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SAMMANFATTNING 

Andelen ungdomar som inte uppfattar några större risker med cannabisbruk har ökat de 

senaste åren. Ungdomarnas uppfattning av riskerna med cannabisbruk påverkar huruvida de 

kommer att välja att avstå från eller bruka drogen. Syftet med denna uppsats har varit att se 

vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar ungdomars riskperception avseende 

cannabisbruk. Frågeställningarna har varit hur föräldrarna, skolan och vännerna påverkar 

riskperceptionen. Uppsatsen utgår från en subjektiv syn på riskperception som innebär att inte 

en faktor ensamt kan förklara om ungdomarna har en låg eller hög riskperception. För att 

analysera resultatet i uppsatsen har risk- och skyddsfaktorer, som har setts minska eller öka 

sannolikheten för ett cannabisbruk, använts. Det material som ligger till grund för uppsatsens 

undersökning är Centralförbundet för alkohol och narkotikas drogvaneundersökning från år 

2010. Resultatet har tagits fram med hjälp av logistiska regressionsanalyser vilka visar hur 

starkt olika faktorer relateras till en låg riskperception även när hänsyn tas till andra faktorer. 

Flera faktorer kopplade till vännerna och föräldrarna har i resultatet visat sig ha ett statistiskt 

samband med ungdomarnas riskperception avseende cannabisbruk. Samtidigt fanns inget 

samband mellan skolan och riskperceptionen när föräldrarna och vänner togs med i 

beaktande. 
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ABSTRACT 

The proportion of young people who do not perceive any major risks with cannabis use has 

increased in recent years. Adolescents' perception of the risks affects whether they will choose 

to use cannabis or not. The purpose of this essay has been to analyze risk and protective 

factors that influence young people's risk perception regarding cannabis use. The main 

questions have been how parents, school and friends affect risk perception. The essay is based 

on a subjective view of risk perception, which means that not a single factor alone can explain 

why the adolescent has a low or high risk perception. Risk and protective factors that have 

been observed to decrease or increase the likelihood of cannabis use have been used to 

analyze the result. The material that has been used in this essay is a survey conducted by the 

Centralförbundet för alkohol och narkotika year 2010 among Swedish teenagers. The result 

has been established by using logistic regression analyzes which shows how strongly different 

factors are related to a low risk perception even when other factors are taken into account. 

Several factors linked to friends and parents have proved to have a statistically association 

with adolescents risk perception regarding cannabis use, this while the school doesn’t. 
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1. INLEDNING 

Ungdomar som involverar sig med aktiviteter vilka utgör ett hot mot deras hälsa tillskrivs ofta 

en större vilja att utsätta sig för risker och att de tror sig vara osårbara. Samtidigt finns det ett 

annat sätt att se det på, nämligen att ungdomarna inte ser sitt beteende som extremt farligt 

eller förenat med risker. Detta synsätt har bekräftats i en studie som funnit att ungdomar inte 

ser några större risker med vissa destruktiva beteenden. Främst gäller detta experimentella och 

tillfälliga destruktiva beteenden, trots att det är de beteendena som riskerar ungdomars hälsa 

mest såsom att testa droger (Cohn et. al 1995:221-222). De ungdomar som har testat cannabis 

någon gång ser generellt sett den drogen som mindre farlig i jämförelse med de som aldrig har 

testat (Danseco, Kinger & Coggeshall 1999:51-52; Lopez-Quintero & Neumark 2010:68-69).  

 

I CANs undersökning av skolelevers drogvanor går det att se att andelen unga som anser att 

det inte finns någon risk med att bruka cannabis har ökat markant sedan år 2007 då frågan 

infördes. Bland flickor i årskurs 9 har procentandelen som inte anser att det förekommer 

någon risk ökat från 3% år 2007 till 6,3% år 2014. Hos pojkarna i samma årskurs är 

skillnaden ännu större då det år 2007 var 6,1% som svarat ingen risk medan det år 2014 var 

14,7% som uppgav samma svar. Det har alltså skett mer än en fördubbling hos båda könen av 

andelen ungdomar som inte anser att det finns någon risk med att bruka cannabis (CAN 

2014:106).   

 

Ungdomars uppfattning av hälsoriskerna med att bruka cannabis är en bidragande orsak till att 

de senare antingen avstår från eller använder drogen (Forkby, Olausson & Turner 2013:16). 

Av den anledningen blir forskning på vilka faktorer som påverkar riskperception, det vill säga 

uppfattningen av risker, avseende cannabisbruk intressant ur ett preventivt perspektiv. Det 

preventiva arbetet avseende narkotika handlar om att minimera och förebygga bruk av droger. 

För att kunna göra detta arbetar vetenskapen kring prevention med systematiska studier av de 

faktorer som kan öka risker eller skydda mot risker som bidrar till ett eventuellt drogbruk 

(Andréasson & Stenström 2008:10). Genom att identifiera dessa risk- och skyddsfaktorer kan 

det sociala arbetets förebyggande arbete mot exempelvis cannabisbruk effektiviseras. På detta 

sätt är det lättare att se vilka riskfaktorer som behöver motarbetas och vilka skyddsfaktorer 

som ska förstärkas. 
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1.1. Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka risk- och skyddsfaktorer, kopplade till 

föräldrar, skola och vänner, som har ett samband med ungdomars riskperception avseende 

cannabisbruk. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur ser sambandet ut mellan föräldrarna, inklusive ungdomarnas relation till dem, och 

ungdomarnas riskperception avseende cannabisbruk? 

2. Hur ser sambandet ut mellan skolan, inklusive lärarna, och ungdomarnas riskperception 

avseende cannabisbruk? 

3. Hur ser sambandet ut mellan vännerna, inklusive ungdomarnas relation till dem, och 

ungdomarnas riskperception avseende cannabisbruk? 

 

1.2. Bakgrund om cannabis 

Det är ur hampväxten Cannabis Sativa olika preparat som samlas under namnet Cannabis 

framställs. De två vanligaste preparaten som tillhör gruppen cannabis är hasch och marijuana. 

Hasch framställs ur den kåda som finns på växtens körtelhår och pressas till brunfärgade 

kakor. Det är hasch som är den vanligaste cannabissorten i Sverige medan marijuana är den 

vanligaste sorten i bland annat USA. Marijuana är torkade blom- och växtdelar som ser ut 

som torkade örtkryddor, till exempel oregano. Det intagningssätt av hasch och marijuana som 

helt dominerar i västvärlden är att det röks i handrullade cigaretter eller speciella pipor. 

Utöver dessa två preparat finns även hascholja, som extraheras ur växten och antingen 

används i maträtter eller för att förstärka rökberedningarna (Andersson 2014: 77-78; 

Ramström 2009:11).   

 

Cannabis består av mer än 400 olika ämnen som inverkar på drogens effekt på människor, 

men det ämne som har störst betydelse är delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Det är 

koncentrationen av THC, vilken mäts i procent, som har störst betydelse för rusets intensitet, 

positiva och negativa ruseffekter samt flera av skadeeffekterna. Då växten har manipulerats 

genom olika växtförädlingstekniker har koncentrationen av THC i cannabis kunnat ökas. För 

marijuana innebär ökningen under de senaste två decennierna att halten av THC stigit från 

0,1-4% till 1-20%. Under samma tidsperiod har koncentrationen av THC i hasch, som är att 

anse som den starkare beredningen, ökat från 3-8% till 5-25%. Det faktum att de olika 



3 
 

beredningarna kan skifta mycket i THC-halt anser en rad forskare vara förklaringen till att 

olika studier kommer fram till olikheter gällande skaderiskerna och dess frekvens (Andersson 

2014:77-78; Ramström 2009:11-12). 

 

1.2.1. Skaderisker med cannabis 

THC är ett fettlösligt ämne som lagras i de organ som har en hög fetthalt, såsom hjärnan, och 

lämnar kroppen långsamt. Det kan handla om 1-2 veckor vid tillfälligt bruk och upp till två 

månader vid mer regelbundet bruk. Eftersom det tar lång tid för THC att lämna kroppen är 

effekterna av drogen mer långvarig än de 2-3 timmar som det tillfälliga ruset håller i sig. 

Drogens inverkan på hjärnans funktioner, såsom nedsatt inlärningsförmåga och korttidsminne, 

kan vid tillfälligt bruk vara kvar i upp till två dagar. Vid mer regelbundet bruk kan dock  

THC-halten som finns kvar i hjärnan vara tillräckligt hög för att konstant försämra hjärnans 

funktioner. De effekter cannabis har på hjärnan är extra allvarliga för unga människor 

eftersom deras hjärnor fortfarande är under utveckling (Folkhälsomyndigheten 2014:6-7). 

 

Förutom inverkan på hjärnans funktion har det gått att se att cannabisbruk bland unga i 

tonåren stör hormonbalansen och misstänks kunna påverka möjligheten till att få barn. Vidare 

har studier visat att en tidig och hög konsumtion av cannabis har ett samband med en rad 

psykiatriska och psykosociala problem bland unga (Ramström 2009:76). Cannabis anses 

kunna påverka en rad olika psykiatriska störningar och sjukdomar genom att antingen orsaka, 

förvärra eller utlösa det som finns latent hos brukaren. Exempel på sådana psykiatriska 

störningar och sjukdomar är depressioner, självmordsbeteende, ångesttillstånd och psykoser 

såsom schizofreni (ibid:21). 

 

Vid tillfälligt bruk har cannabis en stark inverkan på de kognitiva funktioner, såsom tidigare 

nämnts nedsatt inlärningsförmåga och korttidsminne, som kallas akuta psykotoxiska effekter. 

Även planerings- och analysförmågan påverkas efter ett enstaka rus och likaså 

koncentrationen (ibid:64). Dessutom blir reaktionstiden förlängd med 20-70% och 

impulskontrollen försämras (Andersson 2014:81). Samtidigt som all denna information finns 

gällande skaderiskerna med cannabis har även studier genomförts vilka tonar ned riskerna. 

Exempelvis har en studie nyligen funnit att effekterna cannabis har på arbetsminnet bland 

unga vuxna som regelbundet använder drogen är överdrivna (Cousijn et. al 2014:291). 
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Ytterligare ett exempel är en annan studie som visar på att kopplingen mellan schizofreni och 

cannabisbruk inte har ett direkt samband (Frisher et. al 2009:127). 

 

1.2.2. Cannabis och ungdomar i Sverige 

I CANs undersökning av elevers alkohol- och drogvanor har andelen ungdomar som svarat att 

de har haft lust att pröva narkotika ökat de senaste årtiondena. Exempelvis har andelen pojkar 

som haft lust att pröva narkotika ökat sedan år 1989 från 1,6% till 7% år 2014 (CAN 

2014:64). Enligt undersökningen från 2014 är cannabis den vanligaste narkotikasorten som 

ungdomar har använt. I årskurs nio är det 7% som har brukat någon form av narkotika och av 

dem har 82% använt cannabis (Guttormsson 2014:69). Det har sedan år 1989 skett en ökning 

av andelen elever som uppger att de någon gång använt cannabis. Bland pojkarna i årskurs nio 

har ökningen gått från 2,7% år 1989 till 7,4% år 2014 och för flickorna i samma årskurs var 

motsvarande ökning från 2,2% till 5,9% (CAN 2014:74). 

 

Vidare har även frekvensen av cannabisanvändningen drastiskt förändrats hos eleverna sedan 

1990-talet då hälften av de i årskurs 9 som använt cannabis enbart brukat en gång. De som 

brukat cannabis en gång har de senaste åren minskat till 30% bland samma grupp ungdomar. I 

övriga frekvensgrupper har utvecklingen generellt varit det motsatta, det vill säga att andelen 

ungdomar som uppgett ett mer frekvent bruk har ökat (Guttormsson 2014:70-71). I årskurs 9 

har den största ökningen skett bland pojkar som brukat cannabis mer än 20 gånger, år 1989 

var det 3,5% som uppgav det svarsalternativet medan siffran år 2014 stigit till 20,6% (CAN 

2014:80).  

