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Gymnasieelevers attityd till 
marijuana 

- Upplevd självkänsla och upplevd känsla av sammanhang 
 
Denna undersökning gjordes på grund av dagens uppmärksammande av 

användningen av drogen marijuana och syntetiska motsvarigheter bland ungdomar. 

Även den legalisering som skett i andra länder skapade ett intresse för 

undersökningen. En enkätstudie genomfördes bland gymnasieelever, årskurs tre i 

Västra Götaland. Studien hade 57 respondenter med en medelålder på 18 år, 33% 

kvinnor och 67% män. Studien visade på att de manliga gymnasieeleverna i 

undersökningen tenderade att ha en mer positiv attityd till drogen marijuana. Attityd 

till marijuana hade även en positiv korrelation med självkänsla. Studien fann ingen 

statistisk signifikant korrelation mellan känsla av sammanhang (KASAM) och 

attityd till marijuana. En positiv statistisk signifikant korrelation fanns dock mellan 

KASAM och självkänsla vilket är i linje med tidigare forskning. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att elever i årskurs tre på gymnasiet med högre 

självkänsla även tenderar till att vara mer positivt inställda i sin attityd till drogen 

marijuana. 

Nyckelord: attityd, marijuana, självkänsla, KASAM, ungdomar 

 

Upper secondary school students' attitude towards marijuana                   

- Perceived self-esteem and perceived sense of coherence 
This survey was made on the basis of today's attention of the use of the drug 

marijuana and its synthetic counterparts among young people. Also, the 

liberalization that has occurred in other countries created an interest to do the survey. 

A questionnaire study was conducted among third graders in upper secondary school 

in the region of Västra Götaland. The study had 57 respondents with a mean age of 

18 years and the gender distribution was 33 % female and 67 % male. The study 

showed that male upper secondary students' tended to have a more accepting attitude 

towards the drug marijuana. This attitude also had a positive correlation with self-

esteem. The study found no statistically significant correlation between sense of 

coherence (SOC) and attitude toward marijuana. SOC and self-esteem was however 

positively correlated, which is in line with previous research. In summary, students 

in the third grade of upper secondary school with higher self-esteem also tended to 

be more accepting in their attitude toward the drug marijuana. 

 

Keywords: attitude, marijuana, self-esteem, SOC, adolescents 
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Under året 2014 har det gått att läsa om legaliseringen av marijuana i olika massmedier (t.ex. 

SVT Nyheter, 2014; Björling, 2014, 11 december). Man har även kunnat läsa om unga personer 

som skadats eller gripits på grund av drogen Spice, vilken är en syntetisk variant av marijuana 

(Arell, 2014, 29 november; Svahn & Flores, 2014, 18 november; Polisen, 2014). Detta kan 

väcka frågor kring ungdomars attityder till drogen marijuana. Kan det finnas kopplingar till 

självkänslan då ungdomar under gymnasietiden genomgår en identitetsutveckling (Nolen-

Hoeksem et al., 2009)? Kan det vara graden av känslan av sammanhang som påverkar 

ungdomar i deras attityd till drogen, då graden av detta påverkar hur de unga kommer hantera 

olika livssituationer (Antonovsky, 1992)? Framförallt, vad har ungdomar överlag för attityd till 

marijuana? Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) genomför varje år en 

undersökning av alkohol-, tobak- och narkotikavanor bland ungdomar i nionde klass och 

andraring på gymnasiet (CAN, 2013). I CANs rapport om skolelevers drogvanor (2013) går det 

att läsa att cannabis (hasch/marijuana) är den vanligaste drogen som eleverna har använt, följt 

av Spice. Information om ungdomar och marijuana som idag finns att tillgå avser främst 

ungdomars användning av drogen varav intresset väcktes av författarna till följande studie att 

undersöka vad ungdomar tycker om marijuana. Kan ungdomar till exempel ha en positiv attityd 

till marijuana, utan att vilja pröva drogen? Flera forskare har tidigare undersökt just 

användandet av drogen cannabis, och vilka risker användandet kan medföra (Squegelia, 

Jacobus, Nguyen-Louie, & Tapert, 2014; Meier, Caspi, Ambler, Harrington, Houts, Keefe, & 

Moffitta, 2012). I studien som följer har författarna med hjälp av tidigare forskning valt att 

skapa ett frågeformulär om attityden till marijuana.  

Cannabis är världens mest använda illegala drog (Meier et al., 2012). Cannabis är en 

substans som verkar psyko-aktivt. Det positiva är att drogen kan skapa en känsla av 

välbefinnande för stunden, men den påverkar motoriska samt kognitiva förmågor negativt. 

Marijuana framställs genom att ta torkade blad och blommor av cannabisplantan. Marijuana 

kan intas genom mat, dryck eller genom rökning. Den aktiva substansen i cannabis är THC 

(tetrahydrocannabinol) vilken binder sig med receptorer i hjärnan och kan även gå ut till andra 

organ i kroppen som exempelvis lever. THC kan försämra individers reaktionstid, motoriska 

färdigheter, kognitiva förmågor och då främst minnet, THC kan även skapa känslor av panik 

etc. Effekterna är flera och det kan ta veckor innan de försvinner efter det att individen intagit 

marijuana (Nolen-Hoeksema et al., 2009). Försök har gjorts för att finna eventuella 

hälsofördelar med användandet av marijuana men resultaten är tvetydliga. Marijuana kan lindra 

vissa cancersymptom men hur effektivt det är jämfört med traditionell medicin och om de 

skadliga effekterna är större än de välgörande, är ännu oklart (Bowles, O’Bryant, Camidge & 
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Jimeno, 2012).          

 Att ungdomar använder marijuana kan bero på att de är i en sådan fas i livet att de 

experimenterar (Nolen-Hoeksema et al., 2009). Meier et al (2012) visar att ungdomar idag inte 

i samma utsträckning som tidigare tror att en regelbunden användning av cannabis är farligt för 

hälsan. Att vissa ungdomar idag inte ser faran i samma utsträckning kan vara oroväckande då 

forskning visat att en regelbunden användning genom tonåren kan skapa permanenta 

neuropsykologiska skador, till exempel försämrat minne (Meier et al., 2012). 

European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction är en decentraliserad byrå 

för EU vilket betyder att de är knytpunkten för narkotikainformationen i EU. I byråns rapport 

(2014) står det att cannabis är lagligt under vissa restriktioner i exempelvis Colorado State i 

USA, Washington State i USA samt Nederländerna. I 18 delstater i USA var det även innan 

denna legalisering lagligt med marijuana i medicinskt syfte. Anledningar till legalisering kan 

vara för att minska narkotikabrott, att få in skatt eller på grund av att unga med hjälp av 

legaliseringen kan testa drogen under kontrollerade förhållanden. I Sverige är all cannabis 

olaglig i enhet med SFS 1968:64. Dessa fakta gör det intressant att ställa frågor i enkäten om 

ungdomars attityd till den svenska lagstiftningen angående marijuana. Enligt Wang och Chen 

(2006) ändrar vi attityder beroende på våra kognitiva resurser samt vårt engagemang men även 

av hur många övertygande argument vi läser, speciellt i ungdomen.    Enligt 

Eagly och Chaiken (1993) är definitionen av begreppet attityd en psykologisk tendens som 

individer uttrycker genom att utvärdera till exempel ett objekt, subjekt eller en händelse som de 

tycker mer eller mindre om. I detta fall är det intressant att se ungdomars attityd till marijuana. 

