 
opioider och LSD (hallucionogent) som har beroendeframkallande egenskaper eller 
euforiserande effekter. I Sverige är det läkemedelsverket som för förteckning på 
narkotikaklassade ämnen. Dessa ämnen är straffbara vid försäljning och eget innehav enligt 
läkemedelsverket (2015).  
 
Narkotikapreparat indelas i fyra huvudgrupper: Cannabis (hasch, marijuana), 
centralstimulerande (amfetamin, kokain m.fl.), opioider (heroin, opium, fentanyl, m.fl.) och 
hallucinogener (LSD, psilocybin m.fl.). I dagsläget klassas opioider som den mest farliga 
drogtypen (Franck & Nylander, 2015).  
 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) upplyser om de vanligaste 
narkotikapreparaten som används globalt. Överst på listan av narkotikapreparat är cannabis 
(183 miljoner). Därefter amfetamin och psykoaktiva ämnen (37 miljoner), opioider (35 
miljoner), ecstasy (22 miljoner) och slutligen kokain (17 miljoner) uppger UNODC (2017).  

2.1.2 Narkotikakonsumtionen globalt och i Sverige 

Omkring 5 procent av den globala vuxna befolkningen använde narkotika minst en gång 
under år 2015. Av dessa var cirka 29,5 miljoner (0, 6 procent) narkotikamissbrukare. 
Prevalensen för människor som använder narkotika har ökat sedan år 2006, även 
narkotikakonsumtion bland människor med missbruk har ökat. Minst 190, 000 personer 
avlider årligen på grund av narkotika. Det uppskattas att färre än en av sex personer får 
behandling för drogmissbruk varje år globalt, trots att behovet är större (UNODC, 2017).  
 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (Can) redogör för 
narkotikakonsumtionen i Sverige (Can, 2014). Statistik visar att Sverige i förhållande till 
resten av Europa har samma genomsnittsnivå på andelen problematiska narkotikabrukare. 
Däremot är dödligheten betydligt högre i Sverige jämfört med det europeiska genomsnittet. 
Statistiken som jämförelserna baseras på visar en stor ökning av narkotikaanvändning 
mellan 1990 och 2000-talet i Sverige, därav kan möjliga mätfel och metodproblem ge en 
överdriven bild av läget. Indikatorer som stärker ökningen av narkotikaanvändning är 
kriminalitet, sjuklighet och dödlighet. Dessa indikatorer visar effekten av ökningen av 
narkotikabruket och narkotikautbudet i landet som idag är förhållandevis hög (Can, 2017).  
 
Vidare visar statistiken en ökning av narkotikapreparat bland unga vuxna (16–29 år). I en 
undersökning av Can (2017) svarade 17 procent av gymnasieelever att de brukat narkotika 
någon gång, 13 procent hade brukat under de senaste 12 månaderna och 3 procenten hade 
brukat fler än 20 gånger under år 2016. Bland 18 åriga gymnasieungdomar som brukat 
narkotika hade 66 procent använt cannabis och 33 procent annan narkotika. 
 
Antalet narkotikamissbrukare är högre bland män än bland kvinnor. Män har 66 procent 
större sannolikhet att utveckla ett drogmissbruk jämfört med kvinnor (Becker & Hu, 2008). 
Skillnaderna mellan könen träder först fram under gymnasieåldern och blir ännu tydligare 
med åldern (Can, 2014). Enligt Can:s (2017) senaste rapport brukade cirka 23 procent av 
pojkar i årskurs 2 på gymnasiet narkotika någon gång och cirka 13 procent av flickor under 
2016. Kvinnor är dock överrepresenterade i vård av narkotikamissbruk. Kvinnor vårdas i 
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större utsträckning för narkotika och har lättare för att utveckla mer regelbunden 
användning av narkotika, belyser Becker & Hu (2008). 
 

2.1.3 Hälsoeffekter av narkotika DALY  

Narkotikakonsumtion har många negativa följder, delvis medicinska. Funktionsjusterade 
levnadsår (DALY) är ett mått som används internationellt för att dels mäta omfattningen av 
skador från narkotikabruk. DALY visar antalet friska år en individ har i samband med 
sjukdom och tidig död. Det vill säga antalet år individen lever med full hälsa i relation till 
antalet år individen dör i förtid på grund av sjukdom. Den mäter även den totala 
sjukdomsbördan till följd av narkotikamissbruk. År 2010 uppgick antalet DALY:s i Sverige till 
32 000 män respektive 8 000 kvinnor, vilket motsvarar 1,8 och 0,7 procent av den totala 
sjukdomsbördan i landet (Can, 2014). Enligt Socialstyrelsens (2017) uppgifter har över 900 
personer årligen mist livet på grund av narkotika- och läkemedelsrelaterade förgiftningar 
under de senaste åren.  

2.1.4 Cannabis; hasch/marijuana 

Cannabis ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja. Hasch och marijuana intas 
oftast genom rökning medan hascholja hettas upp för inandning. Cannabispreparat 
förekommer även i mat och dryck (Folkhälsomyndigheten, 2015). Cannabinoider är en 
mångfaldig grupp av cannabis som förekommer i syntetisk (konstgjord) form och naturlig 
form. Cannabis brukare associerar syntetisk cannabis med negativa hälsoeffekter jämfört 
med användningen av naturlig cannabis. Trots att dessa har liknande hälsoeffekter så som 
ohälsa, skador och dödsfall (UNODC, 2017). 
 
Bruk av cannabis medför negativa effekter på hjärnan. En av hälsoeffekterna av cannabis är 
att signalsubstansen dopamin frisätts, vilket skapar en lustupplevelse. Den harmoniska 
lustupplevelsen som frisläpps leder till utveckling av cannabismissbruk. Regelbundet 
cannabisbruk har negativa effekter på den psykiska utvecklingen. Personligheten påverkas 
och förmågan att reflektera över åsikter och tankar för att förändra tankesätt blir sämre. 
Drogen påverkar hjärnans funktioner på flera sätt och ett tidigt och frekvent bruk av 
cannabis kan orsaka psykotiska sjukdomar som schizofreni. Unga människor är särskilt 
känsliga för cannabis. Hjärnans biologiska mognad under ungdomen är väldigt känslig för 
skadliga ämnen som nedsätter kognitiva funktioner. Det är inte säkert att funktioner som 
nedsätts på grund av cannabis återgår om intag upphör. Risken att få permanent försämrad 
minne, koncentration och inlärningsförmåga av cannabisbruk är troligt. Unga riskerar i 
högre utsträckning att utveckla ett beroende för cannabis (Folkhälsomyndigheten, 2015).  
 
Personer med cannabis missbruk påvisar i en tidig ålder uttalad social problematik. Alla som 
har provat cannabis har inte samma bakgrund. Däremot skiljer sig unga vuxna som prövat 
cannabis från andra ungdomar. Enligt Can (2014) har ungdomar som brukar cannabis fler 
negativa tendenser som skolk, otrivsel i skolan och sämre hemförhållanden. Skillnaderna är 
mer påtagliga hos regelbundna cannabis användare. De som utvecklar ett beroende för 
cannabis skiljer sig från övriga vad gäller de nämnda kännetecknen (skolk, otrivsel i skolan 
och sämre hemförhållanden), dels från de som använt narkotika en gång och framförallt från 
de som aldrig använt.  
 
I Sverige är cannabis det mest använda narkotikapreparatet och bedöms ha ökat under de 
senaste åren (Can, 2017). I samband successiv ökning av tillgängligheten av cannabis under 
2000-talet har konsumtionen av ämnet vuxit. Ökade rättsfall gällande beslag av cannabis är 
en följd av tillgängligheten och konsumtionen av cannabis. För marijuana har en 
prisuppgång skett vilket kan förklaras genom ökad efterfråga i relation till minskat utbud, 
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samt etablering i områden med hög socioekonomisk status. Priserna på hasch har reducerats, 
trots att antalet hasch användare är större än tidigare. Prisfallet kan inte förklaras med 
minskning på efterfrågan, eftersom efterfrågan ökat. Det ökade utbudet och prisfallet kan 
ange orsaken till att hasch är den mest använda cannabisformen i Sverige (Can, 2014). 
 

