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Sammanfattning
Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland unga vuxna i Sverige. Det är en
omdebatterad drog, debatterna handlar ofta om huruvida cannabis effekter är negativa eller
inte. Detta examensarbete undersöker om det finns skillnader i problemnivå inom olika
livsområden beroende på grad av cannabisbruk. Examensarbetet är en kvantitativstudie som
genom ett antal statistiska analyser jämför tre grupper av unga vuxna samt predicerar
sannolikheten för vilka som löper störst risk att vara regelbundna cannabisanvändare.
Resultatet tyder på att problemnivån ökar inom flera livsområden beroende på grad av
cannabisbruk. Högre involvering i cannabisbruk är förknippat med högre problemnivå i
psykisk hälsa, narkotikabruk, narkotikabrott samt hereditet för narkotika. Vidare visar
resultatet att faktorer som att vara man, bo i storstad och hereditet för narkotika är riskfaktorer
som kan predicera ett regelbundet cannabisbruk. Examensarbetets slutsatser ger stöd för att
ökad cannabisinvolvering tycks medverka till missbruk av andra illegala droger och tycks ha
negativ påverkanseffekt på psykisk hälsa samt att benägenhet till brottslighet snarare har att
göra med selektion än med involvering i cannabisbruk.
Nyckelord: Droger, riskfaktorer, explorativ studie, beroende, frekvens av
cannabisanvändning.
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Summary
Title: Cannabis abuse - how is this related to young adults' other problems?
- A comparative study based on ASI- data in Jönköping.
Cannabis is the most commonly used illicit drug among young adults in Sweden. It is a
controversial drug, the debates about cannabis are often about whether cannabis effects are
negative or not. This thesis examines whether there are differences in the level of problems in
different areas of life depending on the extent of cannabis use. The thesis is a quantitative
study by a number of statistical analyzes comparing three groups of young adults, and predicts
the probability of which ones are most likely to be regular cannabis users. The results suggest
that in many areas of life the problem level is increasing, depending on the extent of cannabis
use. Higher involvement in cannabis use is associated with problems of higher levels in
mental health, drug use, drug and family history of narcotics. Furthermore, the results show
that factors such as being male, living in a big city and family history of illicit drugs are risk
factors that can predict a regular cannabis use. The findings of the thesis provide support for
that increased cannabis involvement seems to contribute to the abuse of other illicit drugs and
seem to have a negative impact on mental health, and at last that the tendency to commit
crime has rather to do with personality factors than cannabis use.
Keywords: Drugs, risk factors, explorative study, addiction, frequency of cannabis use.
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Inledning
Forskningsgenomgången (se kommande avsnitt, bakgrund) visar att cannabis är den
vanligaste illegala drogen hos svenska ungdomar och unga vuxna (Olsson, 2010; Lundqvist,
2003; Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2013). Många debatter
om cannabis har uppkommit mellan forskare och förespråkare av cannabis om huruvida
drogens verkningar är farliga eller inte. Av de unga vuxna som missbrukar cannabis är det en
del som nekar till att de kan drabbas av negativa konsekvenser av sitt missbruk, de menar att
de är medvetna droganvändare och att det finns positiva aspekter med droganvändande, t.ex.
att drogen används i sällskap med andra och att den får en att släppa hämningar. Det är
motiven bakom beslutet att börja bruka drogen som anses vara problematiskt och inte drogen i
sig (Fondén & Sato, 2005). Forskning visar dock att det finns negativa effekter av cannabis
(Hall, 2006; Swift m.fl., 2009; Swift, Coffey, Carlin, Degenhardt & Patton, 2008; Dorard,
Berthoz, Phan, Corcos & Bungener, 2008; Brodbeck, Matter, Page & Moggi, 2007; Lundqvist,
2001), vilket motstrider en del av de argument cannabisbrukarna använder, argument såsom
att cannabis är en lätt drog, och betydligt ofarligare än t.ex. alkohol. Ett flertal av dessa myter
av cannabis effekter förekommer i debatterna (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle [RNS],
2012). Trots att forskningen motbevisar myterna fortsätter många ungdomar att inleda
cannabisbruk (Lundqvist, 2003).
Cannabis är en drog som inte bara för stunden kan ge negativ påverkan på individerna, det
kan i varierande grad också följas av bestående problematik i olika former – t.ex. ekonomiska,
psykiska, fysiska, rättsliga och relationella (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2008). De kan
också fungera som ”inkörsport” till en drogvärld, och leda till missbruk av andra droger (Hall,
2006). Motiv till varför man börjar bruka cannabis är många. En orsak kan vara att
ungdomarna har en personlighetsfaktor som leder till att de är mer benägna till att vara
gränsöverskridande, d.v.s. de kan ha ett antisocialt beteende och i större utsträckning bryta
mot samhällets normer (Karlsson, 2012). En annan orsak kan vara att många ungdomar söker
efter spänning och vissa går längre än andra i sitt sökande (Lalander & Johansson, 2007). Hur
dessa eventuella samband ser ut är dock omtvistat.
Frågan är om det är cannabismissbruk som leder till dessa problem eller om det är andra
faktorer, t.ex. personlighetsfaktorer, som leder till både cannabisbruket och till övriga problem
– alltså om sambandet återspeglar kausalitet eller selektion. Kausalitet bör helst studeras
longitudinellt i naturligt förlopp, vilket är svårt och etiskt komplicerat. Inom ett
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examensarbete av denna karaktär är det inte möjligt att genomföra en sådan typ av studie.
Men man kan få indikationer om hur sambandet, som kan grunda sig på olika faktorer, ser ut
genom att undersöka om de största skillnaderna finns mellan dem som prövat och dem som
inte prövat cannabis (vilket troligen pekar på selektion, d.v.s. de som prövar cannabis kan ha
vissa personlighetsdrag som också medför problem på andra områden) eller om den stora
skillnaden finns mellan dem som prövat och dem som regelbundet använder cannabis (vilket
skulle kunna peka på en påverkansfaktor, d.v.s. cannabisbruket orsakar de andra problemen).
Om problemen ökar med grad av involvering i cannabisbruket talar detta för att cannabisbruk
leder till fler negativa konsekvenser.
Slutligen undersöks även faktorer som tycks medföra högre risk för regelbundet bruk av
cannabis, en så kallad prediktion av ett problem eller ett beteende, d.v.s. att ge prognos för
detta beteende utifrån tidigare bakgrundsfaktorer (Eljertsson, 2003). I detta examensarbete
kan regelbunden användning av cannabis prediceras utifrån olika bakgrundsfaktorer som har
att göra med demografi, hereditet, samt av beteenden/faktorer som vanligen förekommer hos
denna grupp.
En studie av detta slag bör då inriktas på unga vuxna eftersom inom denna grupp är cannabis
den vanligaste illegala drogen som används och som tidigare forskning visar har negativa
effekter på ungdomarna, något som ungdomarna själva ofta förnekar (Lundqvist, 2003;
Fondén & Sato, 2005; Hall, 2006). Stora åldersskillnader gör att förändrad tidsanda snarare än
selektion och påverkan styr utfallet, och genom att begränsa undersökningen till endast unga
vuxna ser man påverkansfaktorerna tydligare. Då studien genomförs i Jönköpings län så kan
den dessutom ge en insyn i hur problematiken ser ut hos unga vuxna med missbruksproblem i
länet, något som de tidigare inte funnits undersökningar om.

Syfte och forskningsfrågor
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur skillnader i problemnivå på olika områden
varierar i förhållande till grad av cannabisinvolvering bland unga vuxna (18-25 år) som har
någon form av missbruksproblematik. Ökande grad av cannabisinvolvering studeras genom
en jämförelse mellan tre grupper: de som ej prövat cannabis, de som prövat cannabis, och de
som regelbundet brukar cannabis.
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Forskningsfrågor:


Föreligger det statistisk signifikanta skillnader i problemnivåer mellan grupperna
utifrån data ur ASI-intervjuerna vad gäller:
- Social anpassning (arbete och försörjning, relationer, bakgrund, rättsliga påföljder)?
- Hälsa (psykisk, fysisk)?
- Övrigt missbruk?



Kan man predicera sannolikheten för vilka som löper störst risk att vara regelbundna
användare av cannabis med hänsyn tagen till bakgrundsfaktorer som kön, ålder,
hereditet (för alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, kriminalitet, psykiska problem),
ort, utbildning, födelseland samt slutligen bruk av tobak?

Bakgrund
Cannabis är den illegala drog svenska ungdomar använder mest. Cannabis är ett
samlingsnamn för droger man kan utvinna ur plantan cannabis sativa. Det finns olika
beredningsformer av växten, t.ex. hasch, marijuana, hascholja, industrihampa etc. Cannabis
är efter alkohol världens mest utbredda och använda berusningsmedel (Olsson, 2010). Det är
också den drog som diskuteras mest. Det pågår debatter mellan forskare och förespråkare för
cannabis om huruvida cannabis effekter bidrar till negativa konsekvenser eller inte (Fondén &
Sato, 2005). Myter som ofta diskuteras är t.ex. att cannabis är en lätt drog, och betydligt
ofarligare än t.ex. alkohol (RNS, 2012).
Fondén och Satos (2005) studie redogör svenska ungdomars inställningar och erfarenheter av
narkotika. (Ungdomarna i deras studie kommer ifrån olika delar i Sverige och har olika
sociala bakgrunder, fritidsintressen och skilda drogerfarenheter.) Studien visar att många av
ungdomarna uppfattar sig inte som kriminella när de brukar cannabis och att de inte är
missbrukare utan medvetna droganvändare. Till skillnad från den offentliga
narkotikadiskursen så uppfattar de att narkotika inte enbart är negativt, utan att det finns
positiva aspekter med droganvändande. Drogen används ofta tillsammans med nära vänner
och kan bidra till en starkare vänskap. Ungdomarna i studien menar också att cannabis kan
användas som självmedicinering, då drogen gör att man vågar släppa hämningar och
därigenom också utveckla sig. Många ungdomar beskriver att drogen förknippas med den
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aktuella livssituationen och ungdomstiden. De tror inte att de kommer bruka narkotika i
framtiden när de har ansvar över familj och arbete. Enligt dessa ungdomar är det inte cannabis
utan motivet bakom bruket och de sammanhang där cannabis används i som är problemet.
Andra studier som har undersökt hur ungdomar uppfattar riskerna med cannabisbruk visar att
ungdomarna anser att det finns vissa risker med att bruka cannabis. De ungdomar som
studierna bygger på anser att det finns en hög risk till beroende vid cannabisbruk om personen
brukade preparatet minst två-tre gånger i veckan. En annan risk som uppmärksammades var
juridiska problem, men det ansågs också enbart vara riskabelt om personen brukade cannabis
minst två-tre gånger i veckan. Att få negativa akuta effekter såsom ångest ansåg inte
ungdomarna som en stor risk vid cannabisbruk (O´Callaghan, Reid & Copeland, 2006).
Det är viktigt att ha i åtanke att droganvändandet inte bara baseras på sociala och kulturella
attityder utan också på vilken sorts berusning drogen ger. Därför är cannabis en drog som
antingen väcker stark kärlek eller starkt hat (Lundqvist, 2003).