Med psykologisk tendens menas ett internt tillstånd hos personen och att utvärderingen kan ske 

medvetet, omedvetet, kognitivt, genom beteende eller emotionellt. Attityder skapas genom att 

personen på något av dessa sätt utvärderar ett objekt eller en situation. När personen sedan 

agerar på samma sätt återkommande och detta lagras i minnet har attityden skapats hos 

personen. Attityder hos en person är bara en av många grupper av variabler som kan förutsäga 

ett beteende, därmed inte sagt att en persons attityder helt och hållet kan förutsäga personens 

framtida beteende. I detta fall menas det att en positiv attityd till marijuana inte ensamt kan 

sägas predicera beteendet att ungdomen faktiskt testar marijuana, då attityden bara är en av 

många variabler som kan påverka ungdomar till att pröva drogen (Eagly & Chaiken, 1993; 

Greenwald & Banaji, 1995).    

En annan definition av attityd är den som Maio och Haddock (2009) ger, vilken 

förklarar attityd som en utvärdering en person gör av ett objekt eller subjekt som baseras på 

information om beteende, emotioner och kognition i samspel med personen. Här skriver även 
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författarna att det förekommer olika styrka på attityder, de starka attityderna är mer benägna att 

förutsäga beteende än de svaga. De starka attityderna ändras inte lika lätt som de svaga och är 

mer stabila över tid, de är även benägna att påverka hur vi bearbetar intagen information. Maio 

och Haddock (2009) skriver vidare att det förekommer två olika typer av attityder, de attityder 

vilka personen är medveten om (explicita) och dem personen inte är medveten om (implicita). 

När man mäter attityder väljer man vilken typ av attityd man vill mäta. I denna studie har 

författarna valt att ställa direkta frågor om attityden till marijuana. På det viset kan ungdomars 

explicita attityd som kräver deras medvetna uppmärksamhet mätas.  Personer är ibland 

omedvetna om den riktiga anledningen till varför de har en specifik åsikt om något (Maio & 

Haddock, 2009) vilket också är värt att notera i studier om attityder. I nuvarande studie kan det 

vara så att en person med en negativ eller positiv attityd till marijuana är omedveten om varför 

han eller hon har den åsikten till drogen.  

Enligt Duff och Erickson (2014) anser inte kanadensiska ungdomar idag att cannabis är 

lika farligt som andra droger. Författarna menar att cannabis blivit mer socialt accepterat bland 

de unga och har lokaliserat olika faktorer som kan ha påverkat detta; bättre tillgång i samhället, 

tätare förekomst, mer toleranta attityder av både användare av drogen och icke användare, 

förväntningar/nyfikenhet och en kulturell anpassning av narkotikakulturen. Denna 

undersökning är gjord i Kanada men enligt CAN (2013) kan en tendens till ökning av just 

marijuanaanvändning även ses i Sverige och man kan även se att det är lättare att få tag på 

drogen idag. I denna rapport beskrivs det även att av alla elever i årskurs två på gymnasiet, har 

19 % av pojkarna och 14 % av flickorna svarat att de någon gång testat narkotika. Detta gör det 

angeläget att mäta om ungdomar kan tycka det är obehagligt att vistas med andra individer som 

för tillfället är påverkade av marijuana, om de någon gång testat drogen, eller är nyfikna på att 

pröva. 

 Ungdomar är en grupp som drogprevention är viktig att rikta mot (Meier et al., 2012). 

Detta kan bero på att de experimenterar (Nolen-Hoeksema et al., 2009) och kan få permanenta 

skador av drogen (Meier et al., 2012). Ungdomar är även en grupp som genomgår en 

identitetsutveckling för att få svar på vilka de är och vad de har för ideologier i livet. Denna fas 

bör enligt psykoanalytikern Erik Erikson (citerad i Nolen-Hoeksema et al., 2009) vara löst i 

början eller mitten av tjugoårsåldern. Innan den löses kan ungdomar experimentera med olika 

ideologier, beteenden eller ha olika intressen för att kunna finna den person de ska bli efter sin 

identitetskris. Under denna tid hos ungdomar finns idag oändligt många valmöjligheter för 

vilken identitet man kan skapa och under tiden har ungdomarna svårt att utvärdera sitt eget 

värde i stora livsområden. Ungdomar kan även ha svårt att ha en konstant bild av sitt själv, det 
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vill säga att ungdomen kan ha svårt att veta säkert vem hon är, vad hon tycker om olika ämnen 

i livet och hur hon ser på tillvaron (Nolen-Hoeksema et al., 2009).    Arnett (2011) 

beskriver även hur ungdomar mellan 18-29 år idag är i en fas i livet som han kallar ”emerging 

adulthood” vilket innebär en ålder då ungdomarna utforskar sin identitet, funderar på sig själva, 

känner sig som mitt emellan två åldrar och har många valmöjligheter. Dessa fakta aktualiserar 

frågan om att undersöka gymnasieelevers attityd till marijuana, då de befinner sig i sin 

identitetskris. När denna period i livet har löst sig har de skapat en stabilitet i vardagen gällande 

exempelvis arbete och kärleksliv, men har även bild av sin egen identitet. Eftersom denna tid i 

livet till stort sett handlar om att utveckla sin identitet och genomgå livsförändringar, menar 

Chung, Robins, Trzesniewski, Noftle och Roberts et al. (2014) att självkänslan hos individen 

kan påverkas.  

 Med självkänsla menas en persons subjektiva utvärdering av sitt eget värde. Självkänsla 

är en personlighetsegenskap som kan ändras under vissa perioder i livet men som är relativt 

stabil över tid (Chung et al., 2014). Forskning av Chung et al., (2014) har inom området visat 

att självkänsla kan påverka beteenden, hur väl personer kan anpassa sig till olika situationer och 

hur personer sätter upp samt uppnår mål i livet. Även om självkänsla är tämligen stabil över tid 

anses det ändå att personer kan få högre eller lägre självkänsla tillfälligt eller mer permanent 

beroende på vilka prövningar eller skeenden i livet de går igenom (Chung et al., 2014). 

Eftersom ungdomar går igenom en identitetskris vilket är ett speciellt skeende i livet (Nolen-

Hoeksema et al., 2009) vilket kan påverka självkänslan (Chung et al., 2014) blir det motiverat 

att i denna studie undersöka om ungdomars självkänsla delvis kan predicera deras attityd till 

marijuana. Genom livet kan personers självkänsla vara lägre eller högre beroende på olika 

händelser, dels i det sociala samspelet men även genom fysisk mognad som exempelvis 

puberteten. När individer går igenom dessa förändringar kan detta påverka deras självkänsla 

över tid, det vill säga att självkänslan hos personen kan bli bättre eller sämre över tid. Studier 

har visat att självkänslan sjunker under tonårstiden, för att sedan öka igen under ”emerging 

adulthood” samt i vuxen ålder och åter igen minska när man blir äldre. Detta visar att olika 

faser i livet påverkar självkänslan hos personer (Chung et al., 2014). 

             Självkänsla har vidare visat sig att vara en viktig faktor för individers hälsa. 

Självkänslan medverkar till en motståndkraftighet hos personer när de utsätts för prövningar i 

livet (Wiesmann & Hannich, 2011). Wiesmann och Hannich gjorde 2011 en studie för att se 

om det fanns ett samband mellan självkänsla och känslan av sammanhang (KASAM). Det 

visade sig att självkänsla hade ett positivt starkt samband till KASAM och dess tre komponenter 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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             Känsla av sammanhang (KASAM), framställdes som teori när Antonovsky arbetade 

med det salutogena synsättet på hälsa. Han ville då ta reda på vad det är som gör en människa 

lycklig, hur en individs bakgrund ser ut, vad det är som är unikt för att uppnå en bra hälsa, och 

hur en individ kan ta sig vidare framåt från en traumatisk händelse och inte fastna i nuet 

(Antonovsky, 1992). 

          KASAM är i grunden ett kognitivt begrepp och består av tre centrala komponenter. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Tillsammans bildar komponenterna känslan av 

sammanhang, vilket står för människors förmåga att se på livet med förnuft, och förstå olika 

händelsers innebörd och ta sig vidare i livet (Antonovsky, 2005). Dessa fakta gör det motiverat 

att undersöka gymnasieelevers KASAM i samband med upplevd självkänsla och attityd till 

marijuana.          