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER & 

TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som används i denna uppsats. Den 

första delen rörande riskperception ger en bild av hur människor förhåller sig till risk och 

uppfattningen av den. Medan den andra delen om risk- och skyddsfaktorer används för att 

kunna operationalisera vilka faktorer uppsatsen ska studera. Risk- och skyddsfaktorer används 

även för att analysera uppsatstens resultat. Under båda delarna presenteras aktuell forskning 

kopplade till de två teoretiska utgångspunkterna. 
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2.1. Riskperception 

Det finns ingen allmängiltig definition av begreppet risk men det gemensamma för de olika 

definitionerna är att risk syftar till sambandet mellan möjlighet och verklighet. Detta innebär 

att risk handlar om möjligheten att en oönskad konsekvens uppkommer som ett resultat av en 

händelse i verkligheten (Renn 1998:50-51). Alla människor bedömer risker olika vilket gör 

det viktigt att utgå från en subjektiv syn på riskperception. Den subjektiva synen menar att 

människor formas av sin omgivning och aldrig är fasta fenomen eftersom kunskap alltid är 

relativ (Olofsson & Öhman 2009:20-21).  

 

Skulle utgångspunkten istället vara objektiv hamnar fokus på vilka konkreta och mätbara 

risker som finns kopplade till ett specifikt fenomen. Det skulle även innebära att alla 

människor antas uppfatta alla risker exakt likadant. Forskning som har en objektiv syn utgår 

dessutom ifrån att människan oftast agerar rationellt genom att undvika risken ifall kunskapen 

säger att det bör göras. Genom att utgå från ett subjektivt perspektiv ses människan däremot 

inte som helt rationell vilket gör att hon inte alltid undviker risker (ibid:29). Människor har 

exempelvis kunskap om att det är farligt att röka men trots detta är det vissa som gör det. När 

kunskapen går isär om ett beteende är farligt eller inte, såsom med cannabisbruk, måste 

individen forma sin riskperception utifrån andra referensramar till exempel dennes sociala 

omständigheter. 

 

Denna uppsats har ett subjektivt perspektiv på risk och det är en förutsättning för begreppet 

riskperception, vilket syftar till hur människor uppfattar olika risker. Forskning kring 

riskperception handlar både om hur den skiljer sig åt mellan människor samt vad som 

påverkar den (ibid:31). Utgångspunkten för studier av riskperception är kognitiv psykologi, 

vilket enkelt förklarat handlar om att se vilka olika mekanismer som ligger bakom de 

tankeprocesser som påverkar våra bedömningar av risker (ibid:44).  

 

Det människan idag vet om riskperception är att den är definierad av varje enskild individ och 

påverkas av en rad olika faktorer både sociala, kulturella och psykologiska (ibid:46). 

Riskperceptionen har därmed blivit ett begrepp som även är användbart inom sociologin och 

socialpsykologin eftersom omgivningens påverkan på individen är att ses som avgörande 

(ibid:13). Två personer som har olika riskperception avseende ett fenomen kan ha influerats 

av samma faktorer i formandet av sin riskperception. Det är utifrån detta antagande som 
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denna uppsats tar sin utgångspunkt. Exempelvis om två ungdomars riskperception avseende 

cannabisbruk skiljer sig åt kan det ändå i båda fallen vara föräldrarnas roll som påverkat deras 

riskperception. Det faktum att forskningen kommit fram till att individens erfarenhet, 

omgivning och andra faktorer påverkar riskperceptionen visar på att risk inte enbart bedöms 

utifrån sannolikhet och konsekvens (Olofsson & Öhman 2009:31). 

 

Forskning på faktorer som påverkar individens riskperception är begränsad då endast vissa 

faktorer har undersökts. Undersökningar gjorda på området har visat på att enskilda faktorer 

såsom skillnader i utbildningsnivå inte räcker till att förklara hela skillnaden mellan 

människors olika riskperception (Sjöberg 1998:10). Trots det fokuserar många studier inom 

området på att undersöka en enda faktor, till exempel biologiskt kön, etnicitet eller media. 

Forskning visar att kvinnor tenderar att generellt sett värdera risker högre än män (Gustafson 

1998:810). Om en människas biologiska kön ensamt skulle kunna förklara skillnader i 

riskperceptioner skulle alla kvinnor respektive män uppfatta risker exakt likadant. De studier 

som undersökt hur etnicitet påverkar riskperceptionen har funnit att vita värderar risker lägre 

än icke-vita (Finucane et al. 2000:169-170). Media är en faktor vars inflytande på människors 

riskperception ofta tas förgivet. Den forskning som finns visar på att media har en viss 

påverkan på individers riskperception men att inte heller media ensamt kan förklara skillnader 

mellan olika riskperceptioner (Wåhlberg & Sjöberg 2000:43-45). 

 

Denna uppsats ämnar bredda området med ny kunskap genom att studera vilka faktorer som 

påverkar ungdomars riskperception avseende cannabisbruk. Forskning som berört sambandet 

mellan riskperception och cannabis har till stor del fokuserats på kopplingen till bruk av 

cannabis. Den forskningen har visat att det finns ett samband mellan riskperception och 

cannabisbruk. Ungdomar som brukar cannabis ser cannabis som mindre farligt än de som inte 

brukar. Forskningen visar även att riskperception är en bidragande faktor till att ungdomar 

börjar bruka cannabis. Därmed finns en växelverkan i förhållandet mellan cannabisbruk och 

riskperception (Danseco, Kinger & Coggeshall 1999:51-52).  

 

Figur 1 visar skillnaden mellan hur farligt de ungdomar i USA som brukar cannabis och de 

som inte brukar tycker att cannabis är i relation till kön och årskull. I figuren går det bland 

annat att läsa att bland pojkarna som går i åttonde klass och brukar är det ca 30% som tycker 

cannabis är farligt och 70% som tycker att det inte är farligt. Bland pojkarna som går i samma 
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årskull och inte brukar är det 78% som tycker cannabis är farligt och 22% som tycker att det 

inte är farligt (Danseco, Kinger & Coggeshall 1999:48). 

 

Figur 1  

Perceived risk of harm from smoking marijuana regularly by gender and grade level (Danseco, 

Kinger & Coggeshall 1999:48 

 

Forskning visar att trots att vissa ungdomar är medvetna om de negativa konsekvenserna med 

cannabis väljer de ändå att bruka (Lopez-Quintero & Neumark 2010:69). Detta visar på att 

inte enbart konsekvenserna av ett bruk spelar in i ungdomars riskperception avseende 

cannabis. För att förstå vilka ytterligare faktorer som spelar en roll för formandet av 

riskperceptionen används i denna uppsats risk- och skyddsfaktorer som i tidigare forskning 

har kopplats till cannabisbruk. 

 

2.2. Risk- och skyddsfaktorer 

Som tidigare visats finns ett samband mellan cannabisbruk och riskperception avseende 

cannabis. Motiveringen av valda faktorer att studera utgår därmed från ett antagande om att 

samma risk- och skyddsfaktorer som sägs påverka en ungdoms användning av eller avstående 

från cannabis även kan influera ungdomarnas riskperception. Risk- och skyddsfaktorer avser 

här förhållanden och faktorer som antingen ökar eller minskar sannolikheten för att ett 
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destruktivt beteende ska förekomma. Definitionen av riskfaktorer är olika faktorer som ökar 

sannolikheten för ett destruktivt beteende, exempelvis drogbruk (Hawkins, Catalano & Miller 

1992:65). Skyddsfaktorer ses som att de har en kompensatorisk effekt där det finns 

riskfaktorer men att de annars saknar effekt. Det betyder inte att skyddsfaktorer eliminerar 

riskfaktorer, utan att de kompenserar riskfaktorernas effekter. Dessutom ses skyddsfaktorer 

som motpoler till riskfaktorer (Sundell 2008:95), till exempel om en dålig relation till sina 

föräldrar är en riskfaktor är en bra relation att se som en skyddsfaktor. Tanken om att 

riskfaktorer är skyddsfaktorers motsats kommer denna uppsats att använda som utgångspunkt 

för att kunna operationalisera faktorer som tros påverka ungdomars riskperception avseende 

cannabisbruk. 

 

Det finns två mekanismer som antingen ensamt eller tillsammans bidrar till att en faktor är att 

anse som skyddande. Den första mekanismen är tydliggjorda regler där ungdomarna vet vad 

som gäller och vilka konsekvenserna är för att bryta eller följa dem samt att reglerna 

tillämpas. Den andra mekanismen handlar om att stärka banden mellan människor för att 

ungdomarna ska känna en ökad samhörighet. Banden stärks bland annat genom att 

ungdomarna aktivt får bidra till olika situationer samt får uppmuntran och beröm då de 

handlar rätt. Detta gäller i alla relationer som ungdomarna har vare sig det handlar om 

föräldrar, vänner eller lärare (Andréasson & Stenström 2008:14). Eftersom skyddsfaktorers 

motsats är riskfaktorer innebär det att riskfaktorer handlar om att ungdomarna exempelvis inte 

har några regler, inte aktivt får bidra till olika situationer och/eller att ungdomarna varken får 

beröm eller uppmuntran från sin omgivning. 

 

Viktigt att poängtera är att förekomsten av risk- och skyddsfaktorer inte direkt är kopplat till 

destruktivt beteende. Det vill säga att ett sådant beteende kan finnas trots att inga riskfaktorer 

föreligger eller trots att det finns skyddsfaktorer. Förekomsten av risk- och skyddsfaktorer 

indikerar endast sannolikheten för att ett destruktivt beteende ska förekomma (Sundell 

2008:95). Genom att se sannolikheten för att olika risk- och skyddsfaktorer påverkar 

ungdomars riskperception uppfylls syftet med denna uppsats. Detta eftersom det utifrån den 

subjektiva synen på risk skulle vara omöjligt att identifiera några faktorer som finns hos alla 

ungdomar med låg respektive hög riskperception avseende cannabis. I likhet med att det 

behövs flera faktorer för att förstå vad som påverkar riskperception är inte en enskild 

riskfaktor hela förklaringen till förekomsten av ett destruktivt beteende. Det är först när det 
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finns flera olika riskfaktorer som sannolikheten för ett destruktivt beteende markant ökar 

(Andréasson & Stenström 2008:13-14; Hawkins, Catalano & Miller 1992:85). 

 

Riskfaktorer kan delas in två övergripande kategorier där den ena handlar om de lagar och 

normer som kopplas till individen. Den andra kategorin, som utifrån uppsatsens syfte står i 

fokus, handlar om faktorer vilka finns inom individen och i dess direkta närhet. Faktorer i 

ungdomars direkta närhet kopplas till föräldrar, skola och vänner (Hawkins, Catalano & 

Miller 1992:65). Så länge som ungdomarna fortfarande bor kvar hemma hos föräldrarna är 

relationen till föräldrarna en av de viktigaste faktorerna som påverkar sannolikheten för att 

ungdomarna ska utveckla ett destruktivt beteende (Sundell 2003:114). Dessutom, eftersom 

skolan är den plats där ungdomarna sedan fem års ålder spenderat mycket tid, kan också 

skolmiljön antingen vara en risk- eller skyddsfaktor (Zimmerman & Arunkumar 1994:11). 

Även vänner kan vara risk- och skyddsfaktorer då de spelar en betydande roll för hur 

ungdomarna anpassar sig till deras sociala omgivning (Sundell 2003:15).  

 

Forskning om risk- och skyddsfaktorer kopplat till drogbruk har till övervägande del handlat 

om cannabisbruk (Sundell 2008:97). Då denna uppsats valt att enbart fokusera på 

riskperception avseende cannabisbruk är det av intresse att nedan redogöra för forskning 

rörande kopplingen mellan risk- och skyddsfaktorer och drogbruk.   