Cannabisbruk bland svenska ungdomar
Ungdomar är en vanlig grupp som använder cannabis (Lundqvist, 2003). Sedan i slutet av
1960-talet så har samhället betraktat narkotika som ett allvarligt samhällsproblem. Årligen
görs undersökningar angående alkohol- och narkotikavanor på elever i grundskolans årskurs
nio och i årskurs två på gymnasiet. Enligt undersökningarna är cannabis det vanligaste
narkotikapreparatet i båda de undersökta åldersgrupperna (CAN, 2013).
I början av 2000-talet var det åtta procent av pojkarna i årskurs nio som använt cannabis, men
andelen sjönk efter år 2000. Som lägst låg nivån av cannabisanvändning bland årskurs nio i
grundskolan på fem procent år 2007. Sedan 2009 ligger andelen på mellan åtta-nio procent.
Under åren 2000-2005 låg andelen bland flickor som tog cannabis på sex-åtta procent. Under
de senaste åren ligger andelen på c:a fem procent (CAN, 2013).
Det allra vanligaste är att elever brukat cannabis en till fyra gånger och det gäller både i
årskurs nio i grundskolan och i årskurs två i gymnasiet. Andelen frekventa användare (använt
cannabis mer än 20 gånger) bland pojkar i årskurs nio i grundskolan har ökat under
tidsperioden 2000-2012. Men för flickorna är andelen relativt konstant. Andelen frekventa
cannabisanvändare i gymnasiet årskurs två låg på ungefär samma nivå år 2012 som det gjorde
år 2000 (CAN, 2013).

10

Hanna Kåhlman och Ardiana Selmani

Bland de elever som brukar narkotika är cannabis den drog som brukats mest under perioden
2000-2012, 60 procent av elever i årskurs nio brukade enbart cannabis. Medan 70 procent av
elever som använt narkotika i årskurs två på gymnasiet brukade enbart cannabis. (Observera
att det här talar om andel av en underpopulation – inte andel av ungdomar i allmänhet.)
Kombinerat bruk av cannabis och annan narkotika hos elever som använder droger förekom
hos 30 procent av eleverna i årskurs nio och 25 procent i årskurs två på gymnasiet. Det var
endast ett fåtal av de drogmissbrukande eleverna i dessa årskurser som endast använt annan
narkotika än cannabis (10 % i årskurs nio, 5 % i årskurs två gymnasiet) (CAN, 2013).

Motiv till cannabisbruk
Det presenteras många olika motiv till varför ungdomar brukar cannabis. Lundqvist (2003)
menar att det ofta har att göra med ungdomars nyfikenhet på att testa nya saker. Andra motiv
kan t.ex. vara den positiva effekten, medvetenhet, självförtroende men också för att förhindra
negativa känslor såsom depression, tristess, stress eller för sömnlöshet.
Lundqvist (2003) menar också att det är viktigt att tidigt identifiera varför unga vuxna
använder narkotika och vad ruset har för funktion. Ungdomar med cannabismissbruk som når
behandlingssystem uppvisar ofta någon form av dysfunktionell familjebakgrund, lågt
pedagogiskt och socialt stöd, få vidmakthållande relationer, identitetsproblem etc. Därför är
ungdomar en av riskgrupperna för ihållande cannabisbruk och är därmed en viktig grupp att
ha fokus på och arbeta med.
Personer med antisocialt eller avvikande beteende har ofta oförmåga att anpassa sig till
sociala normer och respektera lagen, vilket visar sig genom upprepade lagbrott. Detta innebär
att dessa personer ofta överskrider samhällets gränser. De är ofta impulsiva och kan vara
aggressiva samt ha ett ansvarslöst beteende som visar sig genom att personerna inte går till sin
dagliga sysselsättning, t.ex. skola eller jobb. Personer med ett gränsöverskridande beteende är
ofta spänningssökande och i stort behov av spänning i livet. Ofta börjar brottsligheten tidigt,
ibland redan före puberteten (i form av snatteri och våld). Dessa personer är också i riskzonen
för olika typer av missbruk (drog och spel), då de söker spänning (Karlsson, 2012). Det är
viktigt att skilja på antisociala personlighetsfaktorer från vanligt ungdomsbeteende. Lalander
och Johansson (2007) redogör för att många ungdomar söker efter spänning, och för vissa går
det så långt att det leder till kriminalitet och droger. Detta kan bero på att dessa ungdomar
söker efter en stark nu-upplevelse och struntar därför också i hur framtiden blir. De vill
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frigöra sig från kulturen i samhället som styr hur människorna ska bete sig och vara på ett
visst sätt (Lalander & Johansson, 2007).

Effekter av cannabis hos ungdomar och unga vuxna
Nedan följer tidigare forskning om cannabis vad gäller rus, effekter av tidigt bruk och
negativa effekter.
Cannabisruset

Cannabis består av c:a 420 beståndsdelar varav 80 är cannabinoider, som är de aktiva
beståndsdelarna i cannabis. Den mest utforskade cannabinoiden är THC (delta-9tetrahydrocannabinol). THC är fettlösligt och lagras därför lätt i fettvävnad och olika organ,
t.ex. hjärnan och levern, då dessa har hög fetthalt. Att THC lagras i fettvävnaderna leder till
att nedbrytningen av THC är en långsam och ojämn process (4-6 veckor). THC försvinner
sedan ur kroppen via urinen och avföring (Tunving & Nordegren, 1993).
Hela plantan går att använda som narkotikapreparat. Beroende på vilken del av plantan och
styrkan i cannabinoiden så får de olika cannabispreparaten olika effekter och rus. Det
vanligaste intagningssätt för cannabis är rökning (Olsson, 2010).
Ruset som man upplever efter att ha tagit cannabis varierar från person till person och
beroende på styrkan på cannabisruset. En person utan erfarenhet eller en person som
oregelbundet intar cannabis av medelstyrka kan få ett rus som varar i två-fyra timmar och
sedan så avtar effekterna. Det är vanligt att cannabisbrukaren känner sig varm i kroppen och
det beror på en fysisk reaktion av drogen som innebär att blodkärlen vid överdelen av huden
vidgas och fylls med blod. Huden blir då varm och får en rodnad (Emmett & Nice, 2006). Det
karakteristiska draget hos en cannabisbrukare är de blodsprängda ögonen, vidgade pupiller,
glansig blick och torrhet i munnen (FHI, 2011). Intagande av cannabis kan leda till att
personen känner sig avslappnad, glad och behaglig i situationen (Emmett & Nice, 2006). När
det starka i ruset börjar lägga sig blir personen slö och ofokuserad (FHI, 2011).
Tidigt cannabisbruk
Tidigt cannabisbruk i tonåren kan leda till problematiskt bruk och negativa konsekvenser i
ung vuxen ålder. Negativa konsekvenser av tidigt cannabisbruk är höga komorbida psykiska
störningar, skiftande humör och ångest. Cannabis är en beroendeframkallande illegal drog och
ju yngre individen är då han/hon börjar använda cannabis desto större är risken för att bli
beroende av den (Hall, 2006; Swift m.fl., 2009; Swift m.fl., 2008; Dorard m.fl., 2008).
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Risken för att bli beroende av cannabis bedöms ofta vara lägre än motsvarande risk för
alkohol, nikotin eller opiater men risken är inte trivial eftersom det alltid uppkommer en risk
när individen väl prövat cannabis. En studie visar att de flesta ungdomarna som brukat
cannabis gick från tillfälligt bruk till avhållsamhet. Det finns en mindre risk för ungdomar
som måttligt brukar cannabis än för dem som regelbundet brukar. Trots att forskarna fann att
det är mindre risk för ungdomar med måttligt cannabisbruk att utveckla problematiskt bruk i
ung vuxen ålder så finns det ändå högre risk för dessa ungdomar än för de ungdomar som inte
brukar cannabis alls (Hall, 2006; Swift m.fl., 2009).
Negativa effekter av cannabisbruk

Cannabismissbruk kan leda till ett flertal negativa effekter. Ungdomar med ett
cannabisberoende underpresterar i skolan, får oftare psykotiska symptom samt har större
benägenhet att börja använda andra droger (Hall, 2006). Cannabisbruk kan bidra till försämrat
korttidsminne och forskare har sett att vid upphörande av cannabisbruket förbättras
korttidsminnet (Tait, Mackinnon & Christensens, 2011).
Ungdomar som brukar cannabis är mer benägna att uppleva höga nivåer av ångest, lider av
psykiska besvär och söker i högre grad sinnesförnimmelser i form av nöje och upphetsning än
ungdomar som inte brukar cannabis (Dorard m.fl., 2008). De visar också mer symptom på
psykosocial nöd, mindre positiva hälsobeteenden i jämförelse med personer som inte brukar
cannabis. Personer som brukar cannabis av coping- motiv, d.v.s. för att lättare kunna hantera
sin vardag, visar mer symptom på lägre psykosocial hanterbarhet, symptom på psykosocial
nöd i sitt liv och har lägre mental hälsa än de personer som inte brukar cannabis (Brodbeck
m.fl., 2007).
Ett par studier har ägnats åt hedonism och anhedoni. Den ena studien visar att ungdomar som
brukar cannabis har högre hedonism än dem som inte brukar cannabis. Den andra studien
visar att ungdomar som brukar cannabis uppvisar fysisk anhedoni, d.v.s. svårigheter att
uppleva njutning och att det dämpas av cannabisbruket. De ungdomar som av njutningsskäl
använder cannabis löper förmodligen större risk att på sikt få minskad förmåga att uppleva
njutning, vilket kan leda till att ungdomarna bli mer nyfikna på att testa andra illegala droger
(Dorard m.fl., 2008; Brodbeck m.fl., 2007).
Vid regelbunden användning av cannabis (exempelvis en gång per vecka i två år) kan en
kronisk effekt av cannabisen bli märkbar, d.v.s. att brukaren kommer in i ett tankevakuum och
förmågan att använda sin intellektuella kapacitet försämras. Det blir svårare för
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cannabisbrukaren att lösa problem och få hjärnans och psykets processer till att bli en
reflekterande helhet. Försämringen kommer inte direkt utan smyger sig fram hos individen
(Lundqvist, 2001).
I jämförelse med narkotikamissbrukarnas val av preparat från debut till inskrivning i vård så
kan inte cannabis ensam betraktas som inkörsport till tungt narkotikamissbruk, då många även
debuterar sin missbrukarkarriär med CS, opiater eller hallucinogener. Det är vanligt att
ungdomar debuterar tidigt med renodlat cannabismissbruk (Byqvist, 1996).

Riskfaktorer för cannabismissbruk och beroende
Riskfaktorer som kan leda till cannabisbruk och beroende kan hittas inom många olika
livsområden i de unga vuxnas liv. Det är svårt att förutsäga enskilda riskfaktorer för
cannabisbruk, det som går att förutse är att ett flertal sammansatta riskfaktorer kan leda till
cannabisbruk. Riskfaktorer som att vara man, ung ålder, kriminalitet, psykisk ohälsa,
avvikande beteende och brist på ansvarskänsla i samband med cannabisbruk indikerar på risk
för cannabismissbruk och beroende (Brook, Lee, Finch, Koppel & Brook, 2011; Rødner
Sznitmat, 2007; Lynskey m.fl., 2002; Byqvist & Olsson, 1998; Byqvist, 1999).
Ju fler av dessa riskfaktorer en individ har desto större är risken för att bruket utvecklas till
cannabisberoende. Högst risk har de unga vuxna som har hög nivå av psykiska symptom och
mycket problem till följd av cannabisbruket i samband med höga nivåer av socialtavvikande
beteende och täta våldshandlingar (Brook m.fl., 2011).
Riskfaktorn ”bristande ansvar och kontroll” kan handla om otillräcklig föräldrakontroll över
var ungdomen är och vad ungdomen gör. Att ungdomen hoppar av skolan samt känner svaga
band till föräldrar och skola (Rødner Sznitmat, 2007). Dessutom visar studier att psykisk
ohälsa är en riskfaktor. Psykisk ohälsa som ångest och depression i samband med
cannabisbruk är riskfaktorer som kan leda till beroende (Brook m.fl., 2011). Psykisk ohälsa
förorsakat av t.ex. familjekonflikter, skilsmässa, sexuella övergrepp men också andra psykiska
symptom såsom uppförandestörningar och social ångest medför ökad risk för
cannabisberoende. Det finns dessutom bevis för att man kan se dessa faktorer hos familjer
som är mer känsliga och benägna till att använda droger (Lynskey m.fl., 2002).
Vad gäller våld och kriminalitet så visar studier på att narkotikamissbruk och kriminalitet är
relaterade till varandra för vissa individer men inte för alla. Hos de individer där det finns ett
samband mellan kriminalitet och narkotikamissbruk så finns det också omfattande
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ungdomskriminalitet, hög brottslighet, tidig narkotika debut och tidigt regelbundet missbruk
(Byqvist, 1999). Våld gentemot andra både mot utomstående men också inom familjen såsom
gräl med partner är riskfaktorer. En annan riskfaktor som har uppmärksammats är förekomst
av våld i grannskapet (Brook m.fl., 2011). Cannabisbrukare är i jämförelse med icke-brukare
mer benägna att vid upprepade tillfällen vara inblandade i brottsliga handlingar (Rødner
Sznitmat, 2007). Brottsmönster och typ av brott ser olika ut för kvinnor och män. Kvinnornas
brott kunde relateras mer till finansiering av missbruk t.ex. förmögenhetsbrott och narkotika
brott. Männens kriminalitet inriktades inte enbart på missbruk, utan till stor del även på
våldsbrott, bilkörningsbrott och rattfylleri. När det gäller stöld och snatteri ligger både
kvinnor och män på samma nivå (Byqvist, 1999).
Studier gjorda på tvillingpar visar att det finns faktorer i genetiken och miljön som kan
påverka risken för cannabisberoende (Lynskey m.fl., 2002; Merikangas m.fl., 2008). Efter att
ha övervägt påverkan av andra faktorer så som socioekonomisk status, familjeklimat samt
psykisk ohälsa visar resultat på att det finns en signifikant genetisk påverkan vad gäller ökad
risk för cannabisberoende, och att 45 procent av riskens varians kan tillskrivas genetiska
faktorer (Lynskey m.fl., 2002).