 Komponenten begriplighet står för i vilken grad olika individer upplever yttre och inre 

stimulanser som konkreta, sammanhängande och strukturerade istället för kaotiska 

slumpmässiga och oförutsägbara. Individer med en hög begriplighet anses ha en bra förmåga 

att bedöma sin verklighet, de reagerar då alltså tryggt och strukturerar upp en svår händelse för 

att ta sig vidare i livet. De förväntas även kunna göra en svår händelse, som till exempel ett 

dödsfall, begriplig. En individ som istället har en lägre grad av begriplighet ser sig själv ofta 

som en olycksfågel och tror inte att olyckan någonsin kommer att sluta drabba henne. När de 

är med om till exempel ett dödsfall blir deras värld istället kaotisk, de får svårt att ta sig vidare 

i livet och se positivt på framtiden (Antonovsky, 2005).     

 Den andra komponenten hanterbarhet står för individers egenkontroll. De med en hög 

egenkontroll ser inte sig själva som offer, de tycker heller inte att livet är orättvist om de skulle 

vara med om ett misslyckande eller en traumatisk händelse. De kan tillslut reda sig och sörjer 

inte för alltid. En individ som då har en låg hanterbarhet ser sig själv som offret, och har lätt för 

att tycka synd om sig själv (Antonovsky, 2005). Dessa två komponenter begriplighet och 

hanterbarhet skapas hos individer genom att de skaffar sig en verklighetsuppfattning som 

omfattar att de är medvetna om att de kan bemästra och begripa vad som händer kring dem. Det 

är först när dessa två komponenter finns hos individerna som meningsfullhet skapas 

(Antonovsky, 1992).         Meningsfullhet 

står för motivationskomponent men är ursprungligen en kognitiv aspekt på känslan av 

sammanhang, här läggs även tyngd på det emotionella. Antonovsky (2005) menar att individer 

med en hög grad av meningsfullhet lägger vikt på de händelser i livet som varit betydelsefulla. 

De med en låg meningsfullhet har istället svårt för att se på livet med positiva ögon, deras 

bakgrund består endast av problem och svårigheter, även om de någon gång i livet har varit 
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med om något som gjort dem lyckliga för stunden (Antonovsky, 2005).  

      Beroende på vilken av komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

som är starkast hos ungdomar, hur stark eller svag KASAM de har, bestäms vilken väg som för 

dem vidare och framåt i livet. Antingen en mer realistisk och positiv väg, eller så kan de gå en 

mer negativ väg, med ett förvirrande förhållningssätt till omgivningens prövningar. Självfallet 

är det sällan såpass svart eller vitt utan de flesta kan hamna på en väg mitt emellan dessa sätt. 

Det är under tonårstiden som ungdomarna hittar dessa olika vägar hos sig själva, där de även 

försöker prioritera sig själva och försöker hitta sin egen känsla av sammanhang. Samtidigt vill 

de tillhöra gruppen och fokus läggs därför på nutid, utan att de blickar framåt (Antonovsky, 

1992).  

Eftersom CAN (2013) och European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction 

(2014) till exempel informerar om att cannabis (hasch/marijuana) är den vanligaste drogen som 

eleverna har använt, följt av spice, och att drogen även blivit legaliserad på ett flertal ställen i 

världen är det aktuellt att i denna studie undersöka gymnasieelevers attityd till drogen.  Enligt 

Wang och Chen (2006) ändrar vi attityder beroende på våra kognitiva resurser samt vårt 

engagemang men även av hur många övertygande argument vi läser, speciellt i ungdomen. 

Dessa fakta gör det intressant att ställa frågor i enkäten för denna undersökning om ungdomars 

attityd till den svenska lagstiftningen angående marijuana. Då ungdomar även befinner sig i 

”emerging adulthood”, och under den senare delen av sin identitetsutveckling (Arnett, 2011; 

Nolen-Hoeksema et al., 2009) kan det finnas en risk att självkänslan och hälsan påverkas under 

ungdomars identitetsutveckling (Chung et al., 2014). KASAM kan delvis förklara vad det är 

som är avgörande för ungdomars välbefinnande och är en viktig faktor till ungdomars hälsa 

(Antonovsky, 1992). En fråga som då väcks, är om självkänsla och KASAM kan predicera 

ungdomars attityd till marijuana. 

Denna undersökning kan vara till nytta för samhället genom att försöka skapa en 

förståelse för ungdomars attityd till marijuana, och på så vis vidare arbete med drogprevention 

riktat mot ungdomar. Det kan även ur ett vetenskapligt synsätt vara av relevans att få fram 

vidare information om hur självkänsla samt känsla av sammanhang kan predicera attityder. 

  Frågeställningarna denna studie har som avsikt att besvara är följande:  

• Tenderar gymnasieelever i årskurs tre till att ha en positiv eller en negativ attityd till 

marijuana? 

• Går det att utifrån självskattad självkänsla och självskattad KASAM predicera 

gymnasieelevers attityd till marijuana? 
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• Finns det någon könsskillnad vad gäller attityden till marijuana bland gymnasieelever i 

årskurs tre? 

 

Metod 

 

Litteratur 

 

För att komma fram till de källor som använts i bakgrunden har det gjorts ett flertal olika 

sökningar. Sökningar efter vetenskapliga artiklar för samtliga variabler ägde rum under 

november och december år 2014. Databaserna som användes var Primo, Diva, Proquest, 

Swesub, Libris och Google Schoolar som fanns att tillgå i biblioteket på Högskolan Väst. Till 

ämnet droger och attityden till marijuana användes exempelvis sökord som cannabis, 

marijuana, droger, ungdomar, attityder och åsikter vilka även användes i olika kombinationer 

till varandra. Till ämnena KASAM och självkänsla var sökorden exempelvis sammanhang, 

SOC-13, självkänsla, självuppfattning, livsuppfattning, meningsfullhet, hanterbarhet, 

begriplighet, individ, ungdomar och unga vuxna. Då sökningar om könsskillnader varit aktuella 

har även sökord som genus, kön och könsskillnader använts.    Varje sökning 

som gjordes fick fram mellan cirka 10-15 000 resultat. För att endast använda aktuell 

information valdes de artiklar som nyligen publicerats, var i fulltext samt var granskade. En 

annan metod som användes för att nå aktuella artiklar var att exkludera de ämnen som inte 

ansågs vara viktiga för just denna studie. När ett flertal artiklar lästes gick det i innehållet att se 

väsentlig information som författarna källhänvisade till, då alltså förstahandskällor som i sin 

tur letades upp och användes. I vissa fall har inte förstahandskällan kunnat hittas, det är då 

andrahandskällan som angetts till en referens. Rosenberg (1965) är ett exempel på en 

vetenskaplig artikel där originalkällan inte hittades. I vissa delar av texten står det därför 

Rosenberg (1965) (citerad i Wiesmann & Hannich, 2011). I sökningarna som genomförts 

har fallet även varit att flera författarnamn dykt upp i olika vetenskapliga artiklar. Vissa namn 

ansågs viktiga för denna studie och fungerade därför som sökord, vilket har främjat sökningen 

efter väsentlig information till studiens bakgrund. I vissa fall har även användning av böcker 

skett. Sökningarna har då endast gjorts i databasen primo, då böcker har funnits att hämta har 

dessa använts som information till bakgrunden. Viss information har inte funnits att hämta i 

nämnda databaser. Studien har då använt sig av de myndigheter som varit aktuella för studiens 

syfte. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning är ett exempel på en myndighet 
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som har använts, där en av deras rapporter innehållit väsentlig information för denna studie. 