2.2 Attityder och beteende till cannabis och bostadsområden 

2.2.1 Attityder och beteende 

Attityder betraktas inom socialpsykologin som en psykologisk tendens att värdesätta något, 
antingen med uppskattning eller missnöje. För att studera individers beteendemönster är 
attityder av betydelse. Beteendemönster kännetecknas av individers värderingar som 
resulterar i handlingstagande. Attityd påverkan kan vara mångdimensionell och kan 
resultera i positiv och negativ syn på ett objekt (Andersson, 2009). Beteende kan ge uttryck 
på många sätt. Till exempel kan en individen känna sig positiv till att röka cannabis, då 
individen upplever att det ger en lugnande och välbefinnandet effekt. Dock kan en negativ 
attityd till ämnet uttryckas om det upplevs medföra negativa hälsoeffekter.  
 
Ett mönster som återfinns är att unga vuxnas attityder till cannabis är starkt kopplat till 
deras erfarenhet. Järvinen & Østergaard (2011) menar att individer som personligen eller har 
vänner som experimenterat med en cannabis, är mer benägna att ha en låg riskuppfattning 
och associera preparatet med nöje. Ett starkt samband mellan festande och positiv 
drogattityd har identifierats, där aktiva festare tenderade att ha en positiv inställning till 
droger och mer erfarenhet av droger. Kombinationer av olika droger som alkohol och 
cannabis är vanligt förekommande i festande miljöer. En individ som dricker stora mängder 
alkohol flera gånger per månad löper större risk att träffa människor med cannabis missbruk 
och på så sätt även utveckla cannabis bruk. Ungdomar som däremot avstår från cannabis 
men som har vänner som regelbundet brukar kan bli influerade, inte enbart på grund av 
deras vänner utan för nöje och låg risk uppfattning om cannabis. 
 

2.2.2 Socioekonomisk indelning  

Socioekonomisk indelning (SEI) är en klassifikation som främst baseras på individers yrken, 
men även utbildningsnivå och inkomst. SEI indelningarna består övergripande av arbetare, 
tjänstemän och företagare (SCB, 2018). Ytterligare klassas stadsdelar utifrån socioekonomisk 
nivå.  Enligt en rapport av Stockholm stad (2014) definieras socioekonomiskt utsatta 
områden efter utbildningsnivå, boende, arbete, trygghet och sociala stödinsatser. Individer 
som lever i miljöer med bristande utbildning och otrygghet har sämre förutsättningar att 
bygga upp sina liv. En sådan miljö tillför en sämre livssituation för den enskilde individen 
och samhället. 
 
Polisen (2015) uppger att det finns 53 områden i Sverige som är klassade som socialt utsatta 
områden, av dessa har 15 angetts som särskilt utsatta områden. I samtliga områden 
exponeras invånarna för en omfattande narkotikahandel som sker öppet. Enligt 
Brottsförebygganderådet (2018) skiljer sig narkotikaanvändningen mellan olika 
stadsområden. En högre prevalens av narkotikabruk återfinns i stadsdelar med högre 
socioekonomisk status. Ungdomars självdeklarerade bruk har visats vara högre i rikare 
stadsdelar jämfört med ungdomar från utsatta stadsdelar. 
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Uppmärksamhet har riktats på bostadsfaktorer som en betydandefaktor för ungas 
substansanvändning. Vid en undersökning på olika indikatorer som har inverkan på unga 
vuxnas substansanvändning var osäkerhet i bostadsområde en framstående faktor. Andreas 
& Watson (2010) påpekar att unga i socioekonomiskt utsatta områden börjar genomsnitt 
använda cannabis, tobak och alkohol i tidigare åldrar. Enligt en annan studie av Duncan et al. 
(2016) fanns ingen skillnad när det gäller cannabis och alkoholbruk mellan olika 
socioekonomiska områden. Sociala interaktioner spelar en central roll att stödja beteenden 
och kan bidra med att öka förståelsen för miljöfaktorers inverkan på ett beteende 
(Albarracin, Johnson, Fishbein & Muellerleile, 2001; Grube & Morgan, 1990). 

2.3 Teoretiskt perspektiv  
Det teoretiska perspektivet som valts till ämnet är Theory of Reasoned Action (TRA). 

2.3.1 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Theory of Reasoned Action (TRA) är en teori som skapat en ram inom vetenskapen för att 
förutsäga, förklara och förändra människors sociala beteenden. Theory of planned behavior 
är en annan teori som har genererat en hel del teoretisk och empirisk forskning från TRA.  
Ajzen & Fishbein (1980) utvecklade TRA i syfte att förklara sambandet mellan människans 
intention och beteende. TRA används för att förutse individers beteende utifrån deras 
intention. Ajzen (2012) beskriver att teorin har tre komponenter som förklarar beteenden 
nämligen beteendeintention, attityd och subjektiva normer. 
 
Beteendeintention (BI) är huvudkomponenten inom TRA och har en direkt inverkan hos en 
individs beteende.  BI innebär avsikten som individen har för att utföra ett beteende. Ju mer 
motiverad en individ är att utföra ett beteende, desto större är sannolikheten att individen 
gör det. Vidare påverkas intentioner av attityder och subjektiva normer. Attityd i detta 
sammanhang är graden av individens positiva eller negativa kritiska hållning till ett beteende 
(t.ex. trevligt, obehagligt, bekvämt, obekvämt). Den subjektiva normen (SN) innefattar i 
vilken utsträckning som individen vill ansluta sig till andras åsikter om att utföra ett 
beteende (Ajzen, 2012).  
 
 
Figur 1: Theory of Reasoned Action (TRA) 
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2.4 Problemformulering  
 
Missbruk av droger är ett av de ledande hälsoproblemen i världen. Introduktionen till 
drogmissbruk är ett resultat av socialt inflytande, som formar en felaktig uppfattning och 
acceptans av ett ämne. Attityd om något uttrycks när den är till förmån till sin omgivning 
(Grube & Morgan (1990). Järvinen & Østergaard (2011) belyser om att unga vuxnas attityd 
till cannabis är en följd av deras sociala omgivning. Individer som har bekanta som brukar 
cannabis tenderar att ha en positiv inställning till cannabis. Unga människor påverkar 
varandras användning i högre utsträckning genom att erbjuda och försköna cannabis. Det är 
vanligt förekommande bland unga vuxna att normalisera cannabis för att övertyga varandra 
att experimentera med preparatet (Reboussin et al., 2015). För att öka folkhälsan bland den 
yngre befolkningen är det av betydelse att fler hälsofrämjande insatser kring cannabis drivs. 
Järvinen och Østergaard (2011) anser att det således är viktigt att förstå ungas uppfattning 
om cannabis och om fler unga har positiv inställning till cannabis, vilket kan förklara 
cannabis användning bland unga vuxna.  
 
Föreliggande studie undersöker gymnasieungdomars attityder om cannabis och om det 
föreligger skillnader mellan olika socioekonomiska områden samt könen. För att på så viss 
förklara cannabis utvecklingen bland unga vuxna samt underlätta för förebyggande åtgärder 
gällande narkotika bland unga vuxna.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka attityder om cannabis bland gymnasieungdomar i olika 
socioekonomiska områden samt undersöka om det föreligger skillnader mellan könen 
 

• Hur ser attityder om cannabis ut bland gymnasieungdomar? 

• Föreligger det skillnader i attityder om cannabis mellan ungdomar i olika 

socioekonomiska områden? 

• Föreligger det skillnader i attityder om cannabis mellan könen? 