Lynskey m.fl. (2002) undersökte skillnader i ärftlighet av cannabisberoende mellan män och
kvinnor, men de hittade ingen signifikant skillnad mellan könen i samlad hereditet (biologiskt
och socialt arv). Men forskarna fann att man för män kunde påvisa att både genetiska och
miljömässiga faktorer påverkade risken för cannabisberoende, medan för kvinnor kunde
endast miljöfaktorer påvisas.

Det finns ett familjärt samband mellan vissa typer av droger som kan ses hos
förstagradssläktingar samt hos gifta par. Föräldrar som tar droger associeras med barn med
beteendeproblem och drogbruk. Syskon till personer som missbrukar cannabis har en större
risk för att själva hamna i ett cannabismissbruk eller beroende jämfört med syskon till
personer utan missbruksproblematik. Vuxna barn till personer med cannabisberoende har en
större risk att utveckla cannabisberoende jämfört med barn till personer som inte har
missbruksproblematik. Det är fyra gånger mer troligt att en person med cannabisberoende har
en fru/man som också har cannabisberoende jämfört med en person som inte missbrukar eller
har ett beroende av cannabis. Det finns familjärt samband vad gäller cannabisberoende bland
både syskon och vuxna barn till personer med cannabismissbruk och beroende. Vuxna barn
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till föräldrar med drogmissbruk har en signifikant ökad risk att bruka cannabis. Detta kan bero
på många olika faktorer t.ex. beteendemodeller, delad miljö, tillgång till drogen och till sist
genetiska faktorer. Slutsatsen är att både genetiska och miljömässiga faktorer leder till ökad
risk för cannabisberoende. Det är viktigt att i framtiden jobba preventivt för barn till makar
som båda missbrukar, då dessa barn har en högre risk för att utveckla ett cannabisberoende
likt sina föräldrar (Merikangas m.fl., 2008).

Material och metod
Studien är explorativ, d.v.s. undersökande. Den bygger på en jämförande design och landar i
en hypotesgenererande regressionsanalys.

Datainsamling
I examensarbetet användes ASI-intervjuer som instrument för insamling av data. ASI
(Addiction Severity Index) är ett vårdplaneringsinstrument som syftar till att undersöka
hjälpbehoven inför de planerade insatserna hos personer med missbruksproblematik. För att få
tillgång till ASI-materialet anordnades ett möte med områdeschefer för missbruk inom
socialtjänstens individ- och familjeomsorg, vilka representerade hela Jönköpings län. Under
mötet redovisades idén till examensarbetet och cheferna fick möjlighet att komma med åsikter
och förslag. Områdescheferna fann examensarbetet intressant och gav sitt samtyckte till
utlämning av Jönköpings läns ASI-material i avidentifierat skick. Sedan tidigare har
Jönköpings län en överenskommelse med FoUrum i Jönköping som innefattar bestämmelser
om att ASI-materialet får användas till utvecklingsarbete och forskning i kommunen. FoUledaren för missbruksenheten från FoUrum i Jönköping hade kontakt med ansvarig för ASInet. ASI-net är en databas där ASI-intervjuerna finns arkiverade. På så sätt blev avidentifierat
ASI-material tillgängligt till examensarbetet. För att försäkra studiens etiska aspekter
utformade FoUrum-ledaren ett dokument för samtycke, se bilaga 1. Detta blir därmed en av
de första studierna i Jönköpings län som utnyttjar ASI-materialet för forskning.

Instrumentet ASI
ASI-intervjuer är standardiserade intervjuer för utredning och uppföljning för personer med
missbruk- och beroendeproblematik. ASI-intervjun är avsedd för vuxna personer över 18 år.
Det finns två sorters intervjuer, ASI Grund samt ASI uppföljning (Institutet för utveckling av
metoder i socialt arbete [IMS], 2013). I detta examensarbete kommer endast data från ASI
Grund användas, då ASI Grund används i första fasen och kartlägger klientens situation. ASI
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Grund ger en flerdimensionell bild av klientens problem och behov av hjälp inom olika
livsområden som anses vara av särskild vikt för personer med missbruksproblem. De sju
livsområden som berörs i ASI-intervjun är,: fysisk hälsa, arbete och försörjning, alkohol- och
narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Utöver dessa
frågor finns även allmänna frågor och bakgrundsfrågor som berör klienternas ålder, kön, vem
som var initiativtagare till kontakten, bostadsort etc., samt frågor om hereditet d.v.s. om
missbruk, kriminalitet och psykiska problem förekommer i släkten. Frågorna i ASI-intervjun
har olika tidsperspektiv och berör både förhållanden tidigare i livet men också aktuella
förhållanden (Nyström, Zingmark & Jäderland, 2009).
I ASI- intervjun finns flera centrala mått. Dessa mått baseras på skattningar av problemet
inom de sju livsområdena. De centrala måtten är: a) klientens skattning av antalet dagar med
problem de senaste 30 dagarna, b) klientens skattningar av oro, besvär och hjälpbehov, samt
c) en intervjuarskattning. De två varianterna av klientskattning utgörs av ett skattningssystem
av antal dagar med problem under de senaste 30 dagarna (0-30). Skattningen av oro och
hjälpbehov är femgradig och går ifrån 0 = ”Inget problem eller behov av hjälp” till 4 =
”Mycket stort problem eller behov av hjälp”. Intervjuarskattningar är den professionelles
samlade bedömning av klientens problem och hjälpbehov inom varje livsområde, med en tiogradig skala som går ifrån 0 = ”Inget problem; hjälp krävs inte” till 9 = ”Mycket stort
problem; hjälp krävs absolut” (IMS, 2013).
ASI-intervjun har flera olika användningsområden. Framförallt används intervjuerna till
kartläggning och bedömning av klienternas situation och hjälpbehov men intervjun kan också
användas i lokala uppföljningar. Lokala uppföljningar där uppgifter från ett flertal klienter
sammanställs och bildar underlag för bedömning av insatser. Då ASI-intervjuerna
dokumenteras och finns inlagda i både lokal databas men också i Socialstyrelsen nationella
databas, så kan ASI-intervjuerna även användas i forskning och utvecklingsarbete. ASIintervjun görs av praktisk yrkesverksamma i missbruks- och beroendevården (Nyström m.fl.,
2009). Det har visat sig att ute i verksamheterna användas 11 olika versioner av ASIintervjun, varav versionerna ”ASI 981122” och ”ASI Grund mars 2007” är de som oftast
används (Monwell, 2012).
Eftersom ASI-intervjuerna är strukturerade intervjuer med välformulerade frågor är de
lämpliga till att användas i kvantitativa undersökningar. Enligt Jacobsen (2007) är fördelen
med att använda strukturerade intervjuer som data i studien att man får data som är
17

Hanna Kåhlman och Ardiana Selmani

väldokumenterad, man fångar rätt population, svarsprocenten blir högre samt större mängder
data. Därför valdes ASI-intervjuerna som instrument i examensarbetet.

Population och urval
Urvalet till populationen i examensarbetet avgörs till stor del av ASI-materialet, vilket innebär
att antalet personer i populationen till att börja med utgår från de ASI-intervjuer som finns
arkiverade i ASI-net i Jönköpings län. ASI-intervjuer görs inte på alla socialtjänstens klienter
utan begränsas till dem som har missbruksproblem som kan leda till någon typ av insats.
Dessa personer som vanligen har klara indikationer på ett avancerat missbruk och är i kontakt
med socialtjänsten i länet, vilket innebär en ”naturlig” begränsning av populationen. Från
dessa har dessutom ett urval gjorts genom att begränsa studien till unga vuxna, d.v.s. personer
som är lägst 18 år och högst 25 år gamla. Genom detta ålderspann får man med personer i
samma generation, och för vilka miljön och tidsandan i samhället varit ungefär densamma,
vilket bidrar till att man lättare kan hålla analysen ren från inverkan av dessa faktorer.
Därmed kan man bättre undersöka om graden av involvering av cannabisbruk påverkar
personens liv inom de olika livsområdena. Urvalet innebär att examensarbetet missar de unga
vuxna i länet som har erfarenhet av cannabismissbruk men inte har kontakt med socialtjänsten
eller gjort en ASI-utredning i länet.
Efter dessa avgränsningar består totalt sett populationen i studien av 236 personer, d.v.s. alla
unga vuxna i åldern 18 till 25 år som genomgått en ASI-utredning i Jönköpings län under
tidsperioden 26 mars 2007 till 22 mars 2013.
För att kunna urskilja verkan av cannabis och kunna undersöka om skillnader finns mellan
grupperna, så skapades tre jämförelsegrupper.
De tre jämförelsegrupperna är:
- De som regelbundet brukar cannabis (n= 136)
- De som prövat cannabis, men ej brukar det regelbundet (n= 64)
- De som inte prövat cannabis (n= 25)