     Sökvägarna till frågeformulären har sett annorlunda ut 

då denna studie visste om titeln till frågeformulären och namnet på författarna. Sökningen har 

då skett i alla sedan tidigare nämnda databaser men istället med sökord som exempel 

Antonovsky, Rosenberg, KASAM, självkänsla, frågeformulär och enkät. Frågeformuläret om 

självkänsla hittades i referenslistan i en vetenskaplig artikel, men originalkällan gick inte att 

hitta i någon av tidigare nämnda databaser. Det var då Google som slutligen användes. Efter ett 

flertal sökningar på Google påträffades en hemsida till ett universitet i Maryland. Rosenberg 

har arbetat som professor på universitetet, hans frågeformulär om självkänsla var därför 

publicerat på universitetets hemsida. Det är då källan till universitetets hemsida som har använts 

i denna studie. Enkäten till KASAM var källhänvisad i en referenslista tillhörande en 

vetenskaplig artikel. Originalkällan som i detta fall är Antonovskys bok hälsans mysterium, 

publicerad 2005, gick att finna på biblioteket på Högskolan Väst.  

 

Deltagare 

 

Respondenterna i denna studie var 57 elever som kom från tre skolor på två olika orter i Västra 

Götaland. Av alla 57 respondenter gick 40% Fordon- och transportprogrammet, 37% 

Byggprogrammet, 14% Estetiska programmet med inriktning dans och slutligen gick 9% 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Urvalsgruppens medelålder var 18 år, de yngsta var 

17 år och de äldsta 20 år. Könsfördelningen var 33% kvinnor och 67% män. Alla respondenter 

gick i årskurs tre på gymnasiet.  

 

Procedur 

 

För att få ett så representativt stickprov som möjlig ur populationen som i detta fall var 

gymnasieelever i årkurs tre i Västra Götaland, var tanken från början att deltagarna skulle gå i 

fem olika program från två olika gymnasier tillhörande en ort i Västra Götaland. 

Stickprovsgruppen skulle då tillhöra Fordon och transportprogrammet, Naturvetenskapliga 

programmet, Vård och omsorgsprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet och 

Samhällsvetenskapliga programmet.  Målet var att undersökningen skulle grunda sig på 100 

respondenter, cirka 20 respondenter från varje klass för att ge tillräckligt med respondenter till 

fem olika variabler. Variablerna var attityd, självkänsla, meningsfullhet, begriplighet och 
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hanterbarhet. På grund av att rektorer och lärare hade tidsbrist för att planera en 

enkätundersökning och ej kunde delta i studien blev urvalsgruppen ändrad. Sammanlagt upptog 

det hela bortfallet 43% av det från början tänkta stickprovet.    På grund 

av lärarnas tidsbrist samt även av författarnas, blev det komplikationer när enkäterna delades 

ut, detta resulterade i att respondenterna inte heller blev jämnt fördelade över de olika 

inriktningarna. Respondenterna fyllde i enkäten under lektionstid och författarna var 

närvarande under undersökningen tillsammans med lärarna. Det tog respondenterna cirka tio 

minuter att fylla i enkätformuläret och undersökningen gjordes under november och december 

månad år 2014.  Deltagarna informerades om undersökningen muntligt och med ett 

informationsbrev som delades ut till varje elev samtidigt som frågeformuläret. 

Informationsbreven är bifogade som bilaga 1 och 2.       

      

 

Etiska Krav  

 

Informationsbrevet innehöll fyra olika aspekter som studien rättat sig efter. I enlighet med 

informationskravet fick eleverna information om vad undersökningen handlade om. Författarna 

har därefter endast analyserat och mätt det som avsågs att mätas, och undersökt det eleverna 

informerades om. I enhet med nyttjandekravet underrättades eleverna om att de data som 

samlades in endast användes till undersökningens syfte och ingenting annat. För att vidare följa 

konfidentialitetskravet fick respondenterna veta att de förblir anonyma och att det endast var 

författarna och deras handledare som skulle komma att behandla och koda insamlad data varav 

ingen tredje part skulle kunna identifiera respondenterna. Det går alltså inte att utläsa vilken 

data som tillhör vilken respondent. I enhet med samtyckeskravet blev respondenterna 

informerade om att de själva fick välja om de ville delta och att de när som helst under 

undersökning hade möjlighet att avsluta sin medverkan. Skolorna som deltagarna tillhör är alla 

tre kommunala skolor i Västra Götaland. På grund av etiska aspekter nämns inte vilka skolor 

som är med i undersökningen, inte heller orterna (Vetenskapsrådet, 2013).   

 

 

   

Mätinstrument 
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Som instrument valdes tre olika enkäter för att kunna mäta de variabler som avsåg mätas. En 

till gymnasieelevers attityd till marijuana, en till självskattad självkänsla och en sista till 

självskattad känsla av sammanhang (KASAM). Tillsammans bildade enkäterna ett 

frågeformulär som varje respondent fick svara på. Frågeformuläret innehöll även tre 

bakgrundsfrågor av nominalskala och kvotskala, angående ålder, kön och program. 

Attityden till marijuana. Attityden till marijuana mättes i en egenskapad enkät. För att 

uppnå validitet och reliabilitet i enkäten operationaliserades attityden till marijuana. Detta 

gjordes genom att skapa ett index i enhet med Hjerm et al. (2014). Frågorna i enkäten om attityd 

till marijuana rör därför; om marijuana anses vara hälsovådligt, om det finns rädsla för personer 

som är påverkade av marijuana och om marijuana anses vara som andra droger eller om det 

vore bra om marijuana blev lagligt i Sverige. Frågorna är skapade utifrån den bakgrund som 

nämnts i inledningen i denna studie. Det slutliga frågeformuläret bestod av sju olika påståenden 

med fasta svarsalternativ. Frågorna hade intervallskala och frågorna är ställda på ett sådant sätt 

att de skall kunna tolkas likadant oberoende av vem som svarar. Två exempel på frågor är ”Det 

skulle kännas obehagligt för mig att umgås med någon som var påverkad av marijuana” och 

”Det är inte farligt att testa marijuana någon gång”, hela frågeformuläret medföljer som bilaga 

3.  Varje påstående besvarades på en fyrgradig skala där noll (stämmer inte alls) och tre 

(stämmer helt) fungerade som yttervärden. Svarsalternativen innehåller inte något mittenvärde 

för att respondenterna skall bli tvungna att ta ställning till en specifik sida, detta för att undvika 

att flera respondenter ska välja mitten av bekvämlighetsskäl. Vissa frågor har även vänts på för 

att respondenterna inte skall svara slentrianmässigt i enlighet med Trost och Hultåker (2007). 

      I analysen av enkäten summerades alla frågor till 

ett slutligt resultat. Alla frågor i alla enkäter som kom in var besvarade vilket underlättade denna 

process. Det blev då den slutliga summan av alla enskilda värden på frågorna som blev en 

totalsumma. Detta utfördes för att underlätta förståelsen av begreppet attityd till marijuana, det 

är alltså alla frågor summerade som bildar författarnas tolkning av attityd till marijuana. Vidare 

underlättar totalsumman utläsningen av resultatet för läsaren eftersom det användes två 

etablerade enkäter vilka även dessa utgår från totalsumma av värden på alla item/frågor. Lägsta 

summan som gick att få på enkäten var noll och den högsta 21. En summa på 0-7 visar på en 

mer negativ attityd till marijuana, en summa på 8-10 visar en tendens till positiv attityd till 

marijuana och en summa på över 10 visar på en positiv attityd till marijuana. Denna kodning 

är skapad av författarna utifrån den egenskapade enkäten. Anledningen till att kodningen ser ut 

som den gör är att har en person en summa på 0-7 har denna person svarat i ytterkanten 

”stämmer inte alls” eller ”stämmer ganska lite” när det gäller påståenden om en mer positiv 
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attityd till marijuana. Har en person en summa på 8-10 har de svarat som minst ”stämmer 

ganska lite” på allt och ”stämmer ganska mycket” på någon fråga om påståendena som gäller 

en positiv attityd till marijuana. Personer med en summa på över 10 har svarat minst ”stämmer 

ganska lite” på alla frågor utom minst två där de svarat ”stämmer ganska mycket” på påståenden 

som gäller en positiv attityd till drogen marijuana. Det är här författarnas subjektiva tolkning 

av enkäten de skapat med stöd i tidigare forskning att detta är en rimlig skala att applicera för 

värdena i enkäten.             