 

2.2.1. Föräldrarna 

En utredning har visat att ungdomarnas relation till sina föräldrar påverkar hur ungdomarna 

lyckas i livet (Sundell 2003:114). Allvarliga konflikter mellan ungdomar och föräldrar är en 

riskfaktor som ökar sannolikheten för att ungdomarna ska utveckla ett destruktivt beteende 

(Hawkins, Catalano & Miller 1992:82-83; Sundell 2008:97). Forskning har visat att negativa 

kommunikationsmönster såsom att föräldrarna kritiserar, skuldbelägger och inte berömmer 

ungdomarna är några andra riskfaktorer för ett destruktivt beteende (Hawkins, Catalano & 

Miller 1992:83). En annan riskfaktor som påverkar ungdomars destruktiva beteende är 

föräldrarnas inställning till sådant beteende (Hawkins, Catalano & Miller 1992:82; Sundell 

2008:97). Om exempelvis föräldrarna har en liberal inställning till cannabis är sannolikheten 

större att ungdomarna brukar än om föräldrarna har en sträng inställning. 
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Vidare har föräldrarna och deras övervakning [författarnas översättning av engelskans 

monitoring] av sina ungdomar också en betydande roll för ett destruktivt beteende (Hawkins, 

Catalano & Miller 1992:83; Forkby, Olausson & Turner 2013:90).  Ett exempel på föräldrars 

övervakning är att de vet vad ungdomarna gör på fredags- och lördagskvällar. Det har visat 

sig att om föräldrarna inte vet det tenderade ungdomarna att ha fler riskbeteenden (Sundell 

2003:117). Även bristen på tydliga och konsekventa regler i hemmet är riskfaktorer 

(Hawkins, Catalano & Miller 1992:82-83; Sundell 2008:97). Exempelvis om föräldrarna inte 

har några tydliga regler för när ungdomarna ska vara hemma om kvällarna. Genom att vända 

på det innebär det att en bra relation till föräldrarna, tydliga regler och att föräldrarna 

övervakar sin ungdom är skyddsfaktorer (Sundell 2003:14-15). 

 

2.2.2. Skolan 

Gällande forskning om skolan som risk- och skyddsfaktor har den kommit fram till att 

ungdomarnas intresse och engagemang för skolan är viktiga faktorer för om ett destruktivt 

beteende förekommer eller inte. Det forskningen visar är att ett bristande intresse och 

engagemang i skolan ökar sannolikheten för att ungdomarna kommer att bruka droger. 

Därmed är god trivsel i skolan att anse som en skyddsfaktor medan motsatsen ses som en 

riskfaktor (Cheng & Lo 2011:1671; Hawkins, Catalano & Miller 1992:84; Sundell & Forster 

2005:8). Vidare har studier kommit fram till att om ungdomarna får dela med sig av sina idéer 

samt får vara med och bestämma är det skyddande faktorer som minimerar risken för att ha ett 

destruktivt beteende (Zimmerman & Arunkumar 1994:12).    

 

2.2.3. Vännerna 

En utredning har synliggjort att om vännerna är accepterande och uppmuntrande av drogbruk 

ökar risken för att ungdomarna själva kommer att börja bruka (Sundell 2003:15). Kopplat till 

detta går det även att utifrån forskning se att vänners egna bruk av droger är att anse som en 

riskfaktor. Om ungdomarnas vänner har andra destruktiva beteenden ökar risken även då för 

att ungdomarna ska bruka narkotika. Destruktiva beteenden bland vänner är till exempel om 

de begår kriminella handlingar (Bränström, Sjöström & Andréasson 2007:17; Sundell & 

Forster 2005:8).  

 

Studier har även funnit att en dålig relation till jämnåriga kan leda till att ungdomarna söker 

sig till andra som hamnat utanför övriga ungdomars vänskapskretsar. I de grupperna med 
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avvisade ungdomar ökar risken för destruktiva beteenden och därmed blir dåliga 

vänskapsrelationer en riskfaktor (Sundell & Forster 2005:8). Om ungdomarna istället har få 

eller inga vänner alls är det också att se som en riskfaktor (Sundell 2003:15). Däremot genom 

att ungdomarna deltar i organiserade fritidsaktiviteter ökar sannolikheten för att hitta vänner 

som anses vara “väl anpassade”. Den tidigare forskningen ser organiserade fritidsaktiviteter 

därmed som en skyddsfaktor för ungdomarna (ibid:15). 

 

3. METOD 

Detta kapitel behandlar det tillvägagångssätt som ligger till grund för denna uppsats. Det 

redogörs för vilket material som använts samt det urval som har gjorts och hur 

databearbetningen gått till. Efter detta återfinns en redovisning av de statistiska analysmetoder 

som använts och en avslutande metoddiskussion. 

 

3.1. Litteratursökning 

Sökandet efter relevant litteratur till uppsatsen har gjorts på Stockholms stadsbibliotek, 

Stockholms universitetsbibliotek och Södertörns högskolas bibliotek. Litteratur har även sökts 

på Google Scholar, Diva, Libris, Social Sciences Citation Index, ProQuest och SöderScholar. 

På de sidor där de funnits möjlighet har resultatet på sökning efter litteratur ombetts vara peer 

reviewed. Det innebär att publikationen har genomgått en process där den har recenserats och 

godkänts av andra forskare inom området. Sökorden som har använts är riskuppfattning, 

ungdom, riskperception, narkotika, cannabis, risk- och skyddsfaktorer samt de engelska 

översättningarna av de orden. Även olika hemsidor, såsom Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) och Folkhälsomyndigheten, har använts för att hitta 

information.   

 

3.2. Datainsamling 

Uppsatsen utgår från den enkätundersökning som årligen, sedan år 1971, utförs av CAN med 

syfte att ta del av Sveriges ungdomars drog- och alkoholvanor (Hvitfeldt & Gripe 2010:15). 

Den enkät som ligger till grund för denna uppsats utfördes år 2010 under perioden mars-april 

(ibid:21). Enkäten består av 76 slutna frågor med flera svarsalternativ om droger och alkohol 

vilka ungdomar som går nionde året i grundskolan fått besvara. Enkäten börjar med 

faktafrågor om kön och ålder som alla förväntas att svara på. Efter det kommer frågor om 
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alkohol vilka efterföljs av frågor om sniffning, dopning, narkotika och tobak. Till sist får 

ungdomarna svara på frågor om skola, fritid, familj och sina spelvanor. De frågor som valts ut 

för uppsatsens syfte fokuserar på ungdomarnas riskperception gällande cannabis, hur 

ungdomarna uppfattar deras relation till föräldrarna och föräldrarnas roll. Vidare handlar 

frågorna som valts ut om deras skola och lärare samt om relationen till vännerna och om 

vännerna har något destruktivt beteende. 

 

3.3. Urval och bortfall 

Populationen för denna uppsats har varit ungdomar som går i årskurs 9 i Sverige. Eftersom 

uppsatsens syfte har varit att se hur sambanden mellan olika faktorer och ungdomars 

riskperception ter sig är ett statistiskt underlag mycket lämpligt. CANs enkät som legat till 

grund för denna uppsats har ett urval som valts ut genom stratifiering, vilket går ut på att 

populationen delas in i olika strata/grupper ur vilka sedan ett urval tas från. Urvalet från varje 

grupp har i enkäten valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Det obundna 

slumpmässiga urvalet handlar om att varje individ inom urvalet har samma chans att vara med 

i undersökningen (Hvitfeldt & Gripe 2010:20; Eliasson 2013:47–48). För mer information om 

hur enkäten utformades hänvisas läsaren till Hvitfeldts och Gripes (2010) sammanställning av 

CANs undersökning Skolelevers drogvanor 2010. 

 

Totalt var det 4829 elever i årskurs 9 som deltog i undersökningen. Gällande bortfall finns det 

två olika typer, det externa och interna bortfallet. Det externa bortfallet avser dem som helt 

uteblivit från att i detta fall besvara enkäten. I CANs enkätundersökning från år 2010 låg det 

externa bortfallet bland elever i årskurs 9 på 16%. Det finns två olika varianter av externt 

bortfall i enkätundersökningen, ett där hela klasser uteblivit och ett där enskilda elever 

uteblivit. Den vanligaste anledningen till bortfall av hela klasser var att de var på praktik eller 

liknade under de angivna datumen, medan på individnivå var sjukdom den vanligaste 

anledningen (Hvitfeldt & Gripe 2010:15 & 21-22). Det interna bortfallet avser när eleverna 

valt att inte svara på enstaka frågor. Uppsatsen huvudfråga, gällande riskperception avseende 

cannabisbruk, hade ett internt bortfall på 16,7%.  

 

3.4. Databearbetning 

Svaren från CANs enkät bearbetades i dataprogrammet IBM SPSS Statistics, version 22. I 

detta program har de utvalda frågorna, som handlar om ungdomarnas riskperception och deras 
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relation till föräldrar, skola och vänner, bearbetats. För att redogöra för hur frågorna har 

kodats sorteras de här nedan in under rubrikerna beroende variabel och oberoende variabler.  

 

3.4.1. Beroende variabel  

Den fråga från enkäten som fått fungera som uppsatsens huvudfråga lyder hur stor risk tror 

du det är att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat sätt, om de provar marijuana 

eller hasch 1-2 gånger. Ungdomarna har på frågan fått välja mellan svarsalternativen; ingen 

risk, liten risk, måttlig risk, stor risk och vet ej. Här har svarsalternativen ingen risk och liten 

risk kodats om till låg risk och svarsalternativen måttlig risk och stor risk kodats om till hög 

risk. Svarsalternativet vet ej kodades om till att bli en del av bortfallet med anledning av att 

ungdomarna inte tog någon ställning i frågan och därmed inte kan ses ha någon gällande 

riskperception avseende cannabisbruk. Anledning till att göra den beroende variabeln dikotom 

var för att uppsatsens syfte inte handlar om att se graderna av hur låg eller hur hög 

riskperceptionen avseende cannabis är. Det viktigaste med uppsatsen har snarare varit att 

kunna se sambanden mellan olika faktorer och en hög respektive låg riskperception.  

 

3.4.2. Oberoende variabler 

Nedan redogörs för databearbetningen som har gjorts av de oberoende variabler som använts i 

uppsatsen vilka är kopplade till föräldrarna, skolan och vännerna samt kontrollvariabler.  

 

3.4.2.1. Föräldrarna 

De frågor som handlar om hur föräldrarna påverkar ungdomarnas riskperception kommer att 

presenteras här. Till att börja med har uppsatsen utgått från en fråga som lyder vet dina 

föräldrar var du är på fredags- och lördagskvällar? De svarsalternativ som finns är alltid, för 

det mesta, ibland och för det mesta inte. Här kodades svarsalternativen om från alltid och för 

det mesta till för det mesta och svarsalternativen ibland och för det mesta inte kodades om till 

för det mesta inte. Orsaken till att göra variabeln dikotom var för att få en bättre spridning och 

fördelning av ungdomarna bland svarsalternativen. 

 

Följande fråga är uppbyggd genom att ungdomarna fått välja mellan olika svarsalternativ efter 

ett antal påståenden. Den övergripande frågan var hur väl stämmer följande påståenden in på 

dig och ditt liv? De påståenden som valts ut lyder mina föräldrar ger mig beröm när jag gjort 

något bra och jag känner att jag får stöd och uppmuntran av mina föräldrar. De 
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svarsalternativ som fanns var stämmer mycket dåligt, stämmer ganska dåligt, stämmer ganska 

bra och stämmer mycket bra. I en annan fråga har ungdomarna ombetts att välja hur väl 

följande påstående stämmer in; om du får problem eller bara skulle vilja prata med någon, 

hur lätt eller svårt tycker du då att det är att vända sig till föräldrar eller de vuxna du bor 

hos? Hur väl påståendet stämmer in besvaras genom att välja mellan de olika 

svarsalternativen; mycket lätt, ganska lätt, varken lätt eller svårt, ganska svårt och mycket 

svårt.  

 

För att bättre kunna mäta ungdomarnas relationer till deras föräldrar och ta hänsyn till flera 

aspekter skapades ett index. Huruvida ungdomarna känner att de får beröm, stöd och 

uppmuntran från sina föräldrar samt om de har lätt har prata med sina föräldrar förenades i ett 

index. Genom att normera variablerna så att alla, oberoende av antalet svarsalternativ, löper 

från minivärde 0 till maxvärde 1 väger samtliga frågor lika tungt i indexet. Användandet av 

indexet ger en sammantagen variabel för ungdomarnas relation till deras föräldrar vilken 

bedöms från dålig till bra.  