4 METOD 

4.1 Metodval 

 
Denna studie har en kvantitativ ansats, som innebär att systematiskt samla in och analysera 
information i statistisk form (Ejlertsson, 2012). Författaren har som avsikt att undersöka 
förekomst och skillnader när det gäller attityder kring cannabis bland ungdomar från olika 
socioekonomiska områden samt skillnader mellan könen. Enligt Bryman (2011) är synen på 
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verkligheten objektiv inom den kvantitativa forskningsmetoden, vilket innebär att forskarens 
egna uppfattningar och företeelser utesluts. 

4.2 Studiedesign och urval 
Studien har en tvärsnittsstudiedesign även kallad surveydesign. Tvärsnittsdesign innebär att 
samla in data som kan kvantifieras, från mer än en person och vid en tidpunkt. 
Studiedesignen förknippas oftast med enkätundersökningar och strukturerade intervjuer. 
Däremot kan även andra metoder ingå, som till exempel strukturerade observationer och 
innehållsanalys. Bryman (2011) menar att tvärsnittsdesign är att föredra då 
enkätundersökning genomförs.  
 
Populationen för denna studie är gymnasieelever mellan 16–20 år eller äldre, som går i 
årskurs två och tre och bor i Stockholms län. Elever i årskurs ett har valts bort i samband 
med forskningsetiska regler gällande barn som är under 15 år.  
 
Urvalstekniken bygger på icke sannolikhetsurval som betyder att urvalet som görs är 
begränsad till vissa grupper i en population. Flera gymnasieskolor inom Stockholms län som 
är lokaliserade på områden med hög eller låg socioekonomiskstatus har kontaktats för att 
delta i studien. Skolorna har kontaktats via mejl och telefon. Två av skolorna har valt att delta 
i studien. Dessa skolor är lokaliserade i områden med hög och låg socioekonomisk status. 
Skolorna valdes för att skapa ett urval med respondenter från områden med hög och låg 
socioekonomisk status. Studien utgår från att elever från områden med låg socioekonomisk 
status överrepresenterar i skolor i områden med låg socioekonomisk status, respektive elever 
från områden med hög socioekonomisk status i skolor med hög socioekonomisk status.  
Bekvämlighetsurval är en form av icke sannolikhetsurval och innebär att urvalet består av 
personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Respondenterna som deltar i 
studien är de som befinner sig i klasserna som författaren besöker.  
 

4.2.1 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har genomförts som omfattar tio frågor (Bilaga A). Författaren har 
utformat enkätfrågorna utifrån vad som ansågs vara lämpligt och relevant för studiens syfte 
och frågeställningar. Enkätfrågorna sju, åtta och nio har hämtats från Liv och hälsa Ung. 
Fråga ett, tre och åtta har använts för att besvara studiens syfte och frågeställningar och 
därmed dataanalyserats. 
 
Enkäten inleds med tydliga instruktioner om hur enkäten skall besvaras och hur 
respondenterna ska gå tillväga vid eventuella korrektioner. Studiens syfte förmedlas genom 
ett missivbrev, där eleverna fick ta del av information om deras deltagande. Frågornas 
upplägg har som ändamål att underlätta respondenternas förståelse gällande enkätfrågorna. 
Enkätundersökningen har genomförts i fyra olika klasser (två i respektive skola). Frågorna i 
enkäten följer en ordning och börjar med frågor som är utformade för att få kort information 
om respondenterna (kön, ålder, bostadsområde). Därefter följer frågor om attityder kring 
cannabis.  
 
Fråga ett i enkäten användes för att identifiera elevernas kön. Respondenterna fick ange tjej, 
kille eller jag identifierar mig varken som ”tjej” eller ”kille”. Den tredje frågan avser 
kategorisera eleverna utifrån stadsdelen de är bosatta i (Bilaga B). Respondenterna fick välja 
mellan 27 olika stadsdelar och kommuner i Stockholms län. Majoriteten av kommunerna i 
Stockholms län framgår i enkätundersökningen förutom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, 
Sundbyberg, Sigtuna, Södertälje, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, 
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Värmdö och Österåker. De kommuner som utelämnats förutom Sundbyberg är på grund av 
deras geografiskt avlägsna lokalisering från Stockholms innerstad. Stadsdelen Sundbyberg 
har utelämnats av misstag. Deltagarna fick själva fylla i deras stadsdel i de fallen då det inte 
framgick i enkäten. Fråga åtta användes för att undersöka respondenternas attityd kring 
cannabis. Respondenterna tillfrågades att välja mellan följande svarsalternativ; Instämmer 
helt, instämmer delvis, instämmer inte alls eller vet ej om påståendet; Ok att använda 
hasch/marijuana.  
 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen genomfördes på två gymnasieskolor i Stockholms län. Valet av skolorna 
grundar sig i deras geografiska lokalisation och urvalet som eftersträvades var elever från 
olika socioekonomiska områden. Det var 153 enkäter som tilldelades till elever i årskurs två 
och tre i två gymnasieskolor mellan åldrarna 16–20 år eller äldre. Lärare och rektorer 
kontaktades via mejl och telefon för att boka in tillfällen att genomföra undersökningen. 
Kontaktuppgifter till personal på skolorna hittades på respektive skolas hemsida. 
Undersökningen skedde på två olika tillfällen i samband med föreläsningar och mentorstid. 
Författaren ansvarade för att informera om studien, dela ut och samla in enkäter. Ett 
missivbrev framfördes muntligt av författaren för att informera respondenterna om studien. 
Information som förmedlades behandlar studiens syfte och respondenternas deltagande 
samt rättigheter. Respondenterna informerades om att studien är frivillig och att de kunde 
avbryta sin medverkan när de önskade. Vidare fick respondenterna information om att de ska 
hållas anonyma samt att studiematerial enbart kommer användas till det som det är ämnat 
för. Respondenterna fick kännedomen om att enkäterna kommer att kasserats efter studiens 
avslut. Frågor eller synpunkter som uppkom efter enkätundersökningen kunde 
respondenterna få besvarade genom att höra av sig till författarens studentmejl. 
 

4.4 Bortfall 
Inga externa bortfall förekommer i studien. Externt bortfall uppkommer när individer ifråga 
erbjuds att medverka i en studie men vägrar (Ejlertsson, 2012).  Det innebär att individer 
som tänkts besvara enkäter av olika anledningar beslutar att inte medverka. Författaren hade 
ett urval på 153 respondenter och fick svar från 153.  
 
Internt bortfall uppkommer enligt Bryman (2011) när respondenter i studier inte svarar på 
en enkätfråga av olika anledningar, på grund av misstag eller annan form av ovilja. Tabell 1 
visar studiens interna bortfall. 
 
 
 
Tabell 1: Studiens interna bortfall 
 
Fråga (nr)  Antal bortfall Ämne/objekt 
3 3 Stadsdel 

5 4 Narkotikahandel 

6 4 Syn på narkotika 
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8 2 Hasch/marijuana 

 

4.5 Dataanalys 
SPSS programmet version 25 har använts för att analysera och bearbeta insamlade data. 
Enkätfråga ett, tre och åtta användes för att besvara syfte och frågeställningar. En deskriptiv 
analys genomfördes för att redogöra insamlade data och sammanfatta resultaten. Enligt 
Ejlertsson (2012) tillämpas en deskriptiv analys för att presentera resultat på ett beskrivande 
och förklarande sätt.  
 
Analysmetoden som frågeställning ett följde var frekvensanalys och resultatet presenteras i 
procent. Ejlertsson (2012) beskriver att en frekvenstabell visar olika variabelvärden och dess 
förekomst. En frekvenstabell användes för att få en helhetsbild av elevernas attityd om 
cannabis. Frågeställning två och tre analyserades med en deskriptiv form av korstabeller för 
att utföra chi två test. Korstabeller är lämplig att tillämpa för att associera två variabler. 
Tabellen ger en sammanfattning av observationer mellan två variabler och chi två testet 
tillsammans med p- värde talar om resultatet är statistiskt signifikant (Bryman, 2011). 
Korstabell och chi två testet tillämpades för att studera om det föreligger attitydskillnader om 
cannabis mellan gymnasieungdomar från olika socioekonomiska områden och könen. 
 