Datakvalitet
Reliabilitet visar hur tillförlitlig data som instrumentet ger (Kylén, 2004). Det har gjorts både
svenska och utländska studier om reliabilitet i ASI-intervjun. Det finns flera utländska studier
som har undersökt reliabilitet med test-retest. Studierna har visat att reliabiliteten är
tillfredställande i intervjuarskattningarna (de har inte undersökt klientskattningarna). Den
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svenska studien som undersöker reliabilitet i ASI-intervjun visar att intervjuarskattningen har
något högre reliabilitet samt att klientskattningens reliabilitet är tillfredsställande.
Validitet är ett mått på att instrumentet mäter det man vill mäta. Det finns olika typer av
validitet (Kylén, 2004). Bedömningar visar att den svenska versionen av ASI-intervjun har
innehållsvaliditet. Innehållsvaliditet handlar om hur väl indikatorerna motsvarar de teoretiska
begrepp som ska mätas (Nyström m.fl., 2009). Bühringer och Sassen (2010) hävdar att ASI
Grund har innehållsvaliditet eftersom alla livsområden där drogbruket anses ha negativa
konsekvenser omfattas systematiskt av relevanta items. I Socialstyrelsens (u.å.)
kvalitetsgransking av ASI-intervjun visar bedömningar att den svenska versionen av ASIintervjun har innehållsvaliditet, eftersom både klienter och professionella tycker det är ett
viktigt instrument som fångar många delar av problematiken vid utredning av insatser.
Begreppsvaliditet mäter hur dessa indikatorer fungerar sinsemellan så att de kan bilda ett
gemensamt mått (konstruktvaliditet) och att det klarar att skilja mellan grupper som bör kunna
skiljas åt utifrån begreppet (diskriminant validitet). Stöd för att ASI-intervjun har
begreppsvaliditet är att den visar klara gruppskillnader mellan t.ex., öppenvårds- och
slutenvårdspatienter (Nyström m.fl., 2009).
En annan aspekt av instrumentets datakvalitet är huruvida klienterna svarar ärligt under ASIintervjun. Harrell (1997) hävdar att man inte kan lita fullt ut på självrapporterad information
och speciellt inte när det handlar om självrapportering av drogbruk. Detta beror på att klienter
inte vill säga information de skäms för eller säga något som kan skada dem själva. Men trots
att studier antas vara underrapporterade så kan man inte anta att det är konstant över alla
respondenter, eftersom underrapportering varierar mellan olika droger. Cannabis är en drog
som har lägre underrapportering. Andra studier pekar tvärtom på att personer med
missbruksproblem vanligen ger korrekta svara på tydliga frågor, men att de har svårare att
svara på mer komplicerade frågor och om frågor som handlar om längre tidsperspektiv.
Gerdner och Söderfeldt (1996) redogör i sin studie att de inte hittade någon tendens till att
personer som tvångsvårdats för alkoholproblem över-rapporterade eller under-rapporterade
sina problem då deras svar jämfördes med motsvarande bedömningar som gjordes av deras
anhöriga eller socialsekreterare, d.v.s. deras svar hade god validitet. I huvudsak samma fynd
hos andra LVM-populationer fanns hos Möller, Gerdner och Oscarsson (1998) och Gerdner
(2000).
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Analysmetod
Då data från ASI-intervjuerna är i form av tal och symboler för ord t.ex. i skattningsfrågorna
innebär det att bästa sättet att bearbeta den sortens data är genom kvantitativa metoder i form
av statistiska analyser. Kvantitativa metoder är också användbara när man vill undersöka en
grupp individer, ta reda på hur ofta ett fenomen har förekommit, möjlighet att generalisera
urval till population med hög grad av säkerhet (Jacobsen, 2007). Examensarbetet avser att
undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan jämförelsegrupperna och
därför är kvantitativa metoder bäst lämpade. För att en signifikant skillnad ska finnas mellan
grupperna har valet gjorts att signifikans-nivån ska vara p ≤ 0,05.
De statistiska analyserna gjordes i programmet Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), version 19. SPSS är ett dataprogram som för statistiska analyser (Wahlgren, 2008).
Eftersom examensarbetets resultat består av många samtidiga statistiska analyser finns det en
risk för ett massignifikansproblem. Massignifikans innebär att vid en signifikansprövning av
många hypoteser med bestämd signifikansnivå finns det risk för slumpfel där man felaktigt
förkastar en eller flera sanna nollhypoteser, d.v.s. att det är en signifikant skillnad som är
falsk. Ju fler analyser som görs desto större är risken för massignifikans (Leander, 2005). För
att korrigera dessa tester för massignifikans kan man använda sig av Holm-Bonferronis metod
som innebär att signifikansnivån korrigeras stegvis. Holm-Bonferronis korrektionsmetod
innebär att först ställa upp alla signifikanta värdena i fallande ordning. Sedan testas de
signifikanta värdena ett i taget för att se vilka som fortfarande är signifikanta tills ingen
nollhypotes mer kan förkastas. P-värdena delas då – i tur och ordning – med ordningstalet för
signifikanta värden, d.v.s. det med lägsta p-värdet först, följt av det näst lägsta o.s.v. till dess
att inget p-värde längre klarar Holm-Bonferronis korrektion: 0,05/1, 0,05/2, 0,05/3 o.s.v.
(Holm, 1979). Resultatets signifikanta värden har testats med Holm-Bonferronis
korrektionsmetod.
Bearbetningen av data har delats upp i olika steg:
Steg ett. Innebär att genom en kartläggning av förekomst och nivå av bruk bland enheterna i
populationen skapa grupper. Populationen delades in i grupperna:
Grupp 0 = ej använt cannabis
Grupp 1 = prövat cannabis, men använder det ej regelbundet
Grupp 2 = regelbundet använder cannabis
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Grupperna sammanställdes till en trikotomi. Trikotomin utgör den samlade enheten som
sedan användes i samtliga jämförande test.
Under steg ett gjordes även frekvenstabeller över grupperna, för att få en överblick över
populationen.
Steg två. Innebär att med hjälp av sammanfattningsmåtten (30- dagars mått, klientskattning
och intervjuarskattning) undersöka om det finns signifikanta skillnader i problemnivå inom
olika områden mellan grupperna. Sammanfattningsmåtten ger en överblick av
problemnivåerna för de tre grupperna i alla livsområden som berörs av ASI-utredningen.
Skillnader i sammanfattningsmåtten indikerar på vilka livsområden som det finns statistiska
skillnader mellan grupperna. Dessa livsområden blir då intressanta att göra djupare analyser
av.
För att undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller
sammanfattningsmåtten användes ett flertal statistiska analyser. Signifikans i 30-dagarsmåtten
prövades med variansanalys av skillnader mellan medelvärden (ANOVA), samt med posthoc-testet Least Square Deviance (LSD) som undersöker exakt var mellan grupperna som
skillnaderna finns. I jämförelse mellan grupperna i fråga om självskattning av hjälpbehov
d.v.s. rangordningsskalor, prövades signifikans i genomsnittliga rangsummor med Kruskall
Wallis H-test. Vid jämförelse av intervjuarskattningar prövades signifikans på samma sätt
som vid självskattning.
Steg tre. Innefattar en noggrannare analys utifrån specifikt item på områdena där signifikanta
skillnader i problemnivå mellan grupperna påträffades i steg två. Dessa områden var alkohol
och narkotika, psykisk hälsa och rättsliga problem. Avsikten i steg tre var då att kartlägga hur
de specifika skillnaderna inom problemområdet såg ut. Det gjordes även en analys på området
hereditet, som innefattade frågor om missbruk, psykiska problem och kriminalitet i släkten.
Analys av psykisk hälsa
En indexering över frågorna om psykisk hälsa ur ASI-intervjun gjordes. Genom att göra en
indexering så kan man använda flera variabler som indikerar på ett större fenomen i detta fall
symptom på psykisk ohälsa. Genom indexeringen kan man också fördela och jämna ut
slumpmässiga variationer i enskilda frågesvar. Anledningen till att indexering av variablerna
genomfördes var att områden psykisk hälsa i ASI-intervjun infattade frågor om vård,
behandling etc., dessa frågor var inte relevanta för frågeställningen i examensarbetet. Indexen
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är därför renodlade på psykiska symptom . Indexen innefattar frågor om förekomst av
psykiska symptom (allvarlig depression, allvarlig ångest eller spänningstillstånd, kognitiva
problem, hallucinationer, svårigheter att kontrollera våldsamt beteende, självmordstankar,
självmordsförsök och andra psykiska problem) dels i påverkat tillstånd, dels i icke-påverkat
tillstånd. Genom att dela upp symptom i påverkat tillstånd och abstinens från i icke-påverkat
tillstånd kan man klara ut om problemen bara finns i akut tillstånd eller om de blivit mer
varaktiga.
Analys av rättsliga påföljder
För att analysera rättsliga påföljder gjordes först en jämförelse i medelvärden. Efter det
gjordes en variansanalys av skillnader mellan medelvärden (ANOVA) samt ett post-hoc-test,
Least Square Deviance (LSD) för att undersöka exakt var mellan grupperna som skillnaderna
finns.
Analys av alkohol och narkotika
Hur narkotika- och alkoholbruk såg ut bland jämförelsegrupperna analyserades genom att
undersöka procentuell andel inom respektive grupp som regelbundet brukat drogerna
(alkohol, heroin, metadon, subutex, andra opiater/smärtstillande, dämpande, kokain,
amfetamin samt flera preparat per dag). Analysen gjordes genom ett Chi2- test.
Analys av hereditet
En frågeställning/hypotes i examensarbetet handlar om cannabis och hereditet. Analys av
hereditet gjordes genom att undersöka medelrang för antal förstagradssläktingar som har
problem inom områdena alkohol, narkotika, psykisk hälsa eller kriminella problem.
Jämförelse i signifikans prövades med Kruskall Wallis H-test. I begreppet
förstagradssläktingar ingår föräldrar, mor- och farföräldrar samt syskon. Utöver ovanstående
grupper så finns grupperna barn samt andra viktiga i ASI-intervjun. Då populationen i
examensarbetet är för unga för att deras barn ska kunna ha liknade problem som de själva,
uteslöts barn från analysen av hereditet. ”Andra viktiga” undersöktes inte heller eftersom de
inte är förstagradssläktingar.
Steg fyra: Multivarat logistisk regressionsanalys.
Genom en multivariat logistisk regressionsanalys har det undersöks vilka av de specifika item
inom de olika livsområdena som bäst kan predicera sannolikhet för vilka som löper störst risk
i populationen att vara regelbundna användare av cannabis. Att predicera kan också förklaras
med att förutsäga (Eljertsson, 2003). I utgångsläget användes nio oberoende
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bakgrundsvariabler som alla skulle kunna vara faktorer som påverkar risken för att utveckla
regelbundet bruk: kön, ålder, hereditet (för alkoholmissbruk, narkotikamissbruk, kriminalitet,
psykiska problem), ort (tre kategorier: storstad [<100.000 inv.], mellanstor ort [10.000100.000 inv.] och landsort [<10.000 inv.]), utbildning (avslutat grundskola /ej avslutad),
födelseland (Sverige/annat land), samt slutligen tobaksbruk.
I den multivariata logistiska regressionsanalysen användes metoden backward deletion för att
successivt ta bort variabler som inte bidrar till att predicera regelbunden användning, tills en
sista modell – d.v.s. den optimala modellen återstår.
Den multivariata logistiska regressionsanalysen räknar fram en predicerad sannolikhet
(oddskvoter) för utfallsvariabeln utifrån varje oberoende variabel. Multivariata logistiska
regressionsanalyser görs på dikotoma utfallsvariabler (två värden) och kan använda andra
dikotomier eller kvantitativa skalor som oberoende (potentiellt förklarande) variabler
(Sundell, 2011). För exempelvis variabeln kön (två värden: man respektive kvinna) räknades
oddskvoterna ut för att män utvecklar regelbunden användning jämfört med kvinnor (kvinna
är då referensvärde). I några fall behövde ovannämnda variabler omarbetas innan en
multivariat logistisk regressionsanalys kunde göras på dem, t.ex. utbildning som kodades
enligt avslutat grundskola respektive ej avslutat grundskola. När det gäller bostadsort erbjöd
SPSS alternativet att den trikotoma variabeln (storstad, medelstor kommun och landsbygd)
hanterades som två dikotoma variabler, d.v.s. storstad och medelstor kommun jämfördes båda
var för sig med referensvärdet landsort.