 Självskattad självkänsla. Den självskattade självkänslan mättes med en etablerad enkät 

skapad av Rosenberg (University of Maryland, 2014). Frågorna är påståenden angående 

upplevd självkänsla och mäts i en intervallskala. Rosenbergs frågeformulär innehåller tio frågor 

men efter etiska överväganden valdes två frågor bort då de ansågs vara för känsloladdade då 

undersökningen var riktad mot ungdomar (Vetenskapsrådet, 2013). Varje påstående besvarades 

på en fyrgradig skala där noll (håller bestämt med) och tre (håller bestämt inte med) står för 

yttervärden. Två exempel fritt översatt från University of Maryland (2014) är ”Jag kan göra 

saker lika bra som de flesta andra människor” och ”Jag känner att jag har mycket att vara stolt 

över”. Alla frågor har översatts fritt, vissa frågor har vänts på och kodas alltså om under 

analysarbetet. I analysen summerades alla frågor i enhet med hur Rosenbergs enkät är skapad, 

slutligen är det den totala summan av alla frågor som visar hur stark eller svag den upplevda 

självkänslan är. Noll är då det lägsta värdet och 24 det högsta värdet (University of Maryland, 

2014).       KASAM – känsla av sammanhang. 

KASAM mättes i ett etablerat frågeformulär skapat av Aron Antonovsky som publicerades 

första gången år 1979 i Health, stress, and coping. I denna studie är det Antonovskys 

kortversion SOC-13, bestående av tretton frågor som har använts (Antonovsky, 2005). Frågorna 

är skapade som tretton olika påståenden om livet och mäts i en intervallskala med hjälp av 

siffror. Frågeformuläret mäter den totala känslan av sammanhang med hjälp av tre 

komponenter. De tretton påståenden tillhör varsin komponent och mäter antingen begriplighet, 

hanterbarhet eller meningsfullhet. Varje påstående besvaras på en sjugradig skala där ett 

(mycket ofta) och sju (mycket sällan/aldrig) står för yttervärden. Två exempel citerade från 

Antonovsky (2005) s. 227-234 är, ”Hur ofta känner du att det inte är någon mening med det du 

gör i ditt dagliga liv?” och ”Hur ofta har du känslor du inte är säker på att du kan kontrollera?” 

Vissa frågor har vänts på och kodas om under analysarbetet.  I analysen av KASAM 

genomfördes det två analyser för att få fram fyra värden, ett värde för den totala KASAM och 

tre värden för de tre olika komponenterna av KASAM. Alla tretton frågor är fördelade på de 

tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, de mäter alltså en egen 
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komponent. Tillsammans bildar alla frågor även en totalsumma på KASAM. Det är då det totala 

värdet av begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet som bildar KASAM som slutligen visar 

hur stark eller svag KASAM en respondent har. På begriplighet är ett det lägsta värdet 5 och 

det högsta värdet är 35. Ett värde mellan 5-14 indikerar låg begriplighet, ett värde mellan 15-

25 indikerar på en normal begriplighet och ett värde över 25 indikerar hög begriplighet. På 

hanterbarhet och meningsfullhet är det lägsta värdet 4 och 28 det högsta. Här pekar ett värde 

mellan 4-11 på en låg hanterbarhet eller meningsfullhet, ett värde mellan 11 och 19 pekar på en 

normal hanterbarhet eller meningsfullhet och ett värde över 19 pekar på en hög hanterbarhet 

eller meningsfullhet.  På den totala KASAM är 7 det lägsta värdet och 91 det högsta värdet, 7-

30 indikerar låg KASAM, 30-50 indikerar normal KASAM och ett värde över 51 indikerar hög 

KASAM (Antonovsky, 2005).       

 Reliabilitet. Enkäterna har testats på reliabiliteten, att ha i åtanke var att attitydenkäten 

är en egenskapad enkät men även att denna studie endast grundas på 57 respondenter. Ett 

mindre stickprov kan visa på ett sämre Cronbachs Alfa enligt Wiesmann och Hannich (2011). 

Med hjälp av Cronbachs alfa går reabiliteten att beräkna. Har en variabel ett Cronbachs alfa 

under .60 skall analyser helst inte göras alls. Ett Cronbachs alfa på mer än .70 anses vara bra 

och ett Cronbachs alfa på mer än .80 anses vara väldigt bra (Howitt & Cramer, 2011). 

Variablernas värde presenteras i tabell 1. 

Tabell 1 

Cronbachs alfa (a), samt skevhetsvärden för samtliga variabler 

Variabler a1 a2 Skevhet 

    

Attityd - .87 1.44 

Självkänsla .79 .80 1.12 

Begriplighet .73 .81 0.46 

Hanterbarhet .76 .67 0.38 

Meningsfullhet .86 .48 0.12 

KASAM .82 .86 0.13 

    

Not. I tabell 1 under a1, presenteras det tidigare Cronbachs alfa värdet för de etablerade enkäterna, och 

under a2 presenteras Cronbachs alfa värdet för variablerna i denna undersökning. 

 

Cronbachs alfa för självkänsla är enligt Rosenberg (1965) .79 (citerad i Wiesmann & Hannich, 

2011). Värdet är näst intill det samma som i denna undersökning .80, även gällande Cronbachs 
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alfa värdet för totala KASAM som är .81 (Hälsans mysterium, Antonovsky, (2005) och .86 i 

denna undersökning.  Meningsfullheten i denna studie har ett lågt Cronbachs alfa .48. Enligt 

regler skall analyser på variabler med ett Cronbachs alfa under .60 inte göras på grund av en 

låg reabilitet. Men eftersom variabeln meningsfullhet i den etablerade enkäten enligt 

Antonovsky, 1987 (citerad i Wiesmann & Hannich, 2011), har ett Cronbachs alfa på .86, då 

alltså ett väldigt högt värde och även den totala KASAM har .81 i denna studie valdes det ändå 

att variabeln meningsfullhet skulle ingå i analysen. Enligt Wiesmann och Hannich, 2011 kan 

det vara så att etablerade mätinstrument endast uppfyller reliabilitet då stickprovet är tillräckligt 

stort för den givna populationen.  

 

Statistisk databearbetning  

 

I analyseringen av insamlad data har en kvantitativ design använts och sambandet mellan de 

olika variablerna har analyserats. Variablerna attityden till marijuana, självskattad självkänsla 

och självskattad KASAM var summerade till totalsummor men även medelvärden för varje 

fråga/item i enkäterna. Variablerna, uttryckta som totalsummorna kunde sedan analyseras i en 

standard multipel linjär regression genom användning av totalsummornas medelvärden (M) och 

standardavvikelser (SD), eftersom skevhetsvärdena för varje variabel som presenteras i tabell 

1 inte överstiger 1.96.  En standard multipel linjär regression har använts för att se om någon 

av de oberoende variablerna självskattad självkänsla och självskattad KASAM kunde predicera 

gymnasieelevers attityd till marijuana. Pearsons korrelation har använts för att se om 

självskattad självkänsla och självskattad KASAM (Howitt & Cramer, 2011) kan ha ett 

samband. I analysen av könsskillnader i attityd till marijuana användes ett oberoende t-test 

(Howitt & Cramer, 2014).   Då data som använts är av intervallskala har beskrivande 

statistik använts för att få fram M, SD, och CI för vissa variabler. Då denna studie även hade 

för avsikt att visa skillnader mellan män och kvinnor på olika variabler, har split file använts 

tillsammans med beskrivande statistik (Howitt & Cramer, 2011). 