Chi-två test har genomförts för att studera skillnader mellan variabler. Bryman (2011) 
förklarar att Chi-två är en metod för hypotesprövning. Tekniken blir betydligt när det sätts i 
relation till den statistiska signifikansnivån. Den vanligaste statistiska signifikansnivån som 
är accepterad inom vetenskapen är under 0,05 (p <0,05), vilket innebär att risken att ett 
stickprov visar ett felaktigt samband är 5 procent (Bryman, 2011). Denna studie utgår från ett 
p- värde (p står för sannolikhet) som är under 0,05. 
 
För att besvara den första, andra och tredje frågeställningarna användes enkätfråga åtta: 
Anser du att det är ok att använda hasch/marijuana?  I frågeställning ett analyserades 
resultatet genom en frekvenstabell där andelen av respondenterna som besvarat enkätfråga 
åtta redogörs i procent. 
 
Den andra frågeställningen besvarades av fråga tre och åtta som grupperades till dikotoma 
variabler. Bryman (2011) förklarar att dikotoma variabler är variabler som grupperas till två 
kategorier. I fråga tre kategoriserades stadsdelarna till hög socioekonomisk status och låg 
socioekonomisk status. Svarsalternativen instämmer helt och instämmer delvis grupperades 
i fråga åtta, svarsalternativet vet ej togs bort för att jämföra elever som har positiv och negativ 
syn på cannabis. Detta förklarar varför färre andel respondenter ingick i dataanalysen, 
gällande frågeställning två. Resultatanalysen redogör för respondenternas attityd kring att 
använda cannabis. Resultatet presenteras i procent.  
 
För att kategorisera stadsdelar efter socioekonomisk status kodades dessa, stadsdelar som 
kodades ett var stadsdelar med låg socioekonomisk status och stadsdelar med hög 
socioekonomisk status kodades två.  
 
Uppdelningen av stadsdelarna baseras dels på informationen från Statistiska Centralbyrån 
(SCB) som har statistik om stadsdelars genomsnittliga inkomst samlade. SCB redogör bland 
annat information om inkomst, ekonomi, utbildning och jobb för Sveriges 290 kommuner 
(SCB, 2018). Med hjälp av statistiken från SCB har socioekonomiska indikatorer som 
inkomst, utbildning och boende använts för att få en bild av kommunernas situation. I den 
föreliggande studien har inkomst indikatorn använts för att kategorisera kommuner. En 
annan källa för att kategorisera stadsdelar är Polisen (2015). Polisen kartlägger utsatta 
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områden delvis i Stockholms regionen och har fungerat som ett komplement för 
informationen från SCB för att uppdela kommunerna i stadsdelar. Inom en del kommuner 
gjordes uppdelningar på grund av framstående ekonomiska och sociala skillnader. Stadsdelar 
som inte stod ut vad gäller ekonomiska eller sociala faktorer kategoriserades till hög 
socioekonomisk status. Kommunerna Stockholm stad och Botkyrka står ut vad gäller 
ekonomiska och sociala skillnader inom kommunerna (Polisen, 2015). Stadsdelar och 
kommuner som kategoriserades till låg socioekonomisk status; Alby, Fittja, Hallunda och 
Norsborg, Farsta, Huddinge, Hässelby –Vällingby, Järfälla, Rinkeby –Kista och Spånga- 
Tensta. Stadsdelar och kommuner som kategoriserades till hög socioekonomisk status; 
Bromma, Danderyd, Enskede- Årsta- Vantör, Ekerö, Haninge, Hägersten- Liljeholmen, 
Kungsholmen, Lidingö, Nacka, Norrmalm, Skarpnäck, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, 
Södermalm, Tullinge, Tumma eller Vårsta, Täby, Älvsjö och Östermalm. 
 
Den tredje frågeställningen besvarades med hjälp av fråga ett och åtta, där fråga ett 
grupperades till tjejer och killar. I fråga åtta grupperades svarsalternativen instämmer helt 
och instämmer delvis.  I detta fall analyserades andelen tjejer och killar som tycker det är ok 
att använda hasch/marijuana. Resultatet presenteras i procent där tjejer och killars syn på 
cannabis urskiljs. 

4.6 Etiska överväganden 
Författaren har förhållit sig till etiska överväganden under hela studiegången. De etiska 
principerna som studien följt är: informationsprincipen, samtyckeskravet, 
konfidentialitetsprincipen samt nyttjandeprincipen. I samband med enkätundersökningen 
uppfylldes informationsprincipen då studiens syfte framgick i form av ett missivbrev, vilket 
muntligt framfördes av författaren inför de studenter som deltog i enkätundersökningen. Det 
framgick information om studiens syfte och att deltagande i studien var frivilligt, samt att det 
fanns möjlighet att avbryta sin medverkan när det önskades. Författaren kunde besvara 
eventuella frågor som uppkom i samband med enkätundersökningen. Respondenterna kunde 
höra av sig till författarens studentmejl gällande frågor eller synpunkter som uppkom efter 
enkätundersökningen. Samtyckeprincipen behandlades genom att informera 
respondenterna om att de själva hade rätten att bestämma över deras deltagande. Alla 
uppgifter och information om eleverna skulle behandlas på ett sätt som inte avslöjade deras 
identitet. Namn på respondenterna begärdes inte för att bevara respondenterna anonyma, 
vilket är i enlighet med konfidentialitetsprincipen. Enkäterna kommer att kasserats efter 
studiens avslut. Nyttjandeprincipen uppfylls då studiematerialet enbart använts till det som 
det är ämnat för.  
 

4.7 Kvalitetskriterier 
De tre kvalitetskriterierna som ligger till grund för studien är reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Enligt Bryman (2011) är dessa tre av de viktigaste kriterierna för 
bedömning av undersökningar. Reliabilitet rör frågan om huruvida resultatet från en 
undersökning går att lita på. Det förekommer olika typer av reliabilitet ett exempel är intern 
reliabilitet. Intern reliabilitet innebär att mäta skalor eller index, vilket inte kan uppnås i 
denna studie. Korrelationer mellan variabler undersöks i intern reliabilitet. Ett sätt att mäta 
en studies reliabilitet är genom test-retest, som innebär att genomför flera mätningar för att 
undersöka att de stämmer överens och inte påverkas av tidsmässiga förhållanden. Då enbart 
ett mätnings tillfälle genomförs i denna studie förekommer ingen test-retest för att 
undersöka studiens reliabilitet (Bryman, 2011).  
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Validitet är ett väsentligt begrepp i vetenskaplig metod. Bryman (2011) menar att det handlar 
i grunden om huruvida ett mått mäter det den avser att mäta. Validitet mäter även huruvida 
en slutsats om kausala förhållanden mellan variabler är hållbar, det vill säga om variabeln i 
fråga orsakar eller om andra förhållanden inverkar. För att mäta studiens validitet är det 
betydande att enkätundersökningen verkligen mäter det den är avsedd att mäta. Liv och 
hälsa ung efterbildades vid formulering av fråga sju, åtta och nio för att öka 
mätinstrumentens förmåga att mäta det som de avser att mäta.  
 
Generalisering är huruvida ett resultat kan generaliseras det vill säga appliceras på en större 
population än den som studeras. Enligt Bryman (2011) inverkar reliabilitet och validitet på 
generalisering. Det menas att ett urval måste vara representativt för gruppen om det ska ge 
representera populationen. Författaren har använt sig av ett bekvämlighetsurval som innebär 
att urvalet representerar respondenter som finns tillgängliga för undersökning. 
Bekvämlighetsurval uppfyller inte kraven för att generalisera resultat (Bryman, 2011).
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5 RESULTAT 

Resultatet som presenteras svarar på studiens syfte och tre frågeställningar. Studiens resultat 
redogörs först med en kort beskrivning som sedan illustreras med tabeller och figurer.  