Forskningsetiska överväganden
De centrala kraven vad gäller etiska avvägningar vid forskning kan delas in fyra
huvudkategorier, informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). I examensarbetet bearbetas data från ASI-intervjuer
som är gjorda i ett tidigare skede av professionella socialarbetare. I ASI-manualen som
beskriver hur en ASI-utredning bör gå till, står det att ASI-materialet kan användas i
gruppsammansättningar och i forskning om detta samt att klienterna ska informeras om vad
ASI-materialet kan användas till (Nyström m.fl., 2009). Detta innebär att socialarbetarna har
ett ansvar över att genomföra intervjun på ett etiskt korrekt sätt. På grund av att
examensarbetet bara tar del av redan insamlat material och såväl information om hur
samtycke borde hanteras då intervjuerna genomförs, kan det vara svårt att här redovisa detta.
Detsamma gäller informationskravet då det ej går att uppfylla direkt med klienterna. En
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annan etisk aspekt är nyttjandekravet som innebär att insamlad data om enskilda personer
endast får användas till beskrivet ändamål (Vetenskapsrådet, 2012). Då det inte kan fastställas
om klienterna vet vad ASI-materialet kan användas till är det problematisk att säga att ASImaterialet endast användas till det ändamål klienterna trodde från början. Om intervjuerna har
genomförts etiskt korrekt så är dessa tre etiska krav uppfyllda.
Idén till examensarbetet har noga presenterats för områdescheferna för missbruksproblematik
i Jönköpings län. Det var mycket viktigt att områdescheferna fick veta hur ASI-materialet
skulle användas. Resultatet av examensarbetet kommer att presenteras för FoUrum i
Jönköpings län. Krav från områdescheferna för att vi skulle få tillgång till ASI-materialet var
att ett skriftligt samtycke med företrädare för regionförbundet skulle upprättas samt att
uppgifterna var avidentifierade.
ASI-intervjuerna innehåller många känsliga uppgifter. Vid hantering av känsliga uppgifter
gäller striktare regler, uppgifter som innefattar t.ex. etnicitet och sjukdom kräver etisk
prövning från regional etikprövningsnämnd samt samtycke från forskningspersonerna (SFS
1998:204). Etikprövningsnämnden tar normalt inte upp ansökningar som rör studentuppsatser,
vilket innebär att godkännande därifrån ej kunde fås. Så ett krav för att kunna ha med denna
typ av känslig information i en studentuppsats var att data var avidentifierade, d.v.s. att de inte
längre är personuppgifter.
Innan ASI-materialet lämnades ut togs därför personrelaterade data bort för att omöjliggöra
identifiering. De data som togs bort är: namn, personnummer, inskrivningsdatum,
intervjuarkod, enhetskod, frivilliga koder samt kommun. Genom att ta bort alla dessa
personrelaterade uppgifter minskar även risken för att kunna baklängesidentifiera klienterna.
I och med det tas konfidentialietskravet i beaktande som innebär att personuppgifter förvaras
på ett sådant sätt så obehöriga inte få ta del av dem. Konfidentialietskravet innebär också att
identifierbara personer ska avrapporteras så att de inte är identifierbara samt att forsknings
materialet skyddas mot utomstående (Jacobsen, 2007). I detta examensarbete har allt
rapporterats i statistisk form därmed går det inte att identifiera klienterna.
Forskning ska bidra till utveckling i samhället och därför är det viktigt att forskningen håller
en god kvalitet, att det genererar fördjupad kunskap runt ämnen och frågor som är centrala för
tillfället. Detta är vad forskare kallar forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2012). En avvägning
mellan nytta och risker med att använda känsliga uppgifter i examensarbetet har gjorts. Då
ASI-materialet är avidentifierat så rör det sig inte längre om personuppgifter. Därmed
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minimeras alla risker för individerna att ta skada av examensarbetet. Nytta med
examensarbetet är att resultatet av studien ger insyn i hur problematiken ser ut hos unga vuxna
med cannabismissbruk i Jönköpings län och därmed genererar ny kunskap runt ämnet.

Resultat
Nedan presenteras resultatet i form av statistiska analyser sammanfattade i tabeller. I
tabellerna redogörs skillnaderna i en trikotomi mellan jämförelsegrupperna, de som
regelbundet använt cannabis, de som prövat cannabis samt de som ej prövat cannabis men
som har annat missbruk. Statistiskt signifikanta skillnader har mäts genom centralmåtten
klientskattning 30- dagarsmåttet, klientskattning för oro och besvär under de senaste 30dagarna samt intervjuarskattning av hjälpbehov. Därefter presenteras en noggrannare analys
av specifika items där signifikans hittats inom problemområdet. Till sist redovisas den
multivariata logistiska regressionsanalysen över faktorer relaterade till regelbunden
användning. Resultatets signifikanta värden har testats med Holm-Bonferronis
korrektionsmetod.

Klient- och intervjuarskattning av problemnivån inom sju livsområden
De centrala måtten som kommer att presenteras nedan är, klientens skattning av antalet dagar
med problem de senaste 30 dagarna, klientens skattningar av oro och besvär samt en
intervjuarskattning.
Klientskattning av antal dagar med problem de senaste 30 dagarna

Tabell 1.1 jämför de tre grupperna ifråga om 30-dagarsmåtten d.v.s. hur många dagar den
senaste månaden (före intervjun) som man upplevt problem på olika områden. Statistisk
signifikans är prövat med variansanalys av skillnader mellan medelvärden (ANOVA), samt
med post-hoc-testet Least Square Deviance (LSD) som undersöker exakt var mellan
grupperna som skillnaderna finns.

25

Hanna Kåhlman och Ardiana Selmani
Tabell 1.1: Jämförelse mellan tre grupper av unga personer ( ≤ 25 år) med missbruksproblem – ej
prövat cannabis, prövat cannabis och regelbundet använt cannabis – vad gäller medelvärden för
antal dagar med problem (med standardavvikelser) på olika områden enligt ASI (n = 236).
n

n=
Antal dagar senaste månaden med
fysiska hälsoproblem
Antal dagar senaste månaden med
problem med arbete/arbetslöshet
Antal dagar senaste månaden med
alkoholproblem
Antal dagar senaste månaden med
drogproblem
Antal dagar senaste månaden med
rättsliga problem eller problem med
brottsligt beteende
Antal dagar senaste månaden med
relationsproblem med familj och
anhöriga
Antal dagar senaste månaden med
relationsproblem med andra
personer
Antal dagar senaste månaden med
relationsproblem med ensamhet
Antal dagar senaste månaden med
psykiska eller känslomässiga problem

Ej prövat
A
25

Prövat (ej
regelbundna)
B
64

Regelbundna
användare
C
136

225

5,24 (11,1)

7,5 (11,6)

9,1 (12,7)

0,304

217

13,4 (14,5)

13,7 (14,0)

15,6 (14,3)

0,624

223

3,0 (8,2)

6,7 (11,3)

3,8 (8,8)

216

1,3 (6,2)

8,1 (12,2)

14,5 (13,7)

217

0,7 (3,1)

2,2 (7,1)

4,0 (9,2)

0,109

225

6,6 (11,3)

3,4 (8,2)

5,4 (10,3)

0,293

223

2,2 (7,6)

2,1 (6,0)

2,4 (7,5)

0,938

218

2,3 (6,1)

5,9 (10,1)

6,4 (10,7)

0,200

214

7,4 (11,6)

14,8 (12,6)

15,4 (12,9)

236

Signifikans
P enligt ANOVA
Post Hoc: LSD

0,084
B > C: p =0,04

0,000*
A<B<C: p≤ 0,028

0,016*
A < B & C: p ≤ 0,014

*De signifikanta värdena klarar Holm-Bonferronis korrektionsmetod.

Tabellen visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller alkohol- och
drogproblem samt psykiska problem. De som prövat cannabis har haft mer alkoholproblem än
de som regelbundet använt cannabis, vilket troligen hänger samman med att de regelbundna
användarna ersatt alkohol med cannabis. Drogproblemen är däremot störst – som förväntat –
bland de regelbundna användarna och minst bland dem som inte prövat cannabis. Båda
grupperna som prövat eller regelbundet använt cannabis har mer omfattande psykiska
problem än de som inte prövat.
Klientskattningar av oro och besvär under de senaste 30-dagarna

Tabell 1.2 jämför de tre grupperna ifråga om självskattningar av oro och besvär under de
senaste 30-dagarna i de olika områdena. Självskattningarna går ifrån 0 = ”Inget problem eller
behov av hjälp” till 4 = ”Mycket stort problem eller behov av hjälp”. Signifikans i
genomsnittliga rangsummor prövas med Kruskall Wallis H-test. Höga medelrangsummor
betyder att gruppen har högre problemnivå.
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Tabell 1.2: Jämförelse mellan tre grupper av unga personer( ≤ 25 år) med missbruksproblem – ej
prövat cannabis, prövat cannabis och regelbundet använt cannabis – vad gäller genomsnittlig
medelrangsumma för självskattade problemnivåer på olika områden enligt ASI (n = 236).
n

n=

Oroad besvärad de senaste 30 dagarna
för fysiska hälsoproblem
Oroad besvärad de senaste 30 dagarna
för arbete/arbetslöshet
Oroad besvärad de senaste 30 dagarna
för alkoholproblem
Oroad besvärad de senaste 30 dagarna
för drogproblem
Oroad besvärad de senaste 30 dagarna
för rättsliga problem eller problem
med brottsligt beteende
Oroad besvärad de senaste 30 dagarna
för relationsproblem
Oroad besvärad de senaste 30 dagarna
för psykisk hälsa

Ej prövat
A

Prövat (ej
regelbundna)
B

Regelbundna
användare
C

Signifikans
P enligt Kruskall Wallis
H-test

236

25

64

136

224

102

116

113

0,64

219

112

109

110

0,98

224

106

122

109

0,23

221

48

93

130

0,000*

220

88

102

119

0,011*

222

119

98

117

0,092

220

75

115

115

0,010*

*De signifikanta värdena klarar Holm-Bonferronis korrektionsmetod.

Tabellen visar signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller drogproblem, rättsliga
problem samt psykiska problem. Högre involvering i cannabisbruk medför mer problem (som
väntat) vad gäller droger, men också vad gäller rättsliga problem och psykiska problem. I det
senare fallet dock ingen skillnad mellan de som prövat och de som är regelbundna användare.
Intervjuarskattning av hjälpbehov inom de sju livsområdena

Tabell 1.3 jämför de tre grupperna ifråga om intervjuarskattningar av hjälpbehov på de olika
områdena. Självskattningarna går ifrån 0 = ”Inget problem; hjälp krävs inte” till 9 = ”Mycket
stort problem; hjälp krävs absolut”. Signifikans i genomsnittliga rangsummor prövas med
Kruskall Wallis H-test. Ju högre rangsummor desto högre problemnivå.
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Tabell 1.3: Jämförelse mellan tre grupper av unga personer( ≤ 25 år) med missbruksproblem – ej
prövat cannabis, prövat cannabis och regelbundet använt cannabis – vad gäller genomsnittlig
medelrangsumma för intervjuarskattade problemnivåer på olika områden enligt ASI (n = 236).
n

n=

Intervjuarens skattning av klientens
behov av vård för kroppsliga skador
eller sjukdomar
Intervjuarens skattning av klientens
behov av hjälp med arbets- eller
arbetslöshetsproblem
Intervjuarens skattning av klientens
behov av hjälp med alkoholproblem
Intervjuarens skattning av klientens
behov av hjälp med drogproblem
Intervjuarens skattning av klientens
behov av hjälp med rättsliga problem
eller problem med brottsligt
beteende
Intervjuarens skattning av klientens
behov av hjälp för problem med
familj och umgänge
Intervjuarens skattning av klientens
behov av psykisk vård

Ej prövat
A

Prövat (ej
regelbundna)
B

Regelbundna
användare
C

25

64

136

218

87

111

113

0,14

217

104

101

114

0,38

217

98

121

105

0,18

216

32

86

133

0,000*

205

71

91

122

0,000*

211

104

104

107

0,95

211

84

107

109

0,19

236

Signifikans
P enligt Kruskall
Wallis H-test

*De signifikanta värdena klarar Holm-Bonferronis korrektionsmetod.

Tabellen visar signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller uppskattning av klientens
behov av hjälp med drogproblem samt rättsliga problem. Högre involvering i cannabisbruk
medför mer problem (som väntat) vad gäller droger, men också vad gäller rättsliga problem.