 

För att undersöka hur mycket ungdomarna upplever att föräldrarna övervakar dem har 

följande påstående och fråga använts. Frågan hur väl stämmer följande påståenden in på dig 

och ditt liv? går ut på att ungdomarna får välja ett svarsalternativ för varje efterföljande 

påstående. Det påstående som valdes ut var mina föräldrar bestämmer när jag skall vara 

hemma på kvällen. De svarsalternativ som fanns var stämmer mycket dåligt, stämmer ganska 

dåligt, stämmer ganska bra och stämmer mycket bra.  Därmed kodades svarsalternativen 

stämmer mycket dåligt och stämmer ganska dåligt om till stämmer inte. Stämmer ganska bra 

och stämmer mycket bra kodades om till stämmer. Anledningen till att göra denna variabel 

dikotom var för att det skulle finnas en god representation av ungdomar som svarat samtliga 

svarsalternativ. Denna variabel och variabeln som frågar om föräldrarna vet för det mesta var 

ungdomarna är fredags- och lördagskvällar ger en bild av huruvida det finns tydliggjorda 

regler för ungdomarna som därmed fungerar som skyddsfaktorer. 

 

3.4.2.2. Skolan 

Nedan redovisas de frågor och påståenden som använts för att operationalisera ungdomarnas 

förhållande till skolan. Följande fråga är uppbyggd genom att ungdomarna fått välja mellan 

olika svarsalternativ efter ett antal påståenden. Den övergripande frågan var hur väl stämmer 

följande påståenden in på dig och ditt liv? Tre påståenden har valts ut varav det första lyder 
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jag får beröm av lärare när jag gör något bra. Det påståendet valdes ut för att studera 

huruvida ungdomarna känner samhörighet med deras skola eller inte. Andra påståendet var att 

jag vet vilka ordningsregler som gäller i min skola och var en lämplig variabel då tydliggjorda 

regler är en viktig del av förklaringen till varför vissa faktorer är att anses som skyddande. Det 

sista påståendet var vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss på 

vår skola. Genom att använda det påståendet som en variabel kunde det studeras ifall 

ungdomarna upplevde att de har inflytande över och möjlighet att aktivt bidra till deras 

skolsituation. 

 

Svarsalternativen för samtliga påståenden var ursprungligen stämmer mycket dåligt, stämmer 

ganska dåligt, stämmer ganska bra och stämmer mycket bra. Eftersom graden av hur väl 

påståendet stämmer in inte var relevant för denna uppsats utan enbart om det stämmer eller 

inte har samtliga variabler gällande skolan gjorts dikotoma. Vidare bidrar valet att göra 

variablerna dikotoma till att antalet ungdomar bättre fördelades mellan de olika 

svarsalternativen. Därmed har svarsalternativen stämmer mycket dåligt och stämmer ganska 

dåligt kodats om till stämmer inte och svarsalternativen stämmer ganska bra och stämmer 

mycket bra kodades om till stämmer.   

 

3.4.2.3. Vännerna 

De frågor och påståenden som kommer redovisas här nedan har använts för att se vännernas 

inverkan på ungdomarnas riskperception avseende cannabisbruk. Påståendet om du tänker på 

en vanlig vecka, hur många dagar brukar du då hålla på med fritidsaktivitet eller träning 

valdes ut att för att studera om ungdomarna håller på med någon organiserad fritidsaktivitet 

eller inte. Detta anses i tidigare forskning vara en viktig skyddsfaktor för ungdomarna då de 

har större chans att träffa “väl anpassade” vänner i sådana miljöer (Sundell 2003:15). 

Svarsalternativen på frågan löper ursprungligen från 0-7 dagar i veckan men har i denna 

studie gjorts dikotoma. Därmed har 0 kodats om till nej och 1-7 har kodats om till ja. 

Anledning till att svarsalternativen gjorts dikotoma är för att uppsatsens frågeställningar inte 

gör frekvensen av deltagandet i organiserade fritidsaktiviteter intressant utan endast om 

sådana aktiviteter förekommer eller inte. 

 

Genom att välja ut en fråga avseende hur nöjda ungdomarna är med relationerna till deras 

vänner kan det studeras hur en samhörighet till vännerna påverkar riskperceptionen. Den fråga 

som valdes ut löd hur nöjd är du vanligtvis med relationen till dina vänner? Ungdomarna 
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kunde välja på svarsalternativen mycket nöjd, nöjd, varken nöjd eller missnöjd, missnöjd och 

mycket missnöjd. Genom att svarsalternativen kodades om från mycket nöjd och nöjd till nöjd 

samt från varken nöjd eller missnöjd, missnöjd och mycket missnöjd till inte nöjd resulterade 

det i en dikotom variabel. Anledningen till att variabeln gjordes dikotom var för att få en god 

representation av ungdomar under samtliga svarsalternativ. Vidare är det inte intressant för 

uppsatsens syfte att veta hur nöjd eller missnöjd ungdomarna är med relationen utan endast 

om de är nöjda eller inte. Svarsalternativet varken nöjd eller missnöjd kodades om till inte 

nöjd eftersom det ursprungliga svaret innebär att ungdomarna inte tagit ställning till att vara 

nöjda med relationen.  

 

Genom att konstruera ett index för flera påståenden som återfanns under frågan hur många av 

dina vänner (inom och utom skolan) har… kunde en gemensam variabel för huruvida 

ungdomarna har vänner med destruktivt beteende eller inte skapas. Användandet av indexet 

ger en sammantagen variabel för om ungdomarna har vänner med ett destruktivt beteende. De 

påståenden som valdes ut till indexet var tvingat till sig någon annans pengar eller 

mobiltelefon, röker, slåss. dricker sig berusad, har provat narkotika, skolkar regelbundet, är 

med och mobbar andra samt har stulit en bil eller motorcykel. Ungdomarna har ombetts välja 

bland de olika svarsalternativen ingen, någon enstaka, en del, de flesta, och vet ej för varje 

påstående. Endast svarsalternativet vet ej kodades om och lades då till bortfallet, detta 

eftersom svaret inte kunde ge någon indikation på om ungdomarnas vänner har ett destruktivt 

beteende eller inte. Vidare har svarsalternativen normerats innan variabeln lades in i indexet. 

Det är av intresse att studera detta då vänners inställning till destruktivt beteende har en 

inverkan på ungdomarnas eget beteende. Detta då ungdomarna vill känna en samhörighet till 

sina vänner och därmed involverar sig i samma aktiviteter för att kunna stärka banden till 

dem. 

 

3.4.2.4. Kontrollvariabler 

Uppsatsens två kontrollvariabler som valts ut är kön och eget bruk av cannabis, detta utifrån 

vad tidigare forskning visat kan påverka individens riskperception. Då kön och eget bruk inte 

ligger innanför ramarna för uppsatsens frågeställningar har det inte varit intressant att ta med 

de faktorerna i den primära undersökningen. Kön har identifierats genom att ungdomarna fått 

kryssa i om de är pojke eller flicka. Eget bruk utgår från frågan hur många gånger har du 

använt följande? Svarsalternativen som fanns var ingen gång, en gång, 2-4 gånger, 5-10 

gånger, 11-20 gånger, 21-50 gånger och mer än 50 gånger.  
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För att få fram om ungdomarna har brukat cannabis har frågan om eget bruk först kodats om 

till ja/nej där samtliga svarsalternativ, utom ingen gång, kodats om till ja. Eftersom denna 

fråga är en följdfråga där ungdomarna ska svara om de någon gång använt narkotika eller inte, 

har de som inte använt narkotika ombetts hoppa över denna fråga. Därmed kommer de som 

inte svarat på frågan bli en del av bortfallet. Detta gör att svarsalternativet ingen gång 

tillsammans med bortfallet för den frågan har kodats om till nej, eftersom inget svar betyder 

att ungdomarna inte använt narkotika. För att se hur frekvensen av cannabisbruk påverkar 

riskperceptionen har samma fråga även kodats om på ytterligare ett sätt. Svarsalternativet 

ingen gång och de som inte svarat på frågan lades ihop till ingen gång. Svarsalternativen en 

gång och 2-4 gånger kodades om till 1-4 gånger vilket ses som att ungdomarna brukat 

cannabis vid flertalet tillfällen. Svarsalternativen 5-10 gånger och 11-20 gånger kodades om 

till 5-20 gånger vilket ses som att ungdomarna brukat cannabis mer regelbundet. 

Svarsalternativen 21-50 gånger och mer än 50 gånger kodades om till mer än 20 gånger 

vilket ses som att ungdomarna regelbundet under en längre tid brukat cannabis. 

 

3.5. Statistisk analysmetod 

För att presentera och statistiskt analysera materialet har cirkeldiagram, korstabeller och 

logistiska regressionsanalyser använts. Eftersom uppsatsen har undersökt sambandet mellan 

olika faktorer och ungdomars riskperception är den beroende variabeln ungdomars 

riskperception. Därmed innebär det att resterande variabler, som är de oberoende variablerna, 

ska statistiskt förklara variationen av den beroende variabeln. Det som styrt valet av de 

oberoende variablerna är uppsatsens teoretiska utgångpunkter. 

 

Efter att data gällande uppsatsens huvudfråga och kontrollvariabler kodats om skapades 

korstabeller med dessa för att kunna se eventuella samband. Tre olika korstabeller kommer 

därmed att presenteras där riskperceptionen kombineras med kön, eventuellt bruk av cannabis 

samt frekvensen av cannabisbruk bland ungdomarna. I korstabellerna redovisas chi2-värdet 

som ifall det kritiska värdet på 3,84 i fyrfältstabellerna överstigs visar på att variablerna 

påverkar varandra. Avseende korstabellen med åtta fält gällande riskperception och 

frekvensen av cannabisbruk är det kritiska värdet 7,82. Vidare har samtliga korstabeller 

signifikanstestats för att säkerställa att sambanden inte har uppkommit av en slump. Genom 

att visa att sambanden inte har uppkommit av en slump går resultaten att generalisera till hela 

populationen. Då säkerhetsnivån för samtliga tester satts till 95% får inte p-värdet överstiga 
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0,05 om resultatet ska kunna vara generaliserbart till hela populationen (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010:186 & 215-216).   

 

För övriga analyser av datan har logistiska regressionsanalyser använts, detta eftersom 

uppsatsens syfte varit att se hur flera olika faktorer påverkar den beroende variabeln. Genom 

att använda den logistiska regressionsanalysen tas hänsyn till alla oberoende variablerna som 

ingår i regressionsanalysen (Djurfeldt & Barmark 2009:53). Den logistiska 

regressionsanalysen är en modell som visar oddsen för att ett visst fenomen ska ske (Edling & 

Hedström 2003:181). Exempelvis hur stor är oddset för att en ungdom som brukat cannabis 

kommer att ha en låg riskperception. Det har genomförts fem olika logistiska 

regressionsanalyser där tre stycken av dem behandlar de olika frågeställningarna var för sig. 

Rubrikerna på de tre analyserna är således föräldrarna, skolan och vännerna. Den fjärde 

logistiska regressionsanalysen har genomförts med samtliga oberoende variabler och de två 

kontrollvariablerna. Detta ledde till att elva olika variabler behandlades i den slutgiltiga 

analysen. Den femte har genomförts på ett liknande sätt som den fjärde logistiska 

regressionsanalysen, den enda skillnaden är att eget bruk har uteslutits. Detta för att 

kontrollera om eget bruk mäter samma sak som riskperceptionen och därmed kan inverka på 

resultatet.  

 

3.6. Metoddiskussion 

Det har varit lämpligt att använda ett material med kvantitativ data utifrån uppsatsens syfte 

som är att studera faktorer vilka antas påverka riskperceptionen. Genom att utgå från ett 

material med många respondenter ökar sannolikheten för att finna samband som går att 

generalisera till hela populationen, något ett material med kvalitativ data inte skulle kunna ha 

tillhandahållit. Det ett material med kvalitativ data dock kunde ha bidragit med är en mer 

nyanserad bild av de faktorer som undersökts (Eliasson 2013:29-30). Samtidigt kunde 

insamlingen av ett sådant material kunnat påverka ungdomarnas vilja att delta och att svara 

sanningsenligt eftersom det handlar om en del känsliga uppgifter, såsom drogbruk. Det 

kvantitativa materialet har även varit att föredra eftersom svarspersonernas identitet inte har 

varit av intresse utan enbart deras svar. Genom att CAN erbjöd ungdomarna anonymitet fanns 

en möjlighet att svarsfrekvensen blev högre (ibid:42).    
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Genom att använda CANs enkät gällande ungdomars alkohol- och drogvanor vilar uppsatsen 

på ett stort antal respondenters svar. Det stora urval som gjorts av CAN hade inte varit möjligt 

att ha ifall enkäten skulle ha utförts inom tidsramen för denna uppsats. Däremot har bristen på 

inflytande i hur frågorna utformats kunnat uppfattas som ett problem. Många av frågorna i 

enkäten är dock nära knutna till risk- och skyddsfaktorer vilka används som teoretiska 

utgångspunkter för denna uppsats och därmed lämpar sig enkäten väl för syftet. Vidare har 

enkäten använts sedan år 1971 och har därmed korrigerats för att fungera optimalt, 

exempelvis genom att frågor som kunnat missförstås har uteslutits (Hvitfeldt & Gripe 

2010:23-24). 