5.1 Attityder om cannabis bland gymnasieungdomar  
Resultatet påvisar att ungefär två femtedelar av gymnasieungdomarna anser att det inte är ok 
att använda hasch/marijuana. Omkring 41 procent instämde inte alls med påståendet om 
att det är ok att använda hasch/marijuana, 28 procent instämde delvis, 16 procent 
instämde helt och 14 procent svarade vet ej. I figur 1 redovisas resultatet av en deskriptiv 
analys som ligger till grund för redovisningen.  
 
Figur 1. Redogör för i vilken omfattning gymnasieungdomar anser att det är ok att använda 
hasch/marijuana (n=151) 
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5.2 Skillnader i attityder kring cannabis mellan ungdomar i olika 
socioekonomiska områden  

Studiens resultat visar att det finns en signifikant skillnad i attityder om cannabis mellan 
ungdomar i olika socioekonomiska områden. Signifikansnivån på resultatet är under 0,05, 
vilket betyder att det föreligger skillnader i attityder om cannabis mellan elever från 
stadsdelar med hög och låg socioekonomisk status. Resultatet visar att 32 procent av elever 
från områden med låg socioekonomisk status instämde helt/delvis med påståendet; Ok att 
använda hasch/marijuana, jämfört med 64 procent av elever från stadsdelar med hög 
socioekonomisk status. Bland elever från stadsdelar med låg socioekonomisk status instämde 
68 procent och 36 procent av elever från områden med hög socioekonomisks status inte alls 
med påståendet.   
 
 
Tabell 2. Redogör för i vilken omfattning gymnasieungdomar anser att det är ok att använda 
hasch/marijuana (n=127, x2=16,423, p=0,0387) 
 
 

 Instämmer helt/delvis 
% (N) 

Instämmer inte alls 
% (N) 

Låg socioekonomisknivå  32 (18) 68 (39) 

Hög socioekonomisknivå 64 (45) 36 (25) 

 
 
 
 

5.3 Skillnader i attityder kring cannabis mellan könen 
Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan tjejer och killar i attityder kring 
cannabis. Studiens resultat påvisar att det föreligger skillnader i attityder kring cannabis 
mellan tjejer och killar. Enligt resultatet överrepresenterar killar vad gäller påståendet: Ok 
att använda hasch/marijuana. Det var mindre än hälften så många tjejer som killar som 
instämde helt/delvis. Av killar instämde 73 procent helt/delvis med påståendet, jämfört med 
31 procent tjejer. Runt 27 procent killar och 69 procent tjejer instämde inte alls med 
påståendet.  
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Tabell 3. Redogör för i vilken omfattning gymnasieungdomar anser att det är ok att använda 
hasch/marijuana (n=126, x2= 19,678, p=0,0267) 
 

 Instämmer 
helt/delvis 
% (N) 

Instämmer 
inte alls 
% (N) 

 

Tjejer  31 (21) 69 (46) 

Killar 73 (43) 27 (16) 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Den kvantitativa forskningsmetoden är väl lämpad för den föreliggande studien, då 
undersökningen ämnar mäta förekomst och skillnad. Studiens ändamål är den främsta 
anledningen till den valda forskningsmetoden. Författaren har förhållit sig till objektivitet, 
vilket är i enlighet med den kvantitativa forskningsmetoden (Bryman, 2011). Ett 
kvalitativmetodval hade inneburit att mäta ungdomars upplevelser och det hade således inte 
gått att mäta förekomst och skillnader mellan ungdomars attityd om cannabis. 
Enligt Bryman (2011) kännetecknar tolkning och förståelse av information den kvalitativa 
forskningsmetoden.  
  
Tvärsnittsstudiedesign var en passande studiedesign på grund av studiens tidsbegränsning, 
då det inte var möjligt att samla in data ett flertal gånger. Bryman (2011) menar att det är en 
begränsning att endast ett mättillfälle utförs på tvärsnittsstudiedesign. Det skulle varit en 
fördel om fler mättillfällen kunde utföras för att säkerställa enkätfrågornas utformning och 
uträtta korrigeringar i samband med det.   
 
När det gäller studiepopulationens ålder valdes ålderskategorin 16-20 år, eftersom elever i 
gymnasium tenderar att vara i dessa åldrar. Urvalet begränsades till gymnasieelever i årskurs 
två och tre, då etikregler föreskriver att barn som är under 15 år kräver målsmans samtycke 
till forskning. Det var inte möjligt att invänta målsmansundertecknande till studien på grund 
av tidsbegränsning.   
 
Urvalet baserades på bekvämlighetsurval som har både fördelar och nackdelar. 
Enligt Bryman (2011) är fördelen att svarsfrekvensen vanligtvis är hög. Däremot uppkommer 
problem i samband med urvalsstrategin då resultatet inte går att generalisera, vilket beror på 
att ett utspritt urval inte kan skapa en representativ bild av populationen. Studiens stickprov 
ger ingen representativ bild av elever från olika socioekonomiska områden och kan 
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därför inte generaliseras till grupperna i sin helhet. Svårigheten att generalisera är en 
begränsning på studiens resultat och kvalité. På grund av studiens tidsbegränsning var 
bekvämlighetsurval lämpligt. I annat fall skulle det vara av betydelse att 
tillämpa ett slumpmässigt urval som gör det möjligt för generalisering av resultat (Bryman, 
2011).   

6.1.1 Enkätundersökning 

Enkätfrågorna som beaktats i studien anses vara lämpliga för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Däremot finns det ingen försäkran på att frågorna mäter det som de avser 
mäta. Det är en nackdel att författaren formulerat majoriteten av frågorna själv, eftersom att 
de inte är för testade. På grund av detta är det svårt att bedöma om frågorna är validerade för 
målgruppen och studiens syfte. En pilotundersökning skulle varit betydande innan 
enkätundersökningen utfördes. Bryman (2011) menar att pilotundersökning säkerställer 
enkätfrågornas validitet och att enkätundersökningen blir bra. Detta var dock inte möjligt för 
denna studie på grund tidsbrist. 
 
En nackdel i samband med enkätundersökning är missförstånd som kan uppkomma 
(Bryman, 2011). Det är betydande att enkätfrågorna är utformade på ett tydligt och 
genomtänkt sätt för att undvika missförstånd av olika slag. I denna studie var författaren 
noggrann med att formulera frågorna på ett enkelt och lättförståeligt sätt, vilket anses vara en 
fördel. Instruktioner om hur frågorna skulle besvaras och tillvägagångssätt vid eventuella 
korrektioner framkom i enkätundersökningen. Även detta anses vara en styrka för studien.  
 
Fråga fem och sex hade flest interna bortfall (fyra stycken) och har uppstått av att individer 
som inte besvarat på frågorna. Detta anses inte ha en betydande inverkan på studiens 
resultat. Vad gäller fråga fem (har du sett narkotikahandel i ditt bostadsområde) kan 
anledningen till bortfall bero på att frågan var av känslig art. Antagandet är att deltagarna 
inte ville besvara frågan på grund av personliga skäl. Ett alternativ är att frågan tas bort 
eftersom att det inte hade en betydelse för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  
 
Vad gäller fråga åtta har den varit betydande för att svara på studiens syfte och 
frågeställningarna. Ungdomarnas attityd till cannabis kunde undersökas genom att studera 
andelen som instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte alls eller vet ej med 
påståendet: Ok att använda hasch/marijuana. Det var betydande för studien att undersöka 
om det föreligger skillnader mellan ungdomar från olika socioekonomiska områden samt 
könen. 