Sammanfattning av analyserna i steg 1
Efter genomgång av centralmåtten inom de sju livsområdena upptäcktes högre problemnivå
inom fyra livsområden. De områdena var psykisk hälsa, rättsliga problem, alkoholanvändning
och narkotikaanvändning. Mönstren tycks vara att ökad involvering i cannabis är förknippat
med ökade problem vad gäller droger (visat i 30-dagarsmåttet, i självskattning av
problemnivå, samt i intervjuarskattningen), och kriminella problem (självskattning och
intervjuarskattning). När det gäller alkoholproblem finns inte motsvarande ökning, utan
gruppen med regelbundet cannabisbruk har haft färre dagar med alkoholproblem än gruppen
som prövat, troligen för att cannabis ersatt alkohol för de regelbundna användarna. Klientoch intervjuarskattningarna visar ingen skillnad i oro, besvär och hjälpbehov mellan
grupperna. Slutligen när det gäller psykisk hälsa har båda grupperna som prövat cannabis, mer
problem än de som inte prövat, men de regelbundna användarna har inte mer problem än de
28

Hanna Kåhlman och Ardiana Selmani

som endast prövat. Detta talar för att droger och kriminella problem tycks öka ju högre
involveringen är i cannabisbruket – möjligen en påverkansfaktor, medan psykisk ohälsa
skiljer främst mellan båda grupperna som prövat och den grupp som inte prövat – möjligen en
selektionsfaktor.

Noggrannare analys (steg 2) av fyra problemområden
På de fyra områdena där signifikanta skillnader hittades – d.v.s. alkohol- respektive
drogproblem, kriminalitet och psykisk hälsa - gjordes noggrannare analys på itemnivå för att
närmare undersöka hur problemen mer i detalj varierade i förhållande till involvering i
cannabisbruk.
Psykisk hälsa

För området psykisk hälsa fördjupades analysen genom att studera dels vilka psykiska
symptom det handlade om, dels om de fanns i påverkat eller opåverkat tillstånd. När det gäller
typer av symptom fanns inga skillnader, alla uppvisade ökande tendens med ökad involvering,
men alla var inte signifikanta, eftersom vissa överhuvudtaget uppträdde mer sällan. Det
rimligaste var därför att bygga två index över antal symptom (d.v.s. förekomst av följande:
allvarlig depression, allvarlig ångest eller spänningstillstånd, kognitiva problem,
hallucinationer, svårigheter att kontrollera våldsamt beteende, självmordstankar,
självmordsförsök och andra psykiska problem), och då skilja mellan om de upplevdes i
påverkat eller opåverkat tillstånd. Det bör upprepas att alla i undersökningen har
missbruksproblem och därför kan klienterna påverkas olika på grund av vilka droger de intar.
Frågorna är inte specificerade till just cannabispåverkan. Klienterna har alltså inte kunnat
uttala sig om ifall det just var cannabis de var påverkade av då de var påverkade. Tabell 2.1
jämför de tre grupperna ifråga om upplevd psykisk hälsa. Signifikans i genomsnittliga
rangsummor prövas med Kruskall Wallis H-test. Ju högre rangsummor desto högre
problemnivå.
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Tabell 2.1: Jämförelse mellan tre grupper av unga personer ( ≤ 25 år) med missbruksproblem – ej
prövat cannabis, prövat cannabis och regelbundet använt cannabis vad gäller medelrang på index för
summan av dessa symptom dels i påverkat tillstånd, dels vid opåverkat tillstånd. Jämförelse prövas
med Kruskall Wallis H-test.
N

225
Index över psykiska
symptom i påverkat
tillstånd
Index över psykiska
symptom i opåverkat
tillstånd

Ej prövat
A

Prövat (ej
regelbundna)
B

Regelbundna
användare
C

25

64

136

95,3

113,0

116,3

75,5

106

123

P
Signifikans
genom Kruskall
Wallis H-test

0,10
0,002*

*Här var endast ett värde signifikant. Holm-Bonferronis metod behövdes inte här.

Även om viss tendens finns i påverkat tillstånd till mer psykiska symptom ju högre
involvering i cannabisbruk, så når detta inte statistisk signifikans, vilket innebär att i akut
tillstånd är skillnaderna inte så stora. Däremot finns det tydligare skillnader när det gäller
kvarvarande problem i opåverkat tillstånd. Tabellen visar att gruppen ej prövat har lägst
medelrang vad gäller antal klienter som upplevt psykisk ohälsa och högst medelrang har
gruppen regelbundna användare, vilket tyder på att ju högre involvering i cannabis desto mer
psykiska problem som kvarstår även när man inte är akut påverkad av droger.
Trots att analyserna i steg 1 inte visade att psykiska problem ökade för dem med regelbunden
användning jämfört med dem som endast prövat, så visar denna analys att en sådan ökning av
antalet psykiska symptom i opåverkat tillstånd faktiskt finns, d.v.s. symptom som kvarstår när
man inte är påverkad ökar ju mer involverad i cannabismissbruket man är.
Rättsliga problem

För området kriminalitet fördjupades analysen genom att undersöka vilken typ av brott det
handlade om. Tabell 2.2 jämför de tre grupperna för att se om det finns några signifikanta
skillnader i antal åtal för begångna brott i olika brottskategorier som finns i ASI-intervjun.
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Tabell 2.2: Jämförelse mellan tre grupper av unga personer ( ≤ 25 år) med missbruksproblem – ej
prövat cannabis, prövat cannabis och regelbundet använt cannabis – vad gäller medelvärden för
antal begångna brott (med standardavvikelser) i olika brottskategorier ASI (n = 236).
N

n=
Narkotikabrott
Egendomsbrott (stöld, snatteri, häleri,
bedrägeri, etc.)
Våldsbrott (Rån, misshandel, mord,
dråp, etc.)
Andra brott (Vandalism, olaga
vapeninnehav, etc.)
Rattfylleri
Andra allvarliga trafikbrott (Grov
vårdslöshet, olovlig körning, etc.)
Omhändertagen för berusning på
allmän plats (LOB)

A
25

Prövat (ej
regelbundna)
B
64

Regelbundna
användare
C
136

220

0 (0)

2,2 (7,0)

3,2 (5,6)

220

0, 1( 0,4)

1,7 (3,8)

1,3 (2,3)

223

0,2 (0,5)

1,6 (6,4)

1,2 (2,3)

0,29

222

0,08 (0,3)

0,9 (2,7)

0,7 (1,5)

0,17

217

0,04 (0,2)

0,8 (2,6)

0,5 (1,3)

0,22

219

0,4 (7,1)

0,9 (2,6)

0,5 (1,3)

0,26

218

0,7 (1,2)

3,4 (5,5)

2,4 (5,4)

0,08
LSD: B>A: 0,03

236

Ej prövat

Signifikans
P enligt ANOVA
Post Hoc: LSD
0,03*
LSD: C>A:0,01
0,06
LSD: B>A:0,02

*Här var endast ett värde signifikant. LSD-värdena klarar inte Holm-Bonferronis korrektionsmetod.

Tabellen visar att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna när det gäller
narkotikabrott. Detta är ett förväntat resultat som visar att ju mer regelbundet man brukar
cannabis desto större är chansen att man åtalas för narkotikabrott. I resterande brottskategorier
(egendomsbrott, våldsbrott, andra brott, rattfylleri, andra allvarliga trafikbrott samt
omhändertagande för berusning) så har gruppen prövat cannabis högst medelvärden. Alltså
har den gruppen åtalats för fler brott inom ovanstående kategorier, än dem som aldrig testat
cannabis och även jämfört med dem som regelbundet använder cannabis. Detta kan tolkas
som att de som prövar cannabis är mer benägna till att begå brott så som egendomsbrott m.m.
Resultatet kan inte tolkas som att användning av cannabis leder till att man begår fler brott,
utom just narkotikabrott. Trots att analyserna i steg ett pekade i annan riktning så antyder
denna analys att ökningen i kriminalitet mer hänger samman med selektion än med att man
blir mer kriminell ju mer cannabis man brukar. Cannabisbruk i sig leder då inte till
kriminalitet.
Alkohol- och narkotikaanvändning

Området alkohol- och narkotikaanvändning fördjupades genom att undersöka problem med
andra droger mer precist. Om teorin om cannabis som ”inkörsport” till andra droger är riktig
så borde ökat bruk av andra droger följa med en ökad involvering i cannabisbruk. Om det
tvärtom är så att cannabis ersätter andra ”farligare” droger, så skulle en sådan ökning inte
finnas. Tabellen 2.3 redovisar jämförelsegruppernas resultat vad gäller procentuell andel som
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inom respektive grupp regelbundet brukat narkotika och/eller alkohol. Observera att den
procentuella andelen som brukat specifik drog är inom den undersökta gruppen unga vuxna
med missbruksproblem. Signifikans prövas med chi2 – test.
Tabell 2.3: Jämförelse mellan tre grupper av unga personer( ≤ 25 år) med missbruksproblem – ej
prövat cannabis, prövat cannabis och regelbundet använt cannabis – vad gäller procentuell andel
inom respektive grupp som regelbundet brukat alkohol och narkotika (n = 236).
N

236

A
25

Prövat (ej
regelbundna)
B
64

Alkohol till berusning %

225

32,0

59,4

61,0

0,024

Heroin %

225

0,0

3,1

15,4

0,006*

Metadon %

225

0,0

1,6

4,4

0,354

Subutex %

225

4,0

18,8

25,7

0,043

Andra opiater/smärtstillande %

225

8,0

26,6

34,6

0,023

Dämpande (BZD, Sed, hypn.) %

225

16,0

25,0

49,3

0,000*

Kokain %

225

0,0

4,7

16,2

0,009*

Amfetamin %

225

0,0

25,0

55,1

0,000*

Hallucinogener %

225

0,0

0,0

10,3

0,008*

Ecstasy %

225

4,0

3,1

19,9

0,002*

Lösningsmedel %

225

4,0

1,6

8,8

0,124

Flera preparat per dag %

225

0,0

23,4

52,9

0,000*

n=

Ej prövat

Regelbundna
användare
C
136

Signifikans
Prövat med chi-2test

* Dessa signifikanta värden klarar Holm-Bonferronis korrektionsmetod. Däremot klarade inte andra
opiater/smärtstillande, alkohol till berusning, eller subutex detta krav.

Vad gäller praktiskt taget alla drogerna ovan samt för beteendet blandmissbruk (flera preparat
per dag) visar tabellen att högre involvering i cannabisbruk medför ökade problem vad gäller
andra droger också. Enda undantaget är metadon, där skillnaderna ej är signifikanta. För de
allra flesta av dessa droger (heroin, dämpande, kokain, amfetamin och för blandmissbruk)
skedde ökningen både i jämförelsen icke prövat och prövat och i jämförelsen prövat och
regelbundet använt. Detta gällde även subutex och andra opiater, men dessa klarade inte
korektionsmetoden. Det innebär att problemen på alla dessa drogområden tycks öka med ökad
involvering i cannabismissbruk. För några droger (hallucinogener, ecstasy, lösningsmedel)
sker ökningen i huvudsak för dem som är regelbundna användare, men inte för dem som bara
prövat. När det gäller alkohol däremot skedde det stora ökningar mellan gruppen som ej
prövat till de båda grupperna som prövat cannabis (klarade dock ej korrektionsmetoden). Alla
som regelbundet brukar hallucinogener hittas i gruppen som regelbundet brukar cannabis.
Cannabis tycks därmed inte öka alkoholanvändning, utan den högre användningen är i det
fallet mer en fråga om selektion. För övriga droger kan fynden dock peka på att det även finns
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en stark påverkansfaktor att högre grad av cannabisinvolvering ökar risken för annat
drogbruk.