 

Resultat 
 

Resultatet från studien presenteras nedan i tabell samt textform. Tabell 2 visar den deskriptiva 

statistiken över respondenternas medelvärden. 
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Tabell 2 

Tabellen visar medelvärden av respondenternas svar 

  M1 M2 SD M2 
Attityd 7.33 1.05 .77 
Självkänsla 17.04 2.13 .54 
Meningsfullhet 19.82 5 1 
Begriplighet 22.04 4.41 1.30 
Hanterbarhet 18.37 4.60 1.30 
KASAM 60.23 4.63 1.06 
        

Not. M1 beskriver medelvärdet av det totala värdet för varje del i enkäten per svarande. M2 beskriver 

medelvärdet på skalan för varje fråga i enkäten per antal item och svarande. Attityd och självkänsla har 

en skala på 0-3, KASAM har en skala på 1-7.  

 

På den första frågeställningen; Tenderar gymnasieelever i årskurs tre till att ha en positiv eller 

en negativ attityd till marijuana? visar den deskriptiva statistiken i Tabell 3 att 

gymnasieeleverna i denna undersökning har ett medelvärde på 7.3. Det finns respondenter som 

har svarat att de har en helt negativ attityd till marijuana (Min 0) och det finns respondenter 

som har svarat att de har en helt positiv inställning till det samma (Max 21). 

Populationsmedelvärdet skulle med 95%  säkerhet ligga i intervallen mellan [5.9-8.8].  

 

 

 

Tabell 3 

Tabellen visar den genomsnittliga attityden till marijuana bland eleverna 

Variabel N Min Max M SD 95% CI 
Attityd 57 0 21 7.3 5.4 [5.9, 8.8] 
              

 

Den andra frågeställningen för undersökningen; Går det att utifrån självskattad självkänsla och 

självskattad KASAM predicera gymnasieelevers attityd till marijuana? Eftersom denna 

undersökning syftar till att undersöka om det går att predicera en variabel utifrån andra variabler 

ansågs regressionsanalys vara det bästa alternativet för att undersöka alla variabler. Resultatet 

för hur attityd till marijuana kan prediceras och korrelerar till självskattad självkänsla och 

självskattad KASAM med dess komponenter meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 

visas i Tabell 4. Enligt en standard multipel linjär regressionsanalys var R .46 vilket tyder på 

en medelstarkstark korrelation i enhet med Cohen´s riktlinjer (Howitt & Cramer, 2011). 
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Överlappningen mellan de oberoendevariablerna och den beroende variabeln var 21% 

(R²=.21). Enligt analysen fanns det ett statistiskt signifikant positivt samband enbart mellan 

självskattad attityd till marijuana och självskattad självkänsla (Beta .56**). Inget statistiskt 

signifikant resultat framkom heller mellan attityd och den totala KASAM i en standard enkel 

linjär regressionsanalys (Beta .11; p.414). Den fråga i attitydformuläret som starkast 

korrelerade med självkänslan var fråga två ”Marijuana borde vara lagligt i Sverige” (R .39; 

p.002) i första delen av enkäten, se bilaga 3.  

 

Tabell 4 

Resultat från en standard multipel linjär regressionsanalys 

Beroendevariabel Justerat R2 F (df) Modell Beta 
Attityd .15 3.51 (4,52) Självkänsla  .56** 
   Meningsfullhet -.03 
   Begriplighet -.12 
   Hanterbarhet -.12 
          

Not. Standardiserade Beta koefficienter presenteras ovan, samt signifikansnivån de oberoende 

variablerna i relation till beroendevariabeln. p<.01**. 

 

Pearsons korrelation gjordes vidare mellan den sammanslagna självskattade KASAM 

(M=60.2) och självskattad självkänsla (M=17) eftersom detta i tidigare forskning visat på 

samband (Wiesmann & Hannich, 2011). Denna analys visade på ett statistiskt signifikant 

resultat med en stark positiv korrelation enligt Cohen´s riktlinjer (Howitt & Cramer, 2011)    (r 

.61; p <.001). En deskriptiv tabell över självskattad självkänsla gjordes även här vilken visade 

på ett medelvärde på 17, ett minsta värde av 6 samt ett högsta värde av 24. Då 33% av 

respondenterna var kvinnor och 67% män gjordes vidare en deskriptiv tabell över självkänsla 

där könen skiljdes åt, se Tabell 5.  

 

 

 

 

 Tabell 5 

Tabellen visar deskriptiva data över män och kvinnors självskattade självkänsla 

Kön N Min Max M SD 95% CI 
Kvinna 19 6 20 13.7 3.9 [11.9, 15.6] 
Man 38 12 24 18.7 3.6 [17.5, 19.9] 

16 
 



              
 

Den tredje frågeställningen; Finns det någon könsskillnad vad gäller attityden till marijuana 

bland gymnasieelever i årskurs tre? Deskriptiv data för detta visas i Tabell 6. Den fråga 

respondenterna ställde sig mest positiv till var fråga nummer sex, se bilaga 3, där kvinnornas 

medelvärde ligger mellan svarsalternativen ”Stämmer ganska mycket” och ”Stämmer ganska 

lite” och Männens medelvärde ligger mellan svarsalternativen ”Stämmer ganska lite” och 

”Stämmer inte alls”. Ett oberoende t-test utfördes även vilket visade att männens medelvärde 

för attityd till marijuana (M= 8.63, SD= 5.43) var signifikant högre, t(20) = -2.72, p = .009, än 

kvinnornas (M= 4.74, SD= 4.32), männen var med andra ord mer positiva i sin attityd till 

marijuana än kvinnorna. 

 

Tabell 6 

Tabellen visar deskriptiva data över män och kvinnors attityd till marijuana  

Kön N Min Max M SD 95% CI 
Kvinna 19 0 17 4.7 4.3 [2.7, 6.8] 
Man 38 0 21 8.6 5.4 [6.8, 10.4] 
              

 

Diskussion 
 

 Attityden till marijuana bland respondenterna i årskurs tre på gymnasiet hade ett 

medelvärde på 7.3 där noll är det minsta värdet och det högsta värdet är tjugoett vilket är de 

värde som tyder på en mest positiv attityd. Här beräknades ett konfidensintervall för att med 

nittiofem procents säkerhet kunna se till var medelvärdet skulle ligga i populationen 

tredjeklassare på gymnasiet vilket visade på mellan 5.9 till 8.8.    

 En standard multipel linjär regressionsanalys gjordes för att se om variablerna 

självskattad självkänsla och självskattad KASAM kunde predicera gymnasieelevers attityd till 

marijuana. Överlappningen mellan de oberoendevariablerna och den beroende variabeln visade 

sig vara medelstark.         Studien 

fann en statistiskt signifikant positiv korrelation, då självskattad självkänsla visade sig kunna 

predicera attityd till marijuana. Det standardiserade betavärdet indikerade på ett positivt starkt 

samband enligt Cohen’s riktlinjer (Howitt & Cramer, 2011). Med andra ord, ju mer positiv 

attityd till marijuana respondenterna uppgav att de hade desto högre självskattad självkänsla 

angav de även. Medelvärdet på den självskattade självkänslan visade sig vara relativt hög 
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(University of Maryland, 2014). Detta skiljde sig dock då författarna i studien undersökte 

könsskillnader på självskattad självkänsla, då fick kvinnorna ett lägre medelvärde än männens 

medelvärde som visade sig vara något högre.     I undersökningen av 

korrelationen mellan attityd till marijuana och självskattad KASAM fann inte denna studie 

någon statistisk signifikant korrelation. Studien fann dock en statistisk signifikant positiv stark 

korrelation enligt Cohen’s riktlinjer (Howitt & Cramer, 2011) mellan självskattad KASAM och 

självskattad självkänsla.      I undersökningen av 

könsskillnader vad gäller attityden till marijuana hade kvinnorna ett lägre medelvärde än 

männen vilket tyder på att kvinnorna i undersökningen tenderade att ha en mer negativ attityd 

till marijuana samtidigt som männen tenderade att ha en mer positiv sådan. Anmärkningsvärt 

är dock att de kvinnliga respondenterna var 50% färre än de manliga. Studiens resultat visar 

vidare att ett konfidensintervall för populationen tredjeklassare på gymnasiet med nittiofem 

procents säkerhet skulle ha ett medelvärde som skulle ligga mellan 2.7-6.8 för kvinnor och 

mellan 6.8-10.4 för män. Detta resultat tillsammans med det oberoende t-test som utfördes tyder 

på att kvinnor tenderar att ha en mer negativ attityd till marijuana samtidigt som män tenderar 

att ha en mer positiv attityd eller en helt positiv attityd till det samma. 