6.1.2 Dataanalys 

För att besvara studiens syfte och tre frågeställningar genomfördes en analys gällande fråga 
ett, tre och åtta. En deskriptiv frekvenstabell användes vid analys för den första 
frågeställningen och en deskriptiv korstabell för frågeställning två och tre. Enligt Ejlertsson 
(2012) är fördelen med en frekvenstabell att den sammanställer statistik, vilket skapar en 
enkel förståelse över resultat från en undersökning. Frekvenstabeller blir aktuella vid 
presentation av data då stickprov är över 100. Studiens stickprov motsvarade 153, vilket är ett 
lämpligt antal vid användning av frekvensanalys.  
 
Gällande frågeställning två och tre användes korstabeller som ger en sammanfattning av 
observationer mellan två variabler. Korstabeller blir aktuella i samband med chi två test.  
Analysmetoden chi-två test (x2) var lämplig för att analysera studiens resultat. Chi-två test 
användes för att jämföra och analysera skillnader i attityder om cannabis mellan ungdomar 
från olika socioekonomiska områden och skillnader mellan könen. Analysmetoden var 
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betydande för att påvisa om det fanns någon skillnad mellan grupperna gällande attityder om 
cannabis.  
 
Signifikansnivån som påvisas med chi-två test används för att förkasta en hypotes eller inte 
(Bryman, 2011). Då studien ämnade att jämföra olika grupper var chi- två test lämplig.  
Nackdelen med chi-två test är att metoden enbart kan mäta om det existerar någon skillnad 
men inte i vilken grad, det vill säga hur stor skillnaden är mellan variabler. Ytterligare en 
svaghet som kan förekomma med chi-två test gäller stickprovets storlek. Ejlertsson (2013) 
menar att ett stickprov inte bör vara mindre än 30 för att chi-två värdet inte ska vara större 
än “det verkliga värdet”. I den föreliggande studien anses detta vara en positiv aspekt I 
samband med att urvalet bestod av 153 respondenter.    
 
Bryman (2011) förklarar att kausalitet (orsakssamband) inte kan påvisas i chi-två test. 
Kausalitet är en viktig faktor inom den kvantitativa forskningsmetoden som ämnar att 
förklara förhållanden. Kausalitetsfrågor undersöktes inte i studien, vilket är en begränsning. 
Analysmetoden chi-två test mäter inte kausala samband utan statiskt samband mellan två 
variabler, vilket inte kan tolkas som kausalitet. En annan analysmetod som kunde tillämpats i 
studien är till exempel odds ratio (OR). OR används inom statistik för att kvantifiera 
relationen mellan variabler i en population (Bryman, 2011). Det skulle varit en fördel att 
undersöka hur och i vilken grad variabler förehåller sig till varandra med OR, dock var det 
inte möjligt att tillämpa analysmetoden på grund av tidsbrist.   
 
Med tvärsnittsdesign finns också en oklarhet gällande orsak och verkan mellan variabler. Vid 
tvärsnittsdesign studeras en population under ett kort tidsintervall och vid en viss tidpunkt. 
En längre studie med fler mättillfällen skulle innebära en djupare förståelse om faktorer som 
påverkar ungdomars attityd om cannabis. Kombination av kvantitativ och kvalitativ 
forskningsmetod skulle också kunna tillföra djupare förståelse om ungdomarnas attityd om 
cannabis. Kohortsstudiedesign är en annan studieform som sträcker sig över en längre tid. 
Fördelen med denna studieform är att kausala samband kan mätas och förklaras, då 
variabler undersöks under en längre tid (Bryman, 2011). 
 
Enkätfråga ett och tre grupperades till dikotoma variabler. Fördelen med dikotomisering av 
variabler är att det underlättar analysering av data och jämförelse. Bryman (2011) förklarar 
att nackdelen med dikotoma variabler är att de kan vara är otydliga. Variabler som rymmer 
data från två eller fler variabler kan vara dubbeltydiga och skapa en felaktig jämförelse när 
variabler ställs mot varandra. Dock var detta betydande för att göra jämförelser mellan olika 
grupper och studera attitydskillnader. På fråga tre i enkätundersökningen kategoriserades 
stadsdelar utifrån socioekonomisk status. En nackdel som kan uppstå är att uppdelningen av 
stadsdelarna inte är korrekt. Uppdelningen baserades på indikationer som inkomst och 
sociala faktorer, trots detta var det komplicerat att gruppera stadsdelar till hög eller låg 
socioekonomisk status. Stadsdelar som varken hade hög eller låg socioekonomisk status 
grupperades till hög socioekonomisk status, vilket inte stämmer helt. Dock var det 
nödvändigt för att jämföra grupperna.  

6.1.3 Kvalitetskriterier och etikdiskussion 

De tre kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet var betydande för att 
beakta studiens kvalité. Brister förekommer i studiens validitet gällande de använda 
mätinstrumenten. Studiens validitet kan ifrågasättas eftersom författaren själv utformat en 
övervägande del av enkätfrågorna som använts i studien. Med undantag från fråga sju, åtta 
och nio som har baserats på Liv och hälsa ung, vilket stärker studiens validitet. 
Enkätundersökningen är utformad efter studiens syfte och frågeställningar, vilket anses vara 
lämpligt. Det kan med säkerhet inte påstås att frågorna i enkäten mäter det som de är 
avsedda att mäta. Studien brister i intern validitet då kausala slutsatser mellan variabler inte 
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kan dras. Dock var detta inte efterfrågat då studien ämnade att undersöka skillnader mellan 
grupper.  
 
Reliabilitet rör frågan om huruvida resultatet från en undersökning går att lita på. Det 
förekommer olika typer av reliabilitet, varav intern reliabilitet är ett. Intern reliabilitet 
innebär att mäta skalor eller index, vilket inte kan uppnås i denna studie. Författaren tog inte 
mått på skalor eller index, vilket gör att intern reliabilitet inte kan uppnås i denna studie. 
Test-retest genomfördes inte i studien för att mäta om ett mått ger samma resultat. Detta var 
inte genomförbart i samband med att mätningar gjordes vid ett tillfälle (Bryman, 2011). 
Därför kan reliabilitet kan inte uppnås i den föreliggande studien. 
 
Kraven för generalisering uppfylls inte i den föreliggande studien, på grund av den valda 
urvalsstrategin. Bryman (2011) beskriver att bekvämlighetsurval består av personer som 
finns tillgängliga för en studie och menar att det inte är möjligt att generalisera resultat med 
denna urvalsstrategi. Detta är en begränsning för studien och dess kvalité.  
 
De etiska principerna i den genomförda studien anses vara en förutsättning. Dessa principer 
har varit betydande för att tillämpa ett etiskt förhållningssätt genom forskningsprocessen. 
Bryman (2011) anser att undersökningar som kan generera skada för studiedeltagare ska 
undvikas av etiska skäl. Författaren har tagit hänsyn till de etiska aspekterna genom hela 
studiens gång. För den anledningen valde författaren att studera attityder om cannabis 
istället för cannabis bruk. Detta beror på att en studie om ungdomars cannabis bruk kan 
medföra potentiell fara för deltagare, i form av ångest över att bli avslöjade eller annan skada. 
Författaren har förhållit sig till informationsprincipen i samband med enkätundersökningen. 
Information framfördes av författaren gällande att deltagande i studien var frivilligt och att 
eleverna kunde avbryta sin medverkan. Samtyckeprincipen uppnåddes i samband med att 
författaren informerade respondenterna att de själva hade rätten att bestämma över deras 
deltagande. I enlighet med konfidentialitetsprincipen hölls respondenterna i denna studie 
anonyma, vilket författaren informerade om. Nyttjandeprincipen uppfylls då författaren har 
varit noga med att studiematerialet enbart använts till det som var avsett. Studiens 
enkätundersökning ska kasseras i samband med studiens avslut. 
 