Analys av möjliga påverkans-faktorer för cannabismissbruk (steg 3)
I steg tre av analysen undersöktes olika faktorer som kan ha inflytande på cannabismissbruk.
Först undersöktes om det fanns någon skillnad i hereditet, eftersom forskning antyder på att
hereditet har en betydande roll vad gäller alkohol- och narkotikaanvändning. Slutligen gjordes
en multivariat logistisk regressionsanalys för att försöka predicera möjliga riskfaktorer för
regelbundet cannabisbruk.
Hereditet

Samband studeras med arvsfaktorer inom respektive problemområde, d.v.s. risk för
alkoholproblem studeras i relation till biologiskt arv för alkoholproblem och risk för psykisk
ohälsa studeras i relation till biologiskt arv för psykisk ohälsa. Men det kan också vara så att
biologiskt arv för det ena problemet ökar risken för det andra problemet, och tvärtom. Tabell
2.4 jämför de tre grupperna utifrån hur många av deras förstagradssläktingar som har
respektive inte har problem med alkohol, narkotika samt psykiska eller kriminella problem.
Utifrån ASI-intervjuns uppgifter kunde fyra variabler för hereditet skapas: Hereditet för
alkoholproblem, för narkotikaproblem, för psykiska problem respektive för kriminella
problem gjordes genom att räkna antalet förstagradssläktingar såsom mor, far, syskon samt
mor- och farföräldrar. Då det rörde sig om unga människor vars eventuella barn skulle vara
för små för att missbruka, så räknades inte barn in bland förstagradssläktingarna.
Tabell 2.4: Medelrang för antal förstagradssläktingar som har problem med alkohol, narkotika samt
psykiska eller kriminella problem. Jämförelse prövad med Kruskall Wallis H-test (n = 236).
N

Ej prövat

236

A
25

Prövat (ej
regelbundna)
B
64

Hereditet för
alkoholproblem

225

77,2

125,7

113,6

0,005*

Hereditet för
narkotikaproblem

225

81,4

110

120,2

0,009*

Hereditet för psykiska
problem

225

112,8

108,8

115

0,79

Hereditet för kriminella
problem

225

100,8

115,7

114

0,48

*De signifikanta värdena klarar Holm-Bonferronis korrektionsmetod.
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Tabellen visar signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller hereditet för
alkoholproblem samt narkotikaproblem men inte vad gäller psykiska problem eller
kriminalitet. Medelrang för antal förstagradssläktingar när det gäller hereditet för
narkotikaproblem ökar med graden av involvering i cannabisbruk, d.v.s. ju fler släktingar man
har som missbrukat droger, desto större egen involvering i cannabisbruk tenderar man att ha.
Även vad gäller hereditet för alkoholproblem har de som ej prövat cannabis lägst, men här är
förhållandet mellan de som prövat och de regelbundna användarna omvänt, d.v.s. de som
prövat har hereditet för alkoholproblem i högre grad än de med regelbunden användning av
cannabis. Resultatet visar att riskökningen för cannabisinvolvering är starkast vad det gäller
hereditet för drogproblem.
Prediktion av regelbunden användning

Försök gjordes att utifrån ASI-data ge prognos för (predicera) vilka som löper störst risk i
denna population att vara regelbundna användare av cannabis. I utgångsläget användes nio
variabler som s.k. oberoende variabler (d.v.s. sådana som ev. kunde predicera
utfallsvariabeln). Dessa var kön, ålder, födelseland (Sverige/annat land), hereditet för
alkoholmissbruk, hereditet för narkotikamissbruk, hereditet för kriminalitet och hereditet för
psykiska problem (alla hereditetsvariabler gjordes om till dikotoma variabler, d.v.s. har/har ej
hereditet för problemet), ort (tre kategorier: storstad [<100.000 inv.], mellanstor ort [10.000100.000 inv.] och landsort [<10.000 inv.]), utbildning (avslutat grundskola/ ej avslutad) samt
slutligen tobaks rökning och snusning. I modellen ingick 217 personer på grund av att 19 av
de ursprungliga 236 saknade uppgift på någon av de ingående variablerna. Genom att använda
metoden backward deletion, togs successivt de variabler bort som inte bidrog till att predicera
regelbunden användning. Den sista modellen sedan detta gjorts – d.v.s. den optimala
modellen utifrån de data som finns i ASI – visas i tabellen 3.1.
Tabell 3.1: Multivariat logistisk regression av regelbunden användning av cannabis.
(n= 217; p < 0,001; Nagelkerke R2 = 0,16; Prediktionsförmåga= 70 % men 48 % för icke användare
och 84% för användare)
Kön (man, då kvinna är ref.värde)
Hereditet narkotika (har förstagradsläktingar )

B

S.E.

P

Oddskvot

0,84
0,77

0,33
0,30

0,010*
0,011*

2,33
2,17

1,35
0,63
0,83

0,44
0,34
0,51

0,009*
0,002*
0,064
0,100

3,87
1,88
2,30

Ort (referensvärde: landsort d.v.s. < 10.000 inv.)
Ort 1 (Storstad, d.v.s. >100.000 inv.)
Ort 2 (Mellanstor stad, 10.000-100.000 inv.)
Röker eller snusar dagligen

*De signifikanta värdena klarar Holm-Bonferronis korrektionsmetod.
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Tabellen är klart signifikant (p < 0,001) men förklarar endast en ganska låg del (R 2=16%) av
variationen i utfallsvariabeln. Det betyder att 84 procent ev. förklaras av annat som inte finns
med i modellen. Totalt kunde variabeln ge korrekt prognos för 70 procent av hela den här
undersökta populationen, men prognosen var sämre för icke användare (48 %) än för
användare (84 %). Tabellen visar regressionskoefficienterna (B) och standarfelet för dess
(SE), samt signifikansen för respektive variabel. Slutligen visas oddskvoterna, d.v.s. oddsen
för utfallsvariabeln då den förklarande variabeln ökar. Den högsta oddskvoten gäller ort.
Oddset för att bli regelbunden användare av cannabis är 3,9 gånger högre om man bor i
storstad jämfört med om man bor på landsbygd (p = 0,002). Oddset för män är drygt 2,3
gånger högre än för kvinnor (p = 0,01). Oddset för att bli regelbunden användare är 2,17
gånger högre om man har förstagradssläktingar med narkotikaproblem. Oddset är också högre
för dem som röker eller snusar dagligen (OR = 2,3) men detta nådde inte signifikans (p =
0,10). Även om modellen har svagheter så pekar den ut några relevanta faktorer som ökar
risk. Lika viktigt är att den visar att en del andra faktorer inte ökade risken, t.ex. att vara
invandrare, eller att ha hereditet för andra problem (t.ex. psykiska problem eller kriminalitet).

Diskussion
Nedan följer diskussion kring begränsningar i studien och de centrala fynden.

Begränsningar i studien
Studien fokuserar på de unga vuxna i Jönköpings län som genomgått ASI-intervjuer. Det är
236 personer och alla dessa personer är unga vuxna som varit i kontakt med socialtjänsten i
Jönköpings län under en period på sex år. ASI- intervjuer görs vanligen endast med dem som
har missbruksproblem för vilka man överväger olika insatser. Det är fråga om en selekterad
population, d.v.s. den består av unga vuxna med missbruksproblematik som har genomgått en
ASI-utredning. Därmed finns det ett mörkerantal av andra unga vuxna som inte har gjort
någon ASI-utredning men som har erfarenhet av cannabismissbruk. Det kan möjligen anses
vara en nackdel, men studien hade inte kunnat genomföras utan denna begränsning av etiska
skäl. Det optimala hade varit att också ha med andra grupper av unga vuxna som är
involverade i cannabismissbruk i examensarbetet för att få en bättre och mer representativ
helhetsbild av unga vuxna i Jönköpings län som brukar cannabis. Examensarbetet ger dock en
representativ bild av unga vuxna med missbruksproblematik i Jönköpings län som har
genomgått en ASI-utredning. Frågan är då om studiens slutsatser påverkas av detta.
Bedömningen i detta examensarbete är att slutsatserna inte påverkas. Nu består
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kontrollgruppen av personer som har missbruksproblem av annat slag, men inte av cannabis.
Hade kontrollgruppen bestått av personer helt utan missbruksproblem skulle rimligen
skillnaderna i problemnivåer varit större. De skillnader som här visas bör därför ha tilltro.
Det finns studier med olika resultat om hur sanningsenligt klienter svarar på frågor (Gerdner
& Söderfeldt, 1996; Harrell, 1997). Harrell hävdar att det inte alltid går att lita på att
klienterna talar sanningsenligt om missbruk. Risken för att fel uppgifter ges beror mycket på
situationen. Om uppgiften är stigmatiserande kanske man frestas att ge fel svar för att dölja
problemen, och om man vill få tillgång till viss insats kanske man överdriver sina problem.
Enligt empiriska studier av Gerdner och Söderfeldt (1996) om tvångsomhändertagna personer
med alkohol- och drogmissbruk finns det dock god överensstämmelse i vad dessa uppger med
andra oberoende källor (anhöriga respektive socialsekreterare) och de har därmed visat god
validitet. Här rör det sig om personer vars missbruk är känt. Cannabisbruk är troligtvis inte
lika mycket stigmatiserade som t.ex. uppgifter om heroin och därmed skulle risken för
felaktiga uppgifter om cannabisinvolvering troligen vara mindre.
Frågorna i ASI-materialet har begränsat examensarbetet till vilka faktorer som kan studeras.
Uppgifterna utgår helt från personens egna uppgifter, vilket bl.a. innebär att det är individens
uppgifter om psykisk hälsa och kriminalitet som ligger till grund för analysen, inte psykiatrisk
bedömning eller registeruppgifter om brottslighet. Områden såsom personlighetsfaktorer
saknas helt i materialet. Men det positiva med att använda insamlat ASI-material är att data är
strukturerade, finns för en ganska stor population och är lätthanterliga. Det underlättade
bearbetningen av materialet. Det finns olika slags versioner av ASI-formulär, men det har inte
haft någon synlig betydelse för examensarbetet, eftersom frågor som påtagligt har ändrats
mellan versionerna inte användes.
Ytterligare en begränsning studien har är att det finns en risk för massignifikans då många
statiska analyser gjorts. För att korregera massignifikansen har alla signifikansvärden testats
med Holm-Bonferronis korrektionsmetod. Alla signifikanta värden utom tre i tabell 2.3 och
LSD värdena i tabell 2.2 klarade detta skärpta krav. Massignifikans har därför inte haft någon
påtaglig betydelse för resultatet och de signifikanser som analyserna gett.