 

När det gäller uppsatsens huvudfråga om ungdomars riskperception avseende cannabisbruk 

lyder formuleringen ifall en person provar marijuana eller hasch 1-2 gånger. Det skulle 

kunna föreligga en skillnad i ungdomars riskperception om frågan ställts avseende ett mer 

omfattande bruk. Det vill säga att ungdomarna skulle se det som att ett regelbundet bruk av 

cannabis är förenat med mer risker jämfört med att bruka cannabis ett fåtal gånger. Syftet med 

denna uppsats är inte att ge en beskrivande bild av hur ungdomars riskperception av 

cannabisbruk ter sig, utan att undersöka vilka faktorer som påverkar riskperceptionen. Utifrån 

detta anses formuleringen av fråga inte som något problem som behöver tas hänsyn till i 

denna uppsats. Vidare är det interna bortfallet för uppsatsens huvudfråga 16,7%, vilket 

innebär att bortfallet för alla andra analyser aldrig kommer understiga den siffran. Detta kan 

upplevas som problematiskt då det skulle kunna påverka resultatet. 

 

En aspekt gällande enkäten som är viktigt att ha i åtanke är att svaren utgår ifrån ungdomarnas 

uppfattning. Exempelvis är det huruvida ungdomarna tror att föräldrarna för det mesta vet var 

de är på kvällarna som svaras på och inte hur den faktiska verkligheten ser ut. Det kan antas 

att tonårsföräldrar behöver gå en balansgång mellan kontroll av och tillit till ungdomarna, 

vilket kan bidra till att ungdomarna inte alltid vet om föräldrarna har koll på var de är. 

Exempelvis kan ungdomarnas föräldrar ha pratat med varandra och därigenom fått 

information om vart ungdomarna ska vistas. För uppsatsens syfte passar det bra att svaren 

utgår från ungdomarnas uppfattning. Detta eftersom det är ungdomarnas egen uppfattning 

som blir till deras sanning vilken också tros påverka riskperceptionen. 
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3.6.1. Validitet & reliabilitet 

Validitet handlar om ifall undersökningen mäter det som ska mätas (Eliasson 2013:16), vilket 

i denna uppsats är faktorer som påverkar ungdomars riskperception avseende cannabis. 

Operationaliseringen av ungdomarnas relation till föräldrarna, skolans och lärarnas samt 

vännernas inflytande på riskperceptionen utgår ifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter, 

risk- och skyddsfaktorer. Genom att utgå från CANs enkät vars frågor är nära kopplade till 

risk- och skyddsfaktorer ökas därmed validiteten. Vidare har CAN sorterat bort enkätformulär 

som innehöll oseriösa eller överdrivna svar, vilket bland årskurs 9 år 2010 handlade om 147 

stycken (Hvitfeldt & Gripe 2010:22). Detta bidrar också till att öka validiteten då risken för 

eventuella mätfel minskar genom att svar som inte tros vara sanningsenliga eliminerats.  

 

Vidare har de två indexen som använts testats med hjälp av Cronbach’s alpha för att motverka 

eventuella mätfel. Indexet gällande ungdomarnas relation till sina föräldrar hade ett värde på 

0,741 i testet vilket tyder på att indexet hänger samman. Det värde som Cronbach’s alpha kan 

ha löper mellan 0 och 1, en vanlig tumregel är att värdet ska vara över 0,7. Ifall värdet 

överstiger 0,7 indikerar det på att korrelationen mellan de olika variablerna är tillräckligt 

starkt, vilket visar på att indexet är lämpligt utformat (Djurfeldt & Barmark 2009:100). Även i 

det index som gäller vänner med destruktivt beteende har eventuella mätfel kunnat undvikas 

då den fick värdet 0,867. Genom att förena flera variabler i dessa index har två fenomen, 

relation till föräldrar och vänner med destruktivt beteende, kunnat mätas utifrån fler aspekter 

än vad som annars skulle varit möjligt. 

 

Det som skulle kunna upplevas som något problematiskt gällande validiteten är den ordningen 

i vilken de kausala sambanden antas ha uppkommit. Med andra ord går det att ifrågasätta om 

det alltid är riskperceptionen som ska anses vara den beroende variabeln, som påverkas av de 

oberoende variablerna. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en ungdom som har en låg 

riskperception avseende cannabisbruk därmed söker upp vänner med liknande riskperception 

för att känna en samhörighet. Vidare har det i tidigare forskning visats att riskperceptionen 

påverkar huruvida ungdomar väljer att bruka droger eller inte. Varpå riskperceptionen då är 

att anse som en oberoende variabel. Eftersom syftet med denna uppsats varit att undersöka 

vilka faktorer som influerar snarare än vad riskperceptionen självt påverkar blir den 

ordningsföljd som används inte till ett validitetsproblem.  

 



21 
 

Det faktum att CAN under väldigt många år utfört samma enkätundersökning ökar validiteten 

då frågorna kunnat finslipas och bytas ut, detta är även att anse att öka reliabiliteten. Det 

reliabiliteten handlar om är huruvida studien är pålitlig och vid en upprepad undersökning 

skulle ge samma resultat (Eliasson 2013:14). Den noggranna genomgång av hur 

databearbetning i denna uppsats har gått till bidrar även den till att öka reliabiliteten. Detta 

eftersom det bidrar till att visa på hur variablerna ska kodas om vid en eventuell upprepning. 

Resultatet kan självklart bli annorlunda ifall kodningen sett annorlunda ut men det är just 

därför omkodning redovisats detaljerat. Den omkodning som har gjorts av variablerna har 

alltid skett så att de går från positivt till negativt vilket också det bidrar till en ökad reliabilitet.  

 

3.6.2. Etisk reflektion 

Det finns en rad olika etiska regler att ta hänsyn till för att hjälpa forskaren att agera etiskt 

riktigt, framför allt gentemot respondenter. Många av reglerna handlar om vad forskaren bör 

göra innan, under och efter genomförandet av en studie såsom en enkätundersökning. Inför 

genomförandet handlar det bland annat om att ge information till och få samtycke från de 

aktuella undersökningspersonerna. Under genomförandet handlar de etiska reglerna 

exempelvis om att onödiga risker ska undvikas och frågorna ska vara korrekt utformade. Efter 

genomförandet verkar reglerna exempelvis för att publicering av materialet ska ske på ett 

etiskt försvarbart sätt (Hermerén 2011:18).  

 

Den enkät som ligger till grund för denna uppsats är utformad av och genomförd på uppdrag 

av CAN, vilket betyder att en del av det etiska ansvaret landar på dem. I CANs egen 

publikation Skolelevers drogvanor 2010 (Hvitfeldt & Gripe 2010) förtydligas att de bland 

annat varit noga med att säkra anonymiteten för ungdomarna. Detta genom att eleverna 

ombads att inte skriva ut sina namn någonstans på enkäten samt att de själva fick stoppa 

enkäten i ett kuvert och klistra igen det då de svarat färdigt (Hvitfeldt & Gripe 2010:21). 

Anonymitet handlar om att varken forskare eller obehöriga ska kunna koppla samman vilken 

individ som svarat vad i en enkät (Hermerén 2011:67). Det kan dock inte uteslutas att genom 

att kombinera olika svar skulle det kunna gå att identifiera enskilda ungdomar. Detta skulle 

vara möjligt utifrån en god kännedom om vissa ungdomar som gick i årskurs 9 år 2010 och 

hur deras livssituation såg ut just då. Eftersom något sådant absolut inte varit av intresse för 

denna uppsats har således inga sådana sökningar heller gjorts. Därmed har den anonymitet 

CAN utlovat till ungdomar bibehållits under arbetet med denna uppsats. 
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Det har varit viktigt att skydda ungdomarnas identiteter då vissa uppgifter i enkäten är att 

betrakta som känsliga (Hvitfeldt & Gripe 2010:21). Det är enligt individskyddskravet viktigt 

att skydda ungdomarna från kränkning och skada som skulle kunna uppkomma på grund av 

undersökningen (Hermerén 2011:18). En sådan kränkning skulle kunna vara ifall 

anonymiteten misslyckas och svaren hamnar i fel händer, exempelvis att vännerna får veta att 

ungdomarna inte alls är nöjda med relationen till dem. Det är specifikt känsligheten i frågorna 

och de svarandes unga ålder som gör det extra viktigt att ungdomarna även har en möjlighet 

att avstå från att svara. Möjligheten att kunna avstå och betoning på att deltagandet i 

enkätundersökningen är frivilligt är, liksom i all forskning, viktig (ibid:43). I CANs 

undersökning år 2010 var det ingen elev som vägrade att delta (Hvitfeldt & Gripe 2010:21). 

Detta kan bero på svårigheten med att säga nej när alla klasskamrater sitter runt omkring och 

det faktum att ungdomarna förväntas svara. Samtidigt har ungdomarna möjligheten att hoppa 

över frågor de finner för känsliga eftersom ingen som kan koppla enkäten till ungdomarna 

kommer att granska svaren.  

 

4. RESULTAT 

I detta kapitel redogörs de resultat som uppsatsens undersökning har kommit fram till. 

Inledningsvis redovisas fördelningen mellan låg och hög riskperception avseende 

cannabisbruk bland uppsatsens urval. Kapitlet fortsätter sedan med att det redogörs för 

riskperceptionens samband med kön och eget bruk. Därefter är resultatet uppdelat efter 

följande kategorier; föräldrarna, skolan och vännerna. Vidare beskrivs resultatet från den 

sammanställning av samtliga kategorier som har utförts. Till sist avslutas kapitlet med en 

sammanställning av de resultat uppsatsen har kommit fram till. 

 

4.1. Ungdomarnas riskperception 

Fördelningen mellan låg och hög riskperception bland de ungdomar som har en gällande 

riskperception avseende cannabisbruk redovisas i figur 2.  
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Uppsatsens huvudfråga är den avseende hur stor risk ungdomarna tror det är att bruka 

cannabis 1-2 gånger. Av de tillfrågade ungdomarna är det 64,9% som anses ha en hög 

riskperception avseende cannabisbruk, vidare utgör de som har en låg riskperception 35,1%. 

Dessa siffror tyder på att det är över en tredjedel av eleverna som har en låg riskperception. 

 

4.2. Kön och eget bruk 

I de kommande tre tabellerna beskrivs riskperceptionens samband med kön och eget bruk. I 

tabell 1 redogörs för sambandet mellan riskperception avseende cannabisbruk och kön. Tabell 

2 och 3 visar sedan sambanden mellan riskperception och eget bruk av cannabis. 

Tabell 1  

Kön och riskperception bland ungdomar avseende cannabisbruk  

  Pojke Flicka 

Hög riskperception 
1118 1505 

59,1% 70,1% 

Låg riskperception 
774 641 

40,9% 29,9% 

Totalt 
1892 2146 

100,0% 100,0% 

Chi2-värde 53,83 

  p-värde <0,05 

  Bortfall 16,8% 

   

Det är 29,9% av flickorna och 40,9% av pojkarna som har en låg riskperception avseende 

cannabisbruk. Därmed är det en större andel pojkar än flickor som har en låg riskperception. 

Det är mer än dubbelt så vanligt att flickorna har en hög riskperception snarare än en låg 

medan skillnaden bland pojkarna inte är lika stor. Eftersom chi2-värdet på 53,83 överstiger 

2625
64,9%

1417
35,1%

Figur 2 
Svarsfördelning gällande riskperception

Hög riskperception

Låg riskperception

Bortfall 16,7%
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det kritiska värdet visar det på att sambandet mellan kön och riskperception med 95% 

säkerhet inte har uppkommit av en slump. Vidare visar p-värdet, som är lägre än 0,05, på att 

resultatet är signifikant och att det därmed kan generaliseras till hela populationen. 