Missivbrevet har varit betydande för att tillgodose samtliga etiska principer. Författaren har 
muntligt förmedlat informationen från missivbrevet. Ett etiskt problem som kan förekomma 
är att respondenterna inte uppfattade informationen som författaren läste upp. Detta kan 
medföra att respondenterna inte är medvetna om deras rättigheter till forskningen, vilket ur 
ett etiskt perspektiv är problematiskt. Enligt Bryman (2011) är det grundläggande att 
forskare upprätthåller och förutser en etisk standard. Missivbrevet borde även ha deltats ut 
till respondenterna för att försäkra att informationen uppfattas.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Studiens resultat och tidigare forskning 

Attityder om cannabis bland gymnasieungdomar  

Studiens resultat visar att en stor del av gymnasieeleverna instämmer helt eller delvis med 
att använda cannabis. Omkring 44 procent av respondenterna instämde helt eller delvis, 
medan 41 procent instämde inte alls med påståendet: Ok att använda hasch/marijuana. 
Statistik påvisar att gymnasieungdomars cannabis bruk är betydligt lägre i jämförelse med 
studiens resultat gällande ungdomars positiva attityd till cannabis. Enligt Can (2017) uppgav 



18 

17 procent av gymnasieelever att de brukat narkotika någon gång under år 2016. Bland 18 
åriga gymnasieungdomar som brukat narkotika hade 66 procent använt cannabis och 33 
procent annan narkotika. Även om statistik påvisar att färre brukar cannabis i förhållande till 
attityder kring användningen av cannabis, kan positiv attityd ge upphov till framtida 
cannabis bruk. Järvinen & Østergaard (2011) menar att det finns ett samband mellan attityd 
om cannabis och cannabis bruk. Individer som har en positiv attityd till användningen av 
cannabis är mer benägna att göra det. Sannolikheten är större för individer som betraktar en 
drog mindre farlig för hälsan att bruka (Järvinen & Østergaard, 2011). När cannabis har 
börjat användas av individer blir synen på preparatet mindre farligt (Grube & Morgan, 1990). 
Det kan antas att en del av eleverna som instämmer med användandet av cannabis har 
använt narkotikapreparatet eller har vänner samt familj som har. Andelen respondenter som 
använt cannabis kan inte konstateras, då studien inte mäter förekomsten av cannabis bruk. 
Det skulle varit en fördel om respondenternas bruk av cannabis tillfrågats för att påvisa 
förekomsten av cannabis bruk bland ungdomar. Dock skulle detta medföra etiska dilemman 
vad gäller respondenternas trygghet.   
 
Resultatet visar även att 14 procent av respondenterna svarade vet ej angående påståendet: 
Ok att använda hasch/marijuana. Dessa individer tar inget ställningstagande och kan därför 
övertygas att börja använda cannabis. Enligt Grube & Morgan (1990) påverkas ungas beslut 
att använda cannabis av andra personer. Ungdomar som inte tar ett ställningstagande mot 
användningen av cannabis eller annan narkotika kan lättare influeras och är mer mottagliga 
till att använda cannabis, jämfört med individer som har starka åsikter mot användning av 
cannabis.   

Skillnader i attityder mellan ungdomar i olika socioekonomiska områden  

Den statistiska analysen gällande skillnader i attityder om cannabis mellan ungdomar i olika 
socioekonomiska områden är signifikant. Studiens resultat påvisar att fler 
gymnasieungdomar från områden med hög socioekonomisk status har en positiv inställning 
till användningen av cannabis, i förhållande till ungdomar från områden med låg 
socioekonomisk status. Patrick, Wightman, Schoeni & Schulenberg (2012) förklarar att barn 
med hög socioekonomisk status tenderar att uppleva större prestationstryck i kombination 
med isolering från föräldrar, vilket kan ge upphov till cannabis användning. Familjer med 
hög socioekonomisk status kan även ha attityder som är mer toleranta till narkotika, jämfört 
med familjer med lägre socioekonomisk status. Dock är dessa mönster inte generella och kan 
inte bedömas onyanserat, menar Luthar & Goldstein (2008). Olika typer av droger används 
bland individer med hög och låg socioekonomisk status. Unga vuxna med hög 
socioekonomisk status använder cannabis i större utsträckning i förhållande till ungdomar 
med låg socioekonomisk status som använder tobak och alkohol i större utsträckning (Patrick 
et al., 2012). 
 
Högre inkomst anses vara förenad med substansanvändning, på grund av ökad förmåga av 
ekonomiska resurser. Lägre inkomst relateras till ökad stress och begränsad aktivitet, vilket 
också förklara substansanvändning, menar Luthar & Goldstein (2008). Individer med hög 
socioekonomisk status har ökade ekonomiska resurser, vilket kan leda till högre cannabis 
användning i förhållande till individer med låg socioekonomisk status.  

Skillnader i attityder mellan könen  

En hög statistisk signifikans nivå återfinns gällande skillnader i attityder om cannabis mellan 
könen. Resultatet påvisar att killar i större utsträckning har en positiv attityd till cannabis i 
förhållande till tjejer, vilket stärks av flera studier (Järvinen & Østergaard, 2011; Mchugh, 
Votaw, Sugarman & Greenfield, 2017). Enligt Bryman (2011) kan ett p-värde under 0,05 inte 
förkasta en hypotes, då det inte kan antas att hypotesen är riktig. I samband med resultatets 
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statistiska signifikans nivå kan det påvisas att det finns en skillnad mellan könen kring 
attityder om cannabis. Män har en mer positiv inställning till cannabis än kvinnor, vilket kan 
förklara varför killar är överrepresenterade i cannabis användning (Becker & Hu, 2008; Can, 
2014).  
 
Fler studier riktar sig mot att förstå hur kön påverkar substansanvändning. Mchugh et al. 
(2017) menar att det finns biologiska, psykologiska och sociala skillnader mellan män och 
kvinnor som kan påverka användningen och behandlingen av substanser. Män tenderar att 
ha mer tillgång till substanser i förhållande till kvinnor, även om det skiljer sig mellan olika 
kulturer. Det menas att tillgången till cannabis utgör en stor del av könsskillnaderna i attityd 
och användningen av cannabis.  
 

6.2.2 Teorianknytning 

Resultatet kan även förklaras genom TRA som ger en förståelse över attityders betydelse för 
människors sociala beteenden (Ajzen & Fishbein, 1980). Med TRA kan ungdomars attityder 
om cannabis förstås och förklaras. Ajzen (2012) menar att teorin kan förutsäga individers 
cannabis konsumtion. Genom att studera ungdomars attityder om cannabis kan deras 
framtida konsumtion förutsägas. Enligt resultatet var det 44 procent av respondenterna som 
instämde helt eller delvis med påståendet; Ok att använda hasch/marijuana. Detta tyder på 
att en betydande del av respondenterna har en positiv attityd om cannabis. Enligt Hackman 
& Knowlden (2014) tenderar attityd ha en central inverkan på beteende. Attityd om ett 
beteende handlar om huruvida en individ har en positiv eller negativ syn på ett beteende 
(Ajzen, 2012). Eftersom studien inte mätte förekomsten av cannabis bruk bland ungdomar 
kan det inte konstateras att 44 procent av respondenterna använt cannabis. Däremot kan det 
antas att en del redan använt och i annat fall löper risk för att börja konsumera cannabis.   
 
Attityd i detta sammanhang är graden av individens positiva eller negativa kritiska hållning 
till cannabis användning. SN (subjektiva normen) innefattar i vilken utsträckning som 
individen vill ansluta sig till andras åsikter om att använda cannabis (Ajzen, 2012). Vänner 
och familjemedlemmar utgör en central roll i att påverka attityd och beteenden, menar 
Rowan (2016).  BI (beteendeintention) har en direkt inverkan hos individens beteende och 
styrs av attityd och SN. Det innebär att individens attityd och sociala omgivning formar BI 
som avgör om individen börjar bruka cannabis.  
 