Centrala fynd
Resultatet visar tendenser för högre problemnivå inom fyra livsområden för de som brukat
cannabis. De områdena är psykisk hälsa, rättsliga problem, alkoholanvändning och
narkotikaanvändning. De högre problemnivåerna och tendenserna kan bero på olika faktorer.
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Cannabis kan vara en påverkansfaktor som orsakar de andra problemen. Det kan också handla
om selektion som kan bero på personlighetsfaktorer, t.ex. gränsöverskridande beteende, som
orsakar både cannabisbruket och övriga problem. När det handlar om selektion innebär det
alltså att cannabis inte direkt orsakar de andra problemen, utan det är andra faktorer än
cannabis som påverkar problemnivån inom de olika livsområdena. Eftersom ASI-intervjun
inte innehåller någon personlighetsskattning, kan inte inverkan av selektion beroende på
personlighet studeras direkt. Då alla data härstammar från intervjuer vid ett tillfälle, och inte
från upprepade data över tid, så kan inte påverkan studeras. Här handlar det istället om att
undersöka och tolka skillnader på gruppnivå. Då stor skillnad framför allt kan noteras mellan
dem som ej prövat och dem som prövat cannabis, kan man anta att det rör sig om selektion,
men då problemnivåerna ökar ju mer involverad i cannabisbruk man är, så kan man anta att
det (också) handlar om effekter av cannabisbruket.
De första analyserna – i steg ett – av måtten för problemnivå (30-dagarsmåtten,
klientskattning av besvär, och intervjuarskattning av hjälpbehov) tydde på att det kunde finnas
en selektionsfaktor som ökade risken för psykisk ohälsa, och att det dessutom kunde finnas en
påverkansfaktor som ökade problemnivån med ökad cannabisinvolvering när det gällde
drogproblem och kriminalitet. Men i någon mån ändrades dessa slutsatser i steg 2, där
analysen av de olika problemområdena fördjupades, genom att undersöka typ av psykisk
ohälsa (symptom i påverkat och opåverkat tillstånd), av kriminalitet (olika brottstyper) och
drogproblem (olika drogtyper).
Den noggrannare analysen av narkotikaproblem stödjer hypotesen att det finns en stark
påverkansfaktor, att högre grad av cannabisinvolvering ökar risken för annat drogbruk.
Forskarna är inte eniga om cannabis leder till annat drogbruk (Hall, 2006; Byqvist, 1999).
Hall (2006) visar i sin studie att ungdomar med cannabismissbruk har större benägenhet att
börja använda andra droger. Byqvist (1999) beskriver däremot att cannabis inte ensam kan
betraktas som inkörsport till tungt narkotikamissbruk, då debutdrog varierar och för att det
finns andra faktorer som påverkar. I examensarbetet har resultatet dock visat att de med högre
grad av cannabisbruk använder andra droger i högre grad än grupperna ej prövat cannabis och
prövat cannabis. Det går inte att säga om cannabis leder till annat drogbruk med det underlag
examensarbetet har, eftersom resultatet inte visar vilken drog klienterna har debuterat med.
Det går alltså inte att påstå att det härmed bekräftas att cannabis är en gatewaydrog (en
inkörsport), men resultaten pekar klart i den riktningen. Därmed är det viktigt att fortsätta
forska på området för att klara ut om cannabis är en risk för fortsatt bruk.
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När det gäller alkoholproblem finns inte motsvarande ökning, utan gruppen med regelbunden
cannabisbruk har haft färre dagar med alkoholproblem än gruppen som prövat, troligen för att
cannabis ersatt alkohol för de regelbundna användarna. Cannabis tycks därmed inte öka
alkoholanvändning, utan den högre användningen kan i det fallet vara en fråga om selektion,
d.v.s. att personer som har benägenhet att pröva cannabis också löper större risk att utveckla
mer alkoholproblem.
Som tidigare nämnt visar den första analysen av kriminalitet att det finns ett mönster som
tycks vara att ökad involvering i cannabis är förknippat med ökade problem. I viss mån kan
det vara fråga om en synvilla, då drogproblemen hanteras så att alla brott slås ihop. Ökad
involvering i cannabisbruk innebär per definition att man oftare använder och hanterar illegal
drog och oftare kan dömas för narkotikabrott. Men det säger inget om brottslighet i stort,
d.v.s. om cannabis gör personerna mer benägna till andra brott. De noggranna analyserna av
detta område där brottstyperna delades upp pekade också i annan riktning, d.v.s. att
sambandet med ökad cannabisinvolvering just gällde narkotikabrott, medan att det för övriga
brott snarare handlar om selektion än påverkansfaktorer.

De som är beredda att pröva den illegala drogen cannabis begår brott mer än de som ej prövat.
Det kan vara så att de som är mer benägna till att begå gränsöverskridande handlingar – t.ex.
de med antisocialt eller avvikande beteende - både prövar illegala droger och begår fler brott
(Karlsson, 2012). Men det är då en selektionsfaktor. Givetvis är gränsöverskridande också
något som är vanligt under ungdomstiden, då många testar sina gränser. För vissa, särskilt
dem med viss personlighet, går det så långt att det leder till kriminalitet och droger (Lalander
& Johansson, 2007). Även tidigare forskning visar att cannabisbrukare är i jämförelse med
icke-brukare är mer benägna att vid upprepade tillfällen vara inblandade i brottsliga
handlingar (Rødner Sznitmat, 2007). Hos de individer där det finns ett samband mellan
kriminalitet och narkotikamissbruk så finns det också omfattande ungdomskriminalitet, hög
brottslighet, tidig narkotika debut och tidigt regelbundet bruk och etablerat missbruk (Byqvist,
1999). Men för att hävda att cannabisbruk gör människor mer kriminella i allmänhet borde det
dessutom finnas en ökande grad av kriminalitet med mer cannabisinvolvering. Det resultatet
fanns inte här. Därmed går det inte tolka att användning av cannabis leder till att man begår
fler brott, utom just narkotikabrott. Cannabisbruk är en kriminell handling men leder i sig inte
till högre kriminalitet inom andra områden än narkotikabrott.
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Första analysen av psykisk hälsa visar att båda grupperna som prövat cannabis, har mer
psykiska problem än de som inte prövat. De regelbundna användarna har inte mer problem än
de som endast prövat. Psykisk ohälsa skiljer främst mellan båda grupperna som prövat och
den grupp som inte prövat – möjligen en selektionsfaktor. Men den fördjupade analysen visar
att en sådan ökning av antalet psykiska symptom i opåverkat tillstånd faktiskt finns, d.v.s.
symptom som kvarstår när man inte är påverkad ökar ju mer involverad i cannabismissbruket
man är. Detta visar att psykisk ohälsa troligen inte beror på selektion, utan på cannabis som
påverkansfaktor för psykisk ohälsa. I likhet med resultatet visar även tidigare forskning på att
ungdomar som brukar cannabis visar mindre positiva hälsobeteenden och fler psykiska
symptom såsom ångest och psykiska störningar i jämförelse med personer som inte brukar
cannabis (Brodbeck m.fl., 2007; Dorard m.fl., 2008). Cannabisbrukarna får också andra
kognitiva svårigheter då brukaren kommer in i ett tankevakuum och förmågan att använda sin
intellektuella kapacitet försämras (Lundqvist, 2001). Unga cannabisbrukare har mer psykiska
symptom än icke-brukare. När det gäller renodlade psykisk symptom kan slutsatsen dras att
cannabis minskar psykisk hälsa.

I diskussionen om selektion och påverkan är det även viktigt att ta hänsyn till det biologiska
arvet. Analysen visade att de som brukar cannabis har fler förstagradssläktingar med alkoholoch narkotikamissbruk, d.v.s. det finns hereditet för alkohol och narkotika, men enbart för
narkotikaproblem fanns det större grad av hereditet för dem med regelbundet bruk än för dem
som endast prövat. Ju fler släktingar man har som missbrukat narkotika, desto större egen
involvering i cannabisbruk tenderar man att ha. Vad gäller hereditet för alkoholproblem har
de som ej prövat cannabis minst antal förstagradssläktingar med missbruksproblem, men här
är förhållandet mellan de som prövat och de regelbundna användarna omvänt, d.v.s. de som
prövat har hereditet för alkoholproblem i högre grad än de med regelbunden användning av
cannabis. Resultatet i examensarbetet styrks av tidigare forskning som visar att det finns en
genetisk påverkan vad det gäller ökad risk för cannabisberoende (Lynskey m.fl., 2002;
Merikangas m.fl., 2008 ). Det finns en större risk för cannabismissbruk och beroende för
personer som har föräldrar, syskon eller partner med cannabismissbruk eftersom det finns ett
familjärt samband. Det familjära sambandet innebär en ökad risk för att bruka cannabis och
detta kan bero på flera faktorer t.ex. beteendemodeller, delad miljö, tillgång till drogen och till
sist genetiska faktorer (Merikangas m.fl., 2008). Examensarbetets resultat tyder på att det
finns hereditet för alkohol och narkotika och att det kan vara en av faktorerna som lett till
klienternas missbruksproblematik. Det blir därför viktigt att jobba med denna grupp, för att
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fånga upp personer som ligger i riskzonen. Men samtidigt visar resultatet att det kan se något
olika ut när det gäller hereditet för alkoholproblem och drogproblem.
Försök gjordes att utifrån ASI-data predicera sannolikheten för vilka som löper störst risk i
specifik population att vara regelbundna användare av cannabis. Den optimala modellen
landade i tre faktorer som anses predicera störst risk för cannabisberoende. Faktorerna som
anses öka risk för cannabisberoende är att bo i storstad (i jämförelse med att bo på
landsbygden), att vara man (i jämförelse med att vara kvinna) samt att ha
förstagradssläktingar med narkotika problem (i jämförelse med att inte ha det). En annan
faktor som testades om den kunde predicera risk för cannabisberoende var rökning av tobak
och snusning. Det fanns en tendens av att rökning och snusning kunde vara en
påverkansfaktor, men tendensen nådde inte signifikans. Det är viktigt att komma ihåg att den
multivariata logistiska regressionsanalysen som gjorts i examensarbetet förklarar endast en
låg andel av variationen i utfallsvariabeln (16 %). Det innebär att det kan finnas det många
andra faktorer som inte finns med i modellen som kan ha större betydelse för att hamna i
regelbundet cannabisbruk.
Tidigare forskning som gjort liknande analyser visar att det är svårt att förutsäga enskilda
riskfaktorer för cannabisbruk. Andra förklaringar till risk för regelbundet cannabisbruk kan
vara att de unga vuxna har någon form av dysfunktionell familjebakgrund, lågt pedagogiskt
och socialt stöd, få vidmakthållande relationer och identitetsproblem (Lundqvist, 2003).
Andra riskvariabler som kan leda till cannabismissbruk och beroende är: att vara man, ung
ålder, kriminalitet, psykisk ohälsa, avvikande beteende och brist på ansvarskänsla i samband
med cannabisbruk (Brook, Lee, Finch, Koppel & Brook, 2011; Rødner Sznitmat, 2007;
Lynskey m.fl., 2002; Byqvist & Olsson, 1998; Byqvist, 1999). Anledningen till att det är olika
riskfaktorer som uppmärksammats i resultatet av examensarbetet och tidigare forskning kan
bero på att regressionsmodellerna har byggts upp på olika variabler och därmed blir det även
olika risker som framträder.
Resultatet i förhållande till forskningsproblemet kan då förstås som att cannabisbrukare har
mer problem än dem som inte brukar cannabis inom ett flertal problemområden. Om det är
cannabisbruket som leder till dessa problem är mer problematisk att besvara, då
missbruksproblematiken är mycket komplex, vilket också visar sig i regressionsanalysen. I
och med att examensarbetet inte kan avgöra frågan om kausaliteten i forskningsproblemet, på
grund av att ASI-materialet är begränsat, kan inte slutsatsen dras att drogen cannabis alltid
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leder till högre problemnivå. Examensarbetet kan inte fastställa vad som är orsak till
cannabisbruket och vad som är verkan av cannabisbruket. Det kan vara många andra faktorer
som bidrar till beslutet att börja ta droger. Dessutom är det svårt att konstatera om faktorerna
som ökar risken till cannabismissbruket ligger före eller efter drogdebuten. Men
examensarbetet kan bidra med hypoteser om möjligsamband som får prövas i andra typer av
studier. Två sådana hypoteser är att cannabisbruk tycks medverka till missbruk av andra
droger och tycks ha negativ påverkanseffekt på psykisk hälsa och att benägenhet till
brottslighet snarare har att göra med selektion. Det är därför av stor relevans att fortsätta
forska på området för att bena ut respektive orsak till ökad problemnivå.

Resultatet har gett en helhetsbild av hur situationen ser ut för unga vuxna (18-25 år) med
cannabismissbruk som har genomgått en ASI-utredning i Jönköpings län. Examensarbetet kan
fungera som en karta för socialtjänsten i deras arbete med unga vuxna och
missbruksproblematik eftersom resultatet har visat på ett flertal områden där problematiken
ökat på grund av cannabismissbruk. Det har kommit fram resultat som stödjer tidigare
forskning om att förebyggande återgärder är viktiga för unga vuxna med förstagradssläktingar
med missbruk (Merikangas m.fl., 2008). Därmed finns det stöd för att socialtjänsten behöver
jobba förebyggande med bl.a. ungdomar som har föräldrar eller syskon med
missbruksproblematik och ungdomar med psykiska problem.

Slutsats
Examensarbetet ger stöd för att ökad cannabisinvolvering tycks medverka till missbruk av
andra droger och tycks ha negativ påverkanseffekt på psykisk hälsa. Slutligen visar resultatet
att benägenhet till brottslighet snarare har att göra med selektion än med involvering i
cannabisbruk.
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