Det viktigaste resultatet från studien var att det framkom en positiv korrelation mellan 

attityd till marijuana och självskattad självkänsla. Detta testades dock enbart för bägge kön 

tillsammans då detta var frågeställningen för denna undersökning. Ett annat resultat var att 

KASAM har en positiv korrelation med självkänsla. Ytterligare ett resultat var att 

undersökningen visade att respondenterna genomsnittligt tenderade att ha en negativ attityd till 

marijuana. Könsskillnaderna här är dock värda att notera.  

 De resultat som ligger i linje med tidigare forskning är att KASAM och självkänsla har 

en positiv korrelation. Wiesmann och Hannich (2011) gjorde en undersökning som visade på 

ett starkt samband mellan självkänsla och KASAM vilket är samma resultat som denna studie 

fått. Resultatet som visade på att attityd till marijuana har en positiv korrelation till självkänsla 

är ett betydligt mer komplext resultat att relatera till tidigare forskning, då liknande resultat 

angående attityd till marijuana korrelerat till självkänsla inte har hittats av författarna till denna 

studie.  

 Gymnasieeleverna som deltagit i denna undersökning befinner sig enligt 

psykoanalytikern Erik Eriksson (Nolen-Hoeksema et al., 2009) i en identitetsutveckling för att 

få svar på vilka de är och vad de har för ideologier i livet. Denna fas bör som tidigare nämnt 

vara löst i början eller mitten av tjugoårsåldern vilket kan tyda på att respondenterna i denna 

undersökning fortfarande är mitt i sin identitetsutveckling. Arnett (2011) beskriver att 
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ungdomar mellan 18-29 år idag är i en fas i livet som han kallar ”emerging adulthood” där de 

bland annat utforskar sin identitet, tänker på sig själva och har många valmöjligheter. Chung 

et al. (2014)  menar att eftersom denna tid i livet till stort handlar om att utveckla sin identitet 

och genomgå livsförändringar kan självkänslan hos individen påverkas. Chung et al. (2014) 

beskriver även att en sänkning av självkänsla under tonårstiden kan ske för att sedan öka igen 

under ”emerging adulthood” vilket kan tyda på att självkänslan hos respondenterna i denna 

undersökning är under utveckling och inte nödvändigt stabil över tid.  

 Att medelvärdet på självkänslan hos respondenterna låg närmare det högsta möjliga 

värdet än det lägsta möjliga värdet går med andra ord inte helt i linje med tidigare forskning. 

Den positiva korrelationen till attityd till marijuana kan tänkas vara ett resultat av att de unga 

experimenterar samtidigt som de är på väg att bli vuxna och utveckla sin identitet. En möjlig 

hypotes skulle kunna vara att de personer som kommit längre i sin identitetsutveckling känner 

sig säkrare på sin attityd till experimentering. Detta är dock för vidare forskning att visa. 

             Mycket 

av cannabisanvändandet bland ungdomar är som tidigare nämnt experimenterande (Nolen-

Hoeksema et al., 2009). Tidigare forskning visar att ungdomar idag i mindre utsträckning än 

tidigare tror att regelbunden användning av cannabis är farligt för hälsan (Meier et al., 2012). 

Detta ligger i linje med den självskattade attityden till marijuana som visade på att 

respondenterna inte hade en helt negativ attityd till drogen. Fråga nummer sex i enkäten om 

attityd som var ”Det skulle kännas obehagligt för mig att umgås med någon som var påverkad 

av marijuana” var även den fråga som respondenterna höll med minst om. Tidigare forskning 

av Wang och Chen (2006)  har även visat på att vi ändrar attityder beroende på våra kognitiva 

resurser samt vårt engagemang men även av hur många övertygande argument vi läser, 

speciellt i ungdomen. Detta kan även vara en faktor till respondenternas svar, de har kunnat 

läsa i massmedia om både legaliseringen av drogen samt faror med den och liknande syntetiska 

preparat (SVT Nyheter, 2014; Björling, 2014, 11 december; Arell, 2014, 29 november; Svahn 

& Flores, 2014, 18 november; Polisen, 2014).   I enhet med CANs rapport 

(2013) där 19% av pojkarna i gymnasiets årskurs två testat narkotika och 14% av flickorna 

gjort det samma kan frågan väckas fall pojkar har en mer positiv attityd till droger. Detta är 

dock inget denna studie kan uttala sig om då attityder hos en person bara är en av många 

grupper av variabler som kan förutsäga beteende (Eagly & Chaiken, 1993; Greenwald & 

Banaji, 1995). Starka attityder är även mer benägna att förutsäga beteende än svaga attityder, 

de ändras inte lika lätt och de är stabila över tid enligt Maio och Haddock (2009). Denna studie 

är som tidigare nämnt utförd på ungdomar som är i en identitetsutvecklingsfas i livet, varav det 
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inte är säkert att attityderna i denna studie är mer än svaga sådana (Nolen-Hoeksema et al., 

2009; Arnett, 2011). Undersökningens resultat visade att männen tenderade att ha en mer 

positiv attityd till drogen marijuana än kvinnorna i studien som med anmärkning var 50% färre.

       Under utförandet av denna undersökning 

har författarna under insamlingen av data mött ett antal hinder vilket resulterat i restriktioner i 

databearbetningen. Undersökningen var tänkt att få 100 respondenter och 75 stycken som 

minst. Detta med tanke på att det var fem variabler som skulle undersökas, då undersökningen 

endast fick 57 svarande istället för 75, som i regel krävs till denna studie finns risken att ett typ 

två fel inträffat på grund av sämre statistisk power (Howitt & Cramer, 2011). Det svaga icke 

statistiskt signifikanta resultatet mellan KASAM och attityd till marijuana kan vara ett tecken 

på detta, då KASAM har en positiv korrelation till självkänsla och borde därför även haft en 

positiv korrelation till attityd till marijuana.       

    Författarna till undersökningen hade som avsikt att få en jämn 

könsfördelning och klasser med cirka 20 elever i varje. Detta gick inte då det rådde stor tidsbrist 

bland rektorer och lärare för årskurs tre på gymnasiet. Detta resulterade i att det blev färre 

respondenter men även en snedfördelning mellan könen och gymnasieprogrammen. De 

gymnasieprogram undersökningen utfördes på var endast yrkesprogram vilket är värt att notera 

då det inte representerar en lika heterogen grupp som hade skapats om även teoretiska program 

deltagit. Resultatet av respondenternas genomsnittliga attityd till marijuana är därför 

överrepresenterat av männens svar. Detta gör att denna studie har svårigheter att uttala sig om 

den genomsnittliga attityden utan snarare förbehåller sig att se till männens resultat som mest 

intressant. 