6.2.3 Förslag till framtida studier 

Det är väl dokumenterat att den största mängden av substansanvändning sker under 
ungdomsåldern (Patrick et al., 2012). Det bör vara ett folkhälsofokus att identifiera 
riskfaktorer för ungdomars substansanvändning, även flera förebyggande insatser krävs för 
att förebygga ungdomars substansanvändning. Patrick et al. (2012) menar att det är 
essentiellt att identifiera faktorer som orsakar cannabis användning för att utforma effektiva 
förebyggande program kring cannabis användning.  Att förstå kontexten för individer som 
riskerar att utveckla cannabis bruk kommer att bidra till att genomföra insatser som är 
uppenbarligen effektiva. 
 
Socioekonomiska indikatorer är viktiga verktyg för att identifiera olika indikatorers inverkan 
på användningen av cannabis. Genom att identifiera socioekonomiska faktorers inverkan på 
individers cannabis användning, kan unga vuxna i fara för missbruk identifieras. 
Socioekonomiska indikatorer visar sammanslutningar mellan olika droger. Informationen 
varje indikator förser med kan användas för att förstå kontexten för individer som riskerar 
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att utveckla bruk av en viss drog, vilket kan vara betydande för att utveckla förebyggande 
insatser.  
 
Inkomst (indikatorn) är markör för socioekonomisk status och har påvisats ha ett samband 
med substansanvändning. Högre inkomst anses vara förenad med substansanvändning, på 
grund av ökade ekonomiska resurser. Lägre inkomst relateras till ökad stress och begränsad 
aktivitet, vilket kan också ge upphov till substansanvändning (Luthar & Goldstein, 2008). 
Individer med hög socioekonomisk status har ökade ekonomiska resurser, vilket kan leda till 
högre cannabis användning i förhållande till individer med låg socioekonomisk status. 
Patrick et al. (2012) förklarar att olika typer av droger används bland individer med hög och 
låg socioekonomisk status. Unga vuxna med hög socioekonomisk status använder cannabis i 
större utsträckning i förhållande till ungdomar med låg socioekonomisk status som använder 
tobak och alkohol i större utsträckning. Det är av betydelse för framtid forskning att beakta 
sambandet mellan inkomst och substansanvändning, för att studera dess inverkan på 
varierande typer av substanser bland människor som tillhör olika socioekonomiska grupper. 
 
Kunskap om relationen mellan socioekonomisk status och cannabis användning är 
begränsade, även om det kan konstateras att ungdomars riskbeteende till cannabis är 
förknippad med familjeinkomst (Luthar & Goldstein, 2008; Patrick et al., 2012). Det finns en 
viss klarhet kring att socioekonomisk status påverkar cannabis användning, dock är det 
begränsat när det gäller hur de relaterar (Patrick et al., 2012).  I allmänhet är det tillräckligt 
för att fånga anslutningarna mellan cannabis användning och socioekonomiskstatus. 
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7 SLUTSATSER 

• En omkring 44 procent av gymnasieungdomarna i studien har en positiv attityd om 
cannabis.  
 

• Skillnader i attityder mellan ungdomar från olika socioekonomiska områden påvisas i 
studiens resultat, där ungdomar från områden med hög socioekonomisk status har en 
mer positiv attityd om cannabis. 

 
• Slutgiltiga slutsatser kan dras gällande skillnader mellan könen i attityd om cannabis, 

där killar i större utsträckning har en positiv inställning till cannabis än tjejer.  
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BILAGA A; ENKÄTUNDERSÖKNING 

Undersökning om unga vuxnas attityder om narkotika  
Markera dina svar genom att sätta kryss (X) i rutorna nedan. Välj ett svarsalternativ per 
fråga, om inte annat anges. Var god och besvara alla frågor. Om du kryssar i fel ruta kan 
du stryka över hela rutan och istället kryssa i rätt ruta med ett X. 
 

1. Vilket kön identifierar du dig som?  
 

   Tjej         Kille      Jag identifierar mig som varken ”tjej” eller ”kille” 
 

2. Hur gammal är du? 
 

  16 år    17 år     18 år    19 år    20 år eller äldre 
 
 

3. Vilken stadsdel bor du i? 

 Alby, Fittja, Hallunda eller Norsborg    Bromma    Danderyd   

 Enskede- Årsta- Vantör      Ekerö      Farsta     Haninge 

  Huddinge   Hägersten – Liljeholmen    Hässelby- Vällingby    

 Järfälla     Kungsholmen   Lidingö   Nacka     Norrmalm  

 Rinkeby- Kista    Salem     Skarpnäck     Skärholmen 

 Sollentuna    Solna    Spånga- Tensta   Södermalm    Tullinge, Tumba 

eller Vårsta     Täby     Älvsjö    Östermalm   

  Annat, i så fall vilken?   

4. Vilka ämnen klassar du som narkotika? (flera alternativ kan väljas) 
 

 Cannabis (hasch, marijuana) 

 Spice 

 Kokain, amfetamin 

 Heroin, opium 

 LSD 

 Samtliga alternativ 

 



   

5. Har du sett narkotikahandel i ditt bostadsområde? 
 

  Ja      Nej 
 
 

6. Hur ser du på narkotika? 
 

  Skadligt och beroendeframkallande 

  Ofarligt 

  Vet ej 

 

7. Anser du att det är bra att narkotika är olagligt? 

 Instämmer helt         

 Instämmer delvis      

 Instämmer inte alls 

 Vet ej 

 

8. Anser du att det är OK att använda hasch/marijuana?  

 
  Instämmer helt        Instämmer delvis    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

9. Anser du att det är OK att använda andra narkotikapreparat?  

 
   Instämmer helt       Instämmer delvis    Instämmer inte alls    Vet ej 

 

10. Har du vänner eller familjemedlemmar som brukat/brukar narkotika? 

   Ja        Nej    Vet ej 

 

 

 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 



   

BILAGA B; MISSIVBREV 

En enkätundersökning om unga vuxnas attityder om narkotika  
 
Hej! 
Jag är en student på Mälardalens högskola i Västerås som studerar Folkhälsovetenskap. I min 
kandidatuppsats har jag valt att skriva om gymnasieungdomars attityd om narkotika.  
Syftet med studien är att undersöka gymnasieungdomars attityder om narkotika och om det 
föreligger skillnader beroende på bostadsområde och mellan könen. Genom att du medverkar 
i studien bidrar du till värdefull kunskap gällande ungdomars syn på narkotika.  
Du är en av 153 gymnasieungdomar i Stockholms län som tillfrågas att besvara enkäten. Det 
är frivilligt att delta, och du har rätt att när som helst att avbryta din medverkan. Du 
godkänner ditt deltagande i samband med att du lämnar in enkäten. Ditt deltagande är 
anonymt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att enskilda 
individer inte kommer att urskiljas och ingen obehörig kommer att få tillgång eller hantera 
dina lämnade uppgifter. Resultatet från studien kommer att användas i studiens syfte, och 
enkäterna kommer att kasseras när studien avslutats så att ingen obehörig får tillgång.  
Enkätundersökningen tar cirka fem till åtta minuter att genomföra. När du känner dig klar kan 
du lämna ditt svarsformulär i det vita kuvertet som finns längst fram på bänken i klassrummet.  
Ditt medverkande är uppskattat och betydande för ökad kunskap inom området. 
Vid frågor kan du kontakta ansvarig, Samira Dini. 
 
Tack på förhand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Samira Dini 
Mälardalens Högskola 
Folkhälsovetenskapliga programmet 
Sdi15002@student.mdh.se 
 
Handledare:       Tove Sjunnestrand, Forskningsassistent och universitetsadjunkt  
Mail:                     Tove.sjunnestrand@mdh.se 
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