Tabell 2  

Eget bruk och riskperception bland ungdomar avseende cannabisbruk  

  Inte brukat cannabis Brukat cannabis 

Hög riskperception 
2558 67 

68,8% 20,6% 

Låg riskperception 
1159 258 

31,2% 79,4% 

Totalt 
3717 325 

100,0% 100,0% 

Chi2-värde 305,02 

  p-värde <0,05 

  Bortfall 16,7% 

   

Bland dem som tidigare har brukat cannabis har 79,4% en låg riskperception avseende 

cannabisbruk. Andelen ungdomar som har en låg riskperception bland dem som inte har 

brukat cannabis tidigare är 31,2%. Det är nästan fyra gånger vanligare att en ungdom som har 

brukat cannabis har en låg snarare än hög riskperception. Dessutom visar tabellen att det är 

mer än dubbelt så vanligt att ungdomarna har hög snarare än låg riskperception om de inte har 

brukat cannabis. Resultatet visar att variablerna har ett statistiskt samband och att det 

sambandet inte har uppstått av en slump då chi2-värdet på 305,02 överstiger det kritiska 

värdet. Eftersom p-värdet understiger 0,05 kan resultatet generaliseras då det är att anse som 

signifikant. 

Tabell 3 

Frekvensen av cannabisbruk och riskperception bland ungdomar avseende cannabisbruk  

  Ingen gång En gång 2-10 ggr 11< ggr 

Hög riskperception 
2543 30 27 10 

68,8% 26,1% 18,0% 16,7% 

Låg riskperception 
1152 85 123 50 

31,2% 73,9% 82,0% 83,3% 

Totalt 
3695 115 150 60 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2-värde 307,23 

    p-värde <0,05 

    Bortfall 17,1% 
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För att ännu tydligare visa på sambandet mellan eget bruk och riskperception avseende 

cannabisbruk används tabell 3. Det tabellen visar är hur frekvensen av ungdomarnas egna 

bruk kan relateras till deras riskperception avseende cannabisbruk. Bland de ungdomar som 

använt cannabis mer än 11 gånger är det 83,3% som har en låg riskperception. Det är 73,9% 

som har en låg riskperception bland dem som enbart brukat cannabis en gång. Resultatet 

pekar därmed på att ett mer frekvent bruk bidrar till en låg snarare än en hög riskperception. 

Dessutom är det 31,2% av de ungdomar som inte har brukat cannabis som har en låg 

riskperception. Därmed visar tabell 3 samma resultat som tabell 2, att bland ungdomar som 

brukat cannabis har en större andel en låg riskperception jämfört med dem som inte har 

brukat. Detta resultat gäller även i en jämförelse mellan de som enbart har brukat en gång och 

de som aldrig har brukat. Resultatet i korstabellen ovan kan inte antas ha uppkommit av en 

slump då chi2-värdet på 307,23 överstiger det kritiska värdet. Vidare är sambandet 

generaliserbart då p-värdet visar att det är signifikant eftersom det understiger 0,05. 

 

4.3. Föräldrarna 

Genom tabell 4 visas resultaten av den logistiska regressionsanalys som gjorts av samtliga 

variabler som operationaliserats under rubriken föräldrar. Oddskvoten visar den relativa 

skillnaden i odds mellan de variabler som har jämförts.   

Tabell 4 

Föräldrarna och låg riskperception bland ungdomar avseende cannabisbruk  

    Oddskvot            KI 95% 

Föräldrarna vet var ungdomen är på fredags- och lördagskvällar 

 

För det mesta 1.00 
 

 

För det mesta inte 1.857* 1.502-2.295 

Ungdomens relation till föräldrarna     

 
Bra 1.00 

 

 

Dålig 1.353* 1.218-1.502 

Föräldrarna bestämmer när ungdomen skall vara hemma på kvällen     

 
Stämmer 1.00 

   Stämmer inte 1.291* 1.110-1.500 

*p-värde <0,05 

 

För de ungdomar vars föräldrar som för det mesta inte vet var de är på fredags- och 

lördagskvällar ökar oddset för att ha en låg riskperception med 85,7%. Oddset för att 

ungdomar som har en dålig relation till sina föräldrar kommer ha en låg riskperception 

avseende cannabisbruk ökar med 35,3% jämfört med dem som har en god relation till sina 
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föräldrar. Dessutom ökar oddset med 29,1% för att ha en låg riskperception bland de 

ungdomar vars föräldrar inte bestämmer när de ska vara hemma på kvällarna. Samtliga 

oddskvoter har ett p-värde som understiger 0,05 vilket betyder att resultatet är signifikant och 

därmed går att generalisera till den totala populationen. 

 

4.4. Skolan 

Den logistiska regressionsanalys som gjorts med de variabler som handlar om ungdomarnas 

förhållande till skolan redovisas nedan i tabell 5.  

Tabell 5 

Skolan och låg riskperception bland ungdomar avseende cannabisbruk 

    Oddskvot            KI 95% 

Upplever inte att läraren ger beröm när eleven gjort något bra    

 
Stämmer 1.00 

 

 
Stämmer inte 1.226* 1.051-1.430 

Vet vilka ordningsregler som gäller i skolan     

 
Stämmer 1.00 

 

 
Stämmer inte 1.726* 1.380-2.161 

Eleverna får vara med och bestämma över saker som är för dem viktiga i skolan 

 

Stämmer 1.00 
 

 
Stämmer inte 1.293* 1.123-1.489 

*p-värde <0,05 

 

Oddset för att ha en låg riskperception avseende cannabisbruk ökar med 22,6% för de 

ungdomar som inte upplever att läraren ger dem beröm då de gjort något bra. Dessutom ökar 

oddset för att ha låg riskperception med 72,6% om ungdomarna inte vet vilka ordningsregler 

som gäller i deras skola. Detta i jämförelse med att ungdomarna skulle vara medvetna om 

vilka regler deras skola tillämpar. Om ungdomarna inte anser att eleverna får vara med och 

bestämma över saker som är viktiga för dem i skolan så ökar oddset med 29,3% för att de 

kommer att ha en låg riskperception. P-värdet för samtliga oddskvoter understiger 0,05 vilket 

visar att resultatet går att generalisera då det är att anse som signifikant med 95% säkerhet. 

 

4.5. Vännerna 

De variabler som operationaliserats under kategorin vänner redovisas i tabell 6 genom en 

logistisk regressionsanalys.  
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Tabell 6 

Vännerna och låg riskperception bland ungdomar avseende cannabisbruk 

    Oddskvot            KI 95% 

Deltar i någon organiserad fritidsaktivitet     

 
Ja 1.00 

 

 

Nej 1.428* 1.169-1.744 

Nöjd med förhållandet till sina vänner     

 
Nöjd 1.00 

 

 

Inte nöjd 1.201 .822-1.635 

Vänner med destruktivt beteende      

 
Nej 1.00 

   Ja  1.305* 1.237-1.376 

*p-värde <0,05 

 

För de ungdomar som inte deltar i någon organiserad fritidsaktivitet ökar oddset för en låg 

riskperception med 42,8%. Jämfört med de ungdomar som är nöjda med relationen till sina 

vänner ökar oddset för att ha en låg riskperception med 20,1% för de ungdomar som inte var 

nöjda med förhållandet till sina vänner. Dessutom ökar oddset med 30,5% för de ungdomar 

som har vänner vilka har ett destruktivt beteende. De variablerna gällande organiserade 

fritidsaktiviteter och vänner med ett destruktivt beteende hade ett p-värde under 0,05. Därmed 

är resultaten gällande de två variablerna signifikanta och kan alltså generaliseras till hela 

populationen. Däremot går det inte att generalisera oddskvoten för att inte vara nöjd med 

förhållandet till sina vänner, då p-värdet översteg 0,05. Trots att resultatet inte är 

generaliserbart så betyder det ändå att det är gällande för de ungdomar som ingått i uppsatsens 

urval. 

 

4.6. Samtliga faktorer 

Tabell 7 visar resultatet av den logistiska regressionsanalys som gjorts med samtliga variabler, 

inklusive kontrollvariablerna. Denna analys har gjorts för att se om de oddskvoter som 

tidigare redovisats i resultatet förändras eller inte när samtliga variabler tas i beaktande. Det är 

intressant att iaktta sådana eventuella förändringar då de indikerar på att variabeln inte ensamt 

kan förklara en låg riskperception. Vidare är det intressant med en sådan analys för att avslöja 

möjliga skensamband.  
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Tabell 7 
Låg riskperception bland ungdomar avseende cannabisbruk 

  
 

Låg riskperception 

Variabler Oddskvot KI 95% 

Kön     

 

Pojke 1.00 

 

 

Flicka 0.667* 0.560-0.794 

Testat cannabis 

 
Nej 1.00 

 

 

Ja 5.195* 3.695-7.304 

Föräldrarna vet var ungdomen är på fredags- och lördagskvällar 

 

För det mesta 1.00 
 

 

För det mesta inte 1.316 0.995-1.741 

Ungdomens relation till föräldrarna     

 
Bra 1.00 

 

 

Dålig 1.194* 1.034-1.380 

Föräldrarna bestämmer när ungdomen skall vara hemma på kvällen     

 
Stämmer 1.00 

 

 

Stämmer inte 1.324* 1.088-1.611 

Upplever inte att läraren ger beröm när eleven gjort något bra      

 
Stämmer 1.00 

 

 
Stämmer inte 1.041 0.848-1.279 

Vet vilka ordningsregler som gäller i skolan     

 
Stämmer 1.00 

 

 
Stämmer inte 1.098 0.813-1.484 

Eleverna får vara med och bestämma över saker som är för dem viktiga i skolan 

 

Stämmer 1.00 
 

 
Stämmer inte 1.164 0.966-1.404 

Deltar i någon organiserad fritidsaktivitet     

 
Ja 1.00 

 

 

Nej 1.249* 1.099-1.547 

Nöjd med förhållandet till sina vänner     

 
Nöjd 1.00 

 

 

Inte nöjd 1.035 0.741-1.446 

Vänner med destruktivt beteende      

 
Nej 1.00 

   Ja  1.103* 1.036-1.174 

*p-värde <0,05 

 

Oddset för att ha en låg riskperception minskar med 33,3% (oddskvot 0,667) för flickorna i 

jämförelse med pojkarna. Vidare visar tabell 7 att oddset för att ha en låg riskperception ökar 

med 419,5% för den grupp ungdomar som någon gång har brukat cannabis. Detta då en 

jämförelse gjorts med de ungdomar som aldrig har brukat cannabis. Resultatet för dessa två 

variabler är signifikanta och kan därmed generaliseras till hela populationen då p-värdet inte 
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är högre än 0,05. När eget bruk exkluderas i tabell 8 (se Appendix) överrensstämmer 

resultatet med tabell 7 då oddskvoten för samtliga oberoende variabler, bortsett från kön, 

ökar.  

 

Resultatet gällande föräldrarnas vetskap om var ungdomarna för det mesta är på fredags- och 

lördagskvällar kan inte generaliseras då det inte är signifikant. För det urval som ingick i 

denna undersökning ökar dock oddset för att ha en låg riskperception med 31,6% för de 

ungdomar vars föräldrar för det mesta inte vet var de är på fredags- och lördagskvällar. För de 

ungdomar som upplever sig ha en dålig relation till sina föräldrar ökar oddset med 19.4% för 

att de ska ha en låg riskperception avseende cannabisbruk. Detta i jämförelse med de 

ungdomar som anser att de har en bra relation till sina föräldrar. Oddset för att ha en låg 

riskperception ökar även för de ungdomar vars föräldrar inte bestämmer när de ska vara 

hemma på kvällen, i detta fall ökar oddset med 32,4%. Båda dessa resultat är generaliserbara 

då p-värdet understiger 0,05 vilket indikerar på att de är signifikanta. 