 Andra anmärkningsvärda brister i undersökningen kan vara att alla elever svarade på 

enkäten i samma miljö med författarna samt läraren närvarande. Ett alternativ för att säkerställa 

att detta inte påverkade resultatet på något sätt hade varit om hälften av respondenterna hade 

fått enkäten exempelvis via e-post för att svara på den under fritiden. Frågorna i enkäten hade 

även kunnat ändras i ordningen, där frågor angående attityd till marijuana, självskattad 

självkänsla och självskattad känsla av sammanhang varit blandade för att säkerställa att 

frågorna inte påverkade varandra eller skapade eventuella förväntningar om vad som kunde 

tänkas vara rätt eller fel svar för respondenterna. Att KASAM komponenten meningsfullhet 

hade en låg reliabilitet kan även ha påverkat studiens resultat, att det inte fanns något 

signifikant samband mellan KASAM och ungdomars attityd till marijuana. 

 Sammanfattningsvis har denna studie visat på att manliga gymnasieelever i årskurs tre 

tenderar till att ha en mer accepterande inställning till drogen marijuana. Vilket även har en 
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positiv korrelation till självkänslan hos personen. Detta betyder att elever i årskurs tre på 

gymnasiet med högre självkänsla även tenderar att vara mer accepterande i sin attityd till 

drogen marijuana.         

 Framtida studier bör göras för att undersöka kopplingar mellan attityder generellt, 

självkänsla och upplevd KASAM för att se hur dessa variabler korrelerar. Finns det specifika 

attityder som kan styras av självkänsla och upplevd KASAM?  Detta kan då vara av vikt rent 

vetenskapligt men även för att kunna arbeta med riskfyllda attityder i samhället. Studier bör 

även göras för att se till ungas attityder till drogen marijuana då legalisering sker i andra länder 

(European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, 2014). Denna typ av studier bör 

även undersöka självkänslan hos personerna korrelerat till attityden till marijuana då detta kan 

vara en faktor att ha i beaktning i arbetet med drogprevention. Detta bör även undersökas 

mellan könen. Som diskuterats tidigare är vidare en möjlig hypotes att de personer som kommit 

längre i sin identitetsutveckling känner sig säkrare på sin attityd till experimentering av 

exempelvis droger.       Denna studie kan vara 

relevant att se till när gymnasieskolor arbetar med drogprevention då den visar på tendenser 

till en mer accepterande attityd till drogen marijuana bland de manliga deltagarna vilka även 

hade en högre självskattad självkänsla än kvinnorna. Vikt bör även läggas vid att deltagarna 

tenderade till att inte känna obehag av att umgås med en person påverkad av drogen. Studien 

kan även ha ackumulativ relevans på högre instanser i samhället då undersökningen visar på 

att den positiva korrelationen mellan attityd och självkänsla var starkast gällande frågan ifall 

marijuana borde vara lagligt i Sverige.        
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Bilaga 1 

 
 
Vi är två studenter som skriver ett examensarbete på C nivå vid Högskolan väst. I vårt 
examensarbete vill vi undersöka gymnasieelevers attityd till marijuana och om attityden 
påverkas av upplevd självkänsla, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Undersökningen kommer att rikta sig till gymnasieelever som går i årskurs tre. Dessa elever 
kommer bli ombedda att fylla i varsin enkät innehållande frågor som handlar om attityd till 
marijuana, upplevd självkänsla och upplevd känsla av sammanhang. 
Informationen som eleverna lämnar i frågeformulären kommer att behandlas konfidentiellt. 
Resultaten från studien kommer att behandlas i statistiska analysmetoder och presenteras 
sammanställt i tabeller, där enskilda personers svar ej kommer att kunna utläsas. Den 
information som deltagarna lämnar kommer enbart att användas i undersökningen som utgör 
vårt examensarbete.  
Informanterna behöver ej delta utan väljer själva om de vill fylla i enkäten. Om de väljer att 
medverka i studien har de rätt till att när som helst avbryta deltagandet. Om ett avbrytande 
sker får det heller inga negativa konsekvenser.  
 
Om du har några frågor kontakta oss gärna via E-post eller telefon. 
Martina Friberg: Tel nr: XXX E-post: martina.friberg@XXX 
Sandra Wallius: Tel nr: XXX E-post: sandra.wallius@XXX 
 
 
Om du har övriga frågor kan du kontakta vår handledare Anna-Christina på högskolan väst. 
 
Anna-Christina Blomkvist: Tel nr: XXX E-post: XXX 
Tack på förhand! 
 
 
 

 
 

Med vänliga hälsningar Martina Friberg & Sandra Wallius 
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Bilaga 2 

 
 
Vi är två studenter som skriver ett examensarbete på C nivå vid Högskolan väst. I vårt 
examensarbete vill vi undersöka din attityd till marijuana och om attityden påverkas av din 
upplevda självkänsla, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi ber nu dig att fylla i 
en enkät som innehåller frågor om attityd till marijuana, upplevd självkänsla och upplevd 
känsla av sammanhang. 
Informationen som du lämnar i frågeformuläret kommer att behandlas konfidentiellt. 
Resultaten från studien kommer att behandlas i statistiska analysmetoder och presenteras 
sammanställt i tabeller. Dina enskilda svar kommer därför inte att kunna utläsas. Den 
information som du lämnar kommer enbart att användas i undersökningen som utgör vårt 
examensarbete.  
Du väljer själv om du vill fylla i enkäten, det är alltså inget krav. Om du väljer att medverka i 
studien har du rätt till att när som helst avbryta ditt deltagande. Om ett avbrytande sker får det 
heller inga negativa konsekvenser.  
 
 
Om du har några frågor kontakta oss gärna via E-post eller telefon. 
Martina Friberg: Tel nr: XXX E-post: martina.friberg@XXX 
Sandra Wallius: Tel nr: XXX E-post: sandra.wallius@XXX 
 
 
Om du har övriga frågor kan du kontakta vår handledare Anna-Christina på högskolan väst. 
 
Anna-Christina Blomkvist: Tel nr: XXX E-post: XXX 
 
Tack på förhand! 
 

 
 

Med vänliga hälsningar Martina Friberg & Sandra Wallius 
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Bilaga 3 
  

                                               Enkätundersökning 
 Nedan följer frågor om dig samt din inställning till en rad påståenden. Vänligen läs  
 frågorna noggrant. Kryssa i ett svarsalternativ per fråga.  
        
1. Kön:       
        
 Kvinna    Man     
        
2. Ålder: ____        
        
3. Vilket gymnasieprogram går du?     
        
 Estetiskt program  Fordon, transport    
        
 Restaurang, livsmedelsprogrammet   Byggprogrammet  
        
      
        
 Nedan följer ett antal påståenden kring din attityd till marijuana.  
 Vänligen ringa in en siffra för hur väl du tycker påståendet stämmer.  
        
1. Om någon erbjöd dig att använda marijuana skulle du tacka ja.  
        
 Stämmer inte alls Stämmer ganska lite Stämmer ganska mycket Stämmer helt  
 0  1               2  3 
        
2. Marijuana borde vara lagligt i Sverige.    
        
 Stämmer inte alls Stämmer ganska lite Stämmer ganska mycket Stämmer helt  
 0  1               2  3 
        
3. Om marijuana var lagligt i Sverige skulle du testa detta.   
        
 Stämmer inte alls Stämmer ganska lite Stämmer ganska mycket Stämmer helt  
 0  1               2  3 
        
4. Marijuana är en farlig drog.     
        
 Stämmer inte alls Stämmer ganska lite Stämmer ganska mycket Stämmer helt  
 0  1               2  3 
        
5. Att använda marijuana är samma sak som att knarka.   
        
 Stämmer inte alls Stämmer ganska lite Stämmer ganska mycket Stämmer helt  
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 0    1               2  3 
        
6. Det skulle kännas obehagligt för mig att umgås med någon som var påverkad av marijuana. 
        
 Stämmer inte alls Stämmer ganska lite Stämmer ganska mycket Stämmer helt  
 0  1               2  3 
        
7. Det är inte farligt att testa marijuana någon gång.   
        
 Stämmer inte alls Stämmer ganska lite Stämmer ganska mycket Stämmer helt  
 0  1              2  3 
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