 

För de ungdomar som inte upplever att läraren ger beröm när de gjort något bra ökar oddset 

med 4,1% för att de ska ha en låg riskperception avseende cannabisbruk. Oddset för en låg 

riskperception ökar med 9,8% bland de ungdomar som inte vet vilka ordningsregler som 

gäller i deras skola. I jämförelse med de ungdomar som svarat att de får vara med och 

bestämma över saker som är viktiga för dem i skolan så ökar oddset för att ha en låg 

riskperception med 16,4% för dem som har svarat motsatsen. Det är ingen av variablerna som 

tillhör kategorin skolan som är signifikanta då samtliga p-värden överstiger 0,05. Detta 

innebär att resultaten för skolan inte går att generalisera till hela populationen utan enbart är 

att anse som gällande för det urval som denna uppsats utgått ifrån. 

 

Oddset för att de ungdomar som inte deltar i någon organiserad fritidsaktivitet ska ha en låg 

riskperception avseende cannabisbruk ökar med 24,9% i jämförelse med de ungdomar som 

sysslar med sådana aktiviteter. Detta resultat har ett p-värde som understiger 0,05 vilket 

innebär att det är att anse som signifikant och därmed kan generaliseras till hela populationen. 

Det motsatta gäller signifikansen för resultatet gällande huruvida ungdomarna är nöjd eller 

inte med relationen till sina vänner. Detta innebär att resultatet visar hur det ser ut för denna 

uppsats urval men att det inte går att generalisera till den totala populationen. Resultatet visar 

att oddset för att de ungdomarna som inte var nöjda med relationen till sina vänner ska ha låg 

riskperception ökar med 3,5%. Bland de ungdomar som har vänner vilka sysslar med 
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destruktiva beteenden ökar oddset för att ha en låg riskperception avseende cannabisbruk med 

10,3%. P-värdet för detta resultat understiger 0,05 och kan därmed generaliseras eftersom det 

är att anse som signifikant. 

 

4.7. Sammanställning av resultatet 

I resultatet har en redogörelse getts för hur kön, eget bruk, föräldrarna, skolan samt vännerna 

relaterar till ungdomarnas riskperception avseende cannabis. Det uppsatsens undersökning har 

kommit fram till är att det är en större andel pojkar som har en låg riskperception jämfört med 

flickor. Undersökningen har även funnit ett statistiskt samband mellan ungdomarnas 

riskperception och huruvida de tidigare brukat cannabis eller inte. Detta samband visar att det 

är en större andel av de ungdomar vilka har brukat cannabis som har en låg riskperception 

jämfört med dem som inte har brukat. Det har även visats att andelen som har en låg 

riskperception är större desto fler gånger ungdomarna har brukat cannabis. Därmed finns det 

ett samband mellan frekvensen av cannabisbruk och ungdomarnas riskperception. 

 

Resultaten visar på ett statistiskt samband mellan föräldrarna inklusive ungdomarnas relation 

till dem och ungdomarnas riskperception. Oddset för att ha en låg riskperception ökar för de 

ungdomar som har en dålig relation till sina föräldrar i jämförelse med de ungdomar som har 

en bra relation. Detta gäller oavsett om relationen enbart har studerats med hänsyn till andra 

föräldrafaktorer eller till samtliga faktorer, i tabell 7. Resultatet gäller generellt för samtliga 

elever i årskurs 9 i Sverige. Dessutom ökar oddset för att ha en låg riskperception om 

föräldrarna inte bestämmer när ungdomarna ska vara hemma på kvällen. Det oddset ökar ännu 

mer när alla faktorer inkluderades i jämförelse med då bara föräldrarna och relationen till dem 

studeras, i tabell 4. Den ökningen tyder på att övriga faktorer inte kan förklara huruvida 

ungdomarnas föräldrar bestämmer när de ska vara hemma på kvällarna eller inte. Detta anses 

gälla för alla niondeklassare i Sverige enligt resultatet som undersökningen visat. Resultatet 

visar även på att om föräldrarna för det mesta inte vet var ungdomarna är på fredags- och 

lördagskvällar ökar oddset för att ha en låg riskperception som mest. Att oddset ökar som 

mest av den faktorn gällde emellertid enbart när föräldrarna studerades och det var även 

endast då resultatet kunde sägas gälla för samtliga elever i årskurs 9 i Sverige.  

 

Vidare visar resultatet även ett statistiskt samband mellan skolan och ungdomarnas 

riskperception avseende cannabisbruk. För de ungdomar som inte upplever att läraren ger 
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beröm när eleverna gjort något bra ökar oddset för att ha en låg riskperception. Detsamma 

gäller för de ungdomar som inte vet vilka ordningsregler som gäller på deras skola. Oddset för 

att ha en låg riskperception ökar även för de ungdomar som inte upplever att eleverna får vara 

med och bestämma över saker som är viktiga för dem i skolan. Dessa resultat gäller för alla 

elever i grundskolans nionde klass i Sverige när enbart ungdomarnas förhållanden till skolan 

studeras, i tabell 5. Däremot går inte resultatet att generalisera till alla elever i nionde klass 

när samtliga faktorer inkluderas och tas i beaktande, men det går att se att resultatet är 

gällande för det urval som legat till grund för uppsatsen undersökning.  

 

I resultatet går det att utläsa ett statistiskt samband mellan vännerna och ungdomarnas 

riskperception avseende cannabisbruk. Det som ökar oddset för en låg riskperception mest, 

även när samtliga faktorer inkluderas, är om ungdomarna inte deltar i någon organiserad 

fritidsaktivitet. Detta resultat, samt det som säger att oddset för låg riskperception ökar för 

ungdomar vars vänner har ett destruktivt beteende, gäller samtliga elever som går i nionde 

klass i Sverige. Vidare visar resultatet att om ungdomarna inte är nöjda med relationen till 

sina vänner så ökar även det oddset för att ungdomarna ska ha en låg riskperception. 

Resultatet rörande att inte vara nöjd med relationen till sina vänner gäller dock endast de 

elever som ingått i uppsatsens undersökning och kan inte anses gällande för alla elever i 

årskurs 9 i Sverige. 

 

5. ANALYS 

I detta kapitel kommer resultatet att analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkter som 

använts i denna uppsats. Kapitlet börjar med en sammanfattning av den tidigare redogörelsen 

som har gjorts i uppsatsen gällande de teoretiska utgångpunkterna. Analysen som sedan görs 

utifrån dessa teoretiska utgångpunkter och tidigare forskning kommer att delas upp enligt de 

två mekanismer som förklarar varför en skyddsfaktor är att anses som skyddande. Dessa 

kategorier har fått rubrikerna tydliggjorda regler och samhörighet. 

 

5.1. Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

De teoretiska utgångspunkter som har använts i uppsatsen är riskperception samt risk- och 

skyddsfaktorer. Riskperception handlar om att förklara vilka faktorer som ligger bakom de 

tankeprocesser vilka uppstår när bedömningar av olika risker sker (Olofsson & Öhman 

2009:44). Eftersom samtliga människor formas olika beroende på deras omgivning utgår 
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riskperceptionen från en subjektiv syn på hur risker uppfattas (ibid:20-21). Det vill säga att 

människor har olika riskperception men att den ändå kan ha påverkats av samma sociala 

omständigheter. Likväl som att personer som har liknande riskperception kan ha influerats av 

olika faktorer (Olofsson & Öhman 2009:31). Riskperceptionen ses därmed som att den 

definieras av varje enskild individ och inte kan förklaras av en ensam faktor (ibid:46). 

 

Liksom riskperception menar risk- och skyddsfaktorer att det finns olika faktorer som 

tillsammans påverkar en människa. Det risk- och skyddsfaktorer fokuserar på är olika faktorer 

och förhållanden som anses kunna påverka sannolikheten för om ett destruktivt beteende ska 

förekomma eller inte (Sundell 2003:13). Riskfaktorer syftar till de olika faktorer som ökar 

sannolikheten för ett destruktivt beteende, som till exempel drogbruk. Skyddsfaktorer anses 

kompensera för riskfaktorernas effekter vilket kan minimera sannolikheten för ett destruktivt 

beteende. Vidare ses skyddsfaktorer även som motpoler till riskfaktorer (Sundell 2008:95), till 

exempel om en bra relation till sina föräldrar är en skyddsfaktor så är en dålig relation en 

riskfaktor. 

 

Det finns två mekanismer som ensamt eller tillsammans förklarar varför vissa faktorer anses 

som skyddsfaktorer. Den första mekanismen är tydliggjorda regler där ungdomarna är 

medvetna om vilka regler som gäller samt konsekvenserna för om dessa följs eller inte. Den 

andra mekanismen handlar om att ungdomarna ska känna en ökad samhörighet. Detta sker 

genom att banden stärks mellan ungdomarna och deras omgivning. Banden kan exempelvis 

stärkas genom att ungdomarna aktivt får bidra till olika situationer samt får uppmuntran och 

beröm då de handlar rätt. Detta gäller i alla relationer som ungdomarna har vare sig det 

handlar om föräldrar, vänner eller lärare (Andréasson & Stenström 2008:14). 

 

5.2. Tydliggjorda regler 

Resultatet i denna studie visar ett statistiskt samband mellan tydliggjorda regler och 

ungdomarnas riskperception avseende cannabisbruk. Detta exempelvis genom att när enbart 

faktorer kopplade till skolan studeras, går det att se att om ungdomarna inte vet vilka 

ordningsregler som gäller, så ökar oddset för att ha en låg riskperception. Det är även den 

faktorn vars oddskvot ökar mest, vilket indikerar på att tydliggjorda regler i skolan har en 

större inverkan på riskperceptionen än vad exempelvis ungdomarnas inflytande i skolan har. 

Detta, eftersom att huruvida ungdomarna vet vilka ordningsregler som gäller eller inte, 
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faktiskt är relaterad till riskperceptionen och inte kan bortförklaras av andra faktorer i skolan 

som har undersökts. Det finns dock inget statistiskt samband mellan skolan som helhet och 

riskperceptionen när de övriga faktorerna gällande föräldrarna och vännerna också tas i 

beaktande. 

 

Huruvida ungdomarna upplever att föräldrarna för det mesta vet var de är på fredags- och 

lördagskvällar eller inte är också att anse som en form av tydliggjord regel. Detta då det kan 

tyckas att föräldrarna utövar en form av övervakning av ungdomarna. En sådan övervakning 

ger föräldrarna möjlighet att reglera vart ungdomarna får och inte får vistas. Detta förklarar 

oddset för att ha en låg riskperception när enbart föräldrarna studeras men inte när hänsyn tas 

till alla faktorer, såsom de gällande vännerna och skolan. Det finns dock ett samband mellan 

tydliggjorda regler från föräldrarna och ungdomarnas riskperception även när alla faktorerna 

finns med. Detta eftersom att när föräldrarna inte bestämmer när ungdomarna ska vara hemma 

på kvällen ökar sannolikheten för att ha en låg riskperception när hänsyn tas till samtliga 

faktorer. Att föräldrarna inte bestämmer när ungdomarna ska vara hemma på kvällarna är i 

och med detta att anse som en riskfaktor. Eftersom en låg riskperception enligt tidigare 

forskning ökar sannolikheten för ett drogbruk (Danseco, Kinger & Coggeshall 1999:51-52) är 

den att betraktas som negativ. Om föräldrarna däremot bestämmer när ungdomarna ska vara 

hemma kan därmed anses som en skyddsfaktor då den antas minska sannolikheten för en låg 

riskperception.  

 

5.3. Samhörighet 

Det som går att se utifrån resultatet av denna undersökning är även ett statistiskt samband 

mellan ungdomarnas upplevelse av samhörighet och deras riskperception avseende 

cannabisbruk. Detta gäller dock inte samhörigheten till skolan utan enbart till föräldrarna och 

vännerna. När skolan ensamt studerats har däremot de faktorer som bidrar till att ungdomarna 

känner en ökad samhörighet kunnat påvisas att ha ett samband med riskperceptionen. Två 

faktorer som bidrar till att öka samhörigheten till skolan är att ungdomarna känner att de får 

vara med och bestämma i skolan samt att lärarna ger beröm. När ungdomarna känner att de 

får vara med och bestämma över saker som är viktiga för dem i skolan ger det dem en 

möjlighet att aktivt delta och bidra till sin skolsituation, vilket i sin tur stärker banden mellan 

ungdomarna och skolan. Banden stärks även till läraren då ungdomarna upplever att de får 

beröm av lärarna när ungdomarna har gjort något bra. 
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Ungdomarnas upplevelse av samhörighet till sina föräldrar har i denna undersökning mätts 

genom att se om ungdomarna har en bra eller dålig relation till sina föräldrar. En dålig relation 

betyder i denna studie att ungdomarna inte upplever att de får beröm eller uppmuntran samt 

att de inte känner att de kan prata med sina föräldrar. Resultatet i uppsatsens undersökning har 

visat på att om ungdomarna har en dålig relation ökar oddset för att de ska ha en låg 

riskperception avseende cannabisbruk. Det betyder att en dålig relation till sina föräldrar är en 

riskfaktor för ungdomarna och eftersom skyddsfaktorer är motsatsen blir en bra relation 

skyddande. Detta förklaras genom att en dålig relation till sina föräldrar är detsamma som att 

känna en svag samhörighet till dem. Sambandet mellan ungdomarnas riskperception och deras 

samhörighet till föräldrarna är enligt resultatet generaliserbart både då enbart föräldrarna har 

studerats som när alla faktorer tagits med i beaktande. Därmed går det att konstatera att ett 

viktigt samband är det mellan samhörigheten till föräldrarna och ungdomarnas riskperception 

avseende cannabisbruk. 

 

Det har i denna uppsats även visats på att oddset ökar för att ha en låg riskperception avseende 

cannabisbruk för de ungdomar som har vänner med destruktivt beteende. Tidigare forskning 

har visat på ett liknande samband, nämligen att sannolikheten är högre för att ungdomar som 

har vänner med destruktivt beteende kommer att bruka cannabis. Det sambandet har förklarats 

genom att vänner med destruktivt beteende uppmuntrar och accepterar bruket (Sundell 

2003:15). Därmed kan det antas att de vännerna generellt sett har en låg riskperception 

avseende cannabisbruk då de inte tros uppmuntra eller acceptera att deras vän brukar en drog 

som de själva anser vara farlig. Det innebär att sambandet mellan vänner med destruktivt 

beteende och de ungdomar som har en låg riskperception kan förklaras genom att ungdomarna 

anpassar sin riskperception efter vännernas, för att känna en ökad samhörighet till dem. 

 

En ökad samhörighet är en av de två mekanismer som gör en faktor till skyddande 

(Andréasson & Stenström 2008:14), men i detta fall bidrar en sådan samhörighet till en låg 

riskperception. Då en låg riskperception bevisligen ökar sannolikheten för ett drogbruk 

(Danseco, Kinger & Coggeshall 1999:51-52) är den att beaktas som negativ. Resultatet som 

denna uppsats har kommit fram till är att det finns ett samband mellan samhörigheten med 

vänner och riskperceptionen. Det kan tolkas som att det är vilka vännerna är som avgör 

huruvida en samhörighet till dem är att anse som en skydds- eller riskfaktor. Det är därför 

tidigare forskning har ansett deltagande i organiserade fritidaktiviteter som en skyddsfaktor. 

Deltagande i sådana aktiviteter ger ungdomarna bättre förutsättningar för att hitta “väl 
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anpassade” vänner som inte sysslar med destruktivt beteende, vilket gör att det är en 

skyddsfaktor (Sundell 2003:15) 

 

Resultaten i uppsatsen har visat på att för de ungdomar som inte deltar i organiserade 

fritidsaktiviteter ökar oddset för att ha en låg riskperception. Det antas då att för de ungdomar 

som faktiskt deltar i sådana aktiviteter skulle oddset öka för att ha en hög riskperception. 

Utifrån detta visar det att resultatet stämmer överens med tidigare forskning om att deltagande 

i sådana aktiviteter fungerar som en skyddsfaktor. Att deltagande i organiserade 

fritidsaktiviter är en skyddsfaktor beror på att ungdomarna får möjlighet att aktivt bidra, vilket 

ökar deras känsla av samhörighet till de “väl anpassade” vännerna som de umgås med där. 

Oavsett om samhörigheten till vännerna studeras enskilt eller tillsammans med samtliga 

faktorer har den en effekt på ungdomarnas riskperception avseende cannabisbruk. Vilket tyder 

på att sambandet mellan den samhörighet ungdomarna upplever till sina vänner och deras 

riskperception avseende cannabisbruk är viktig, liksom samhörigheten till föräldrarna är.   

 

6. DISKUSSION 

Detta kapitel kommer att inledas med en kort sammanfattning av uppsatsen samt de slutsatser 

som konstaterats genom resultatet. Vidare kommer dessa slutsatser att placeras in i ett större 

sammanhang. Därefter kommer även slutsatsernas betydelse för det sociala arbetet att 

diskuteras och till sist avslutas kapitlet med förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att se vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar 

ungdomars riskperception avseende cannabisbruk. Frågeställningarna har varit hur 

föräldrarna, skolan och vännerna påverkar riskperceptionen och därmed har de risk- och 

skyddsfaktorer som studerats varit kopplade till dem. Detta utifrån en subjektiv syn på 

riskperception som innebär att inte en enskild faktor ensamt kan förklara om ungdomarna har 

en låg eller hög riskperception. Resultatet har tagits fram med hjälp av logistiska 

regressionsanalyser vilka visar hur starkt olika faktorer är relaterade till en låg riskperception 

även när hänsyn tas till andra faktorer. Det resultatet visar är att flera faktorer kopplade till 

vännerna och föräldrarna har en statistisk relation med ungdomarnas riskperception avseende 

cannabisbruk. Detta medan skolan inte har en sådan relation när föräldrarna och vännerna tas 

med i beaktande. Det ska dock påpekas att resultatet kan ha påverkats av det relativt stora 
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interna bortfallet i uppsatsens huvudfråga, gällande ungdomarnas riskperception avseende 

cannabisbruk. 

  

De ungdomar som upplever att det inte finns tydliggjorda regler från föräldrarna har större 

sannolikhet att tycka att cannabis är ofarligt. Det gör att en riskfaktor kopplad till 

riskperception avseende cannabisbruk är om föräldrarna inte bestämmer när ungdomarna ska 

vara hemma på kvällarna. Eftersom skyddsfaktorer anses vara motsatsen till riskfaktorer blir 

således tydliggjorda regler från föräldrarna angående när ungdomarna ska vara hemma 

skyddande. Sannolikheten för att ungdomarna ska tycka att cannabis inte är farligt är även 

större om samhörigheten mellan dem och föräldrarna är dålig. Därmed är en dålig relation till 

sina föräldrar en riskfaktor och en bra relation att anse som en skyddsfaktor. Ytterligare en 

faktor som antas påverka riskperceptionen är vilka vänner ungdomarna känner samhörighet 

med. Ifall vännerna har destruktivt beteende blir samhörigheten en riskfaktor. Däremot är 

deltagande i organiserade fritidsaktiviteter en skyddsfaktor då det ökar möjligheten för 

ungdomarna att känna samhörighet med “väl anpassade” vänner. Det som dock inte visat sig 

ha något samband med ungdomarnas riskperception avseende cannabisbruk är faktorer 

kopplade till skolan. 

 

Det faktum att skolan inte ser ut att påverka ungdomarnas riskperception kan bero på att det är 

just de faktorer som använts för att mäta skolan betydelse som inte spelar någon roll. Det vill 

säga att skolans organisation, genom tydliga ordningsregler och elevernas möjlighet till 

inflytande, samt relationen till lärarna inte har ett samband med riskperceptionen. Det 

samband som finns när skolan studeras ensamt försvinner när föräldrarna och vännerna tas i 

beaktande. Detta kan förstås bland annat då ungdomar som går i årskurs nio troligen har 

majoriteten av sina vänner i skolan. Nära relationer är i och med detta de som antas påverka 

ungdomarnas uppfattning av risker mest. 

 

Eftersom föräldrarna och vännerna är de som påvisats ha en relation till riskperception är det 

dit det sociala arbetets förebyggande arbete gällande cannabisbruk borde riktas. Att förstå 

vilka faktorer som påverkar riskperceptionen är viktigt för det preventiva arbetet då 

ungdomars uppfattning av hälsoriskerna med cannabis bidrar till om de senare testar drogen 

eller inte (Forkby, Olausson & Turner 2013:16). Då skolan är den plats där ungdomarna 

spenderar mycket av sin tid är det logiskt att det också är dit mycket av det preventiva arbetet 

riktas. Denna uppsats har dock visat att ett direkt samband mellan skolan och riskperceptionen 
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inte finns. Trots detta är skolan en viktig arena för det preventiva arbetet eftersom det är en 

plats där det går att nå ut till ungdomarna och deras vänner.  

 

Utifrån resultatet av denna uppsats är det även viktigt att komma ihåg föräldrarna i det 

förebyggande arbetet. Detta eftersom en bra samhörighet till föräldrarna samt att ungdomarna 

har tydliggjorda regler har visat sig vara skyddsfaktorer som minskar sannolikheten för en låg 

riskperception avseende cannabisbruk. De föräldrar vars ungdomar känner en dålig 

samhörighet till dem ska erbjudas extra stöd i sin föräldraroll. Det kan handla om att ge 

föräldrarna verktyg till att öka samhörigheten, exempelvis genom att informera om att beröm 

och stöd kan bidra till detta. Vidare går det att visa föräldrarna att tydliggjorda regler i 

längden skyddar ungdomarna från ett potentiellt cannabisbruk vilket förhoppningsvis stärker 

föräldrarnas vilja att se till att regler följs. Dessutom är det viktigt att informera föräldrarna 

om riskerna med cannabis för att de ska kunna påverka ungdomarnas riskperception avseende 

drogen. Detsamma gäller om att informera vännerna, både eftersom de setts ha en koppling 

till riskperceptionen men även då de antagligen själva också är ungdomar. 

 

I framtiden vore det intressant att forska på hur informationen gällande riskerna med cannabis 

sett ut över tid för att eventuellt kunna förklara varför andelen ungdomar med låg 

riskperception ökat drastiskt sedan 2007 (CAN 2014:106). För att förstå detta skulle även 

intervjuer med de ungdomar som har en låg riskperception kunna genomföras. Sådana 

intervjuer skulle kunna handla om varför ungdomarna inte anser att riskerna med 

cannabisbruk är särskilt stora samt varifrån de hämtar sin information gällande cannabis. 

Vidare skulle en jämförande studie mellan länder vara intressant för att visa på hur eventuella 

kulturella skillnader påverkar ungdomars riskperception och hur informationen gällande 

riskerna med cannabisbruk ser ut. 
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APPENDIX 

Tabell 8 
Låg riskperception bland ungdomar avseende cannabisbruk (utan eget bruk) 

  
 

Låg riskperception 

Variabler Oddskvot KI 95% 

Kön     

 

Pojke 1.00 

 

 

Flicka 0.656* 0.553-0.778 

Föräldrarna vet var ungdomen är på fredags- och lördagskvällar 

 

För det mesta 1.00 
 

 

För det mesta inte 1.479* 1.133-1.931 

Ungdomens relation till föräldrarna     

 
Bra 1.00 

 

 

Dålig 1.207* 1.049-1.389 

Föräldrarna bestämmer när ungdomen skall vara hemma på kvällen     

 
Stämmer 1.00 

 

 

Stämmer inte 1.333* 1.101-1.615 

Upplever inte att läraren ger beröm när eleven gjort något bra      

 
Stämmer 1.00 

 

 

Stämmer inte 1.015 0.831-1.241 

Vet vilka ordningsregler som gäller i skolan     

 
Stämmer 1.00 

 

 

Stämmer inte 1.080 0.806-1.446 

Eleverna får vara med och bestämma över saker som är för dem viktiga i skolan 

 

Stämmer 1.00 
 

 

Stämmer inte 1.179 0.982-1.416 

Deltar i någon organiserad fritidsaktivitet     

 
Ja 1.00 

 

 

Nej 1.350* 1.098-1.660 

Nöjd med förhållandet till sina vänner     

 
Nöjd 1.00 

 

 

Inte nöjd 1.044 0.754-1.446 

Vänner med normbrytande beteende      

 
Nej 1.00 

   Ja  1.218* 1.150-1.291 

*p-värde <0,05 

 


