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Sammanfattning: 
 

Cannabis har använts till olika ändamål i flera sekler och resultaten av dess användning har 

varit omstridda. Umeå är inte förskonat från dagens cannabisproblem trots att det är en stad 

med en stor opinion mot all användning av cannabis. För att belysa problemet med 

cannabismissbruk i Umeå, har vi valt att intervjua representanter från Föräldraföreningen Mot 

Narkotika, socialtjänsten samt polismyndigheten. Alla tre är eniga om att cannabismissbruket 

är ett stort problem i Umeå och deras teorier stöds av den drogvaneundersökning som 

genomförts på högstadie- och gymnasieskolorna i staden. Umeå är inget undantag från övriga 

städer runt om i Sverige, utan de har också vissa geografiska områden som har större problem 

än andra. Enligt undersökning finns problemen i alla samhällsklasser och framförallt bland 

ungdomar. Denna grupp är särskilt viktig att lägga ner extra mycket tid och resurser på innan 

de går förlorade. Alla tre organisationerna i intervjuerna var övertygade om att grundstenen 

för ett bra drogbekämpande arbete är ett välutvecklat samarbete dem emellan.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund: 

Cannabis har nyttjats vid religiösa ceremonier under flera sekler på olika håll i världen. 

Preparatet användes också tidigare som universalmediciner inom sjukvården men pga. osäkra 

reaktioner valde man att frångå detta preparat som en form av läkemedel. Under 1960-talet 

blev marijuana och hasch de vanligaste narkotikapreparaten i väst. Numera så missbrukas 

preparaten över i stort sett hela världen. På 1990-talet återupptogs tester av cannabis som 

läkemedel mot bl.a. viktförlust och illamående vid cancerterapi. Resultaten är i dagsläget 

omstridda.1  

 

Sverige har en restriktiv inställning till cannabis jämfört med många andra länder. I Sverige 

har cannabis inte blivit en socialt accepterad partydrog, vilket har skett i USA och delar av 

Sydeuropa. Under 1960- och 70-talet var cannabis starkt förankrad i den svenska 

ungdomskulturens musik och litteratur. Detta fortskred fram till 1980-talet då den ideologiska 

anknytningen nästan gick helt förlorad. På mitten av 1990-talet fick cannabis åter ett uppsving 

i samhället och då i samband med ett förnyat intresse för 1960-talsmusik.2 

 

Enligt CAN: s tidsskrift Alkohol och narkotika har cannabispriset omräknat till dagens 

penningvärde halverats från cirka 160 kronor/gram år 1988 till cirka 80 kronor/gram ifjol. 

Enligt Daniel Svensson på BRÅ, är prisfallet en indikation på att tillgången har ökat.3 

 

År 2003 genomförde Stockholms universitet en kartläggning som baserades på intervjuer med 

4575 studerande från universiteten i Kalmar, Lund, Umeå och Växjö. Kartläggningen 

finansierades av Mobilisering mot narkotika, vars främsta uppgift är att strypa tillgången av 

narkotika och förhindra att fler personer fastnar i narkotikamissbruk. 

 

Resultatet visar att 25 procent någon gång har testat cannabis och att knappt 9 procent hade 

använt cannabis under de senaste 12 månaderna. Enligt undersökningen så var det endast ett 

fåtal som använde cannabis regelbundet och att erfarenheterna i huvudsak rörde sig om  

 

                                                
1 Hartelius, s 4-5 
2  Nordegren, s 108 
3  www.vasterbotten.se/droger 
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experimenterande. Utöver detta visade undersökningen på att det var män som var mest 

frekventa inom cannabisanvändningen. Det är ingen större skillnad mellan drogvanorna hos 

storstadsungdomar och universitetsstudenterna, enligt Björn Fries, som är regeringens 

narkotikasamordnare.4  

 

År 2004 presenterade Ulf Guttormsson en studie angående mönstrandes drogvanor 2003. 

Resultatet visade att 16 % av de mönstrade hade någon gång testat narkotika. Detta var en 

nedgång jämfört med perioden 1992-2002, då andelen som hade prövat narkotika låg på 

närmare 18 %. I rapporten uppgavs det att 14,1 procent av västerbottningarna hade provat 

narkotika. Det är en lägre andel än för riksgenomsnittet (16,2 procent) och en minskning 

jämfört med 2002 (15,6 procent). Samma år som undersökningen genomfördes, svarade 44 % 

att de erbjudits eller på annat sätt haft möjlighet att prova narkotika. Enligt undersökningen är 

cannabis den vanligaste narkotikasorten. Drygt hälften av alla som använt narkotika har 

enbart rökt cannabis och närmare hälften av dessa hade endast gjort det vid något enstaka 

tillfälle.5 

 

1.2 Definition av ett missbruk: 

Narkotikamissbruk kan förklaras utifrån medicinska/juridiska eller sociala definitioner. Med 

utgångspunkt från den medicinska och juridiska definitionen av ett narkotikamissbruk, 

definierade en svensk narkomanvårdskommitté 1978, narkotikamissbruket som ”allt icke-

medicinskt bruk av narkotika”, det vill säga preparat ”som den svenska lagstiftningen 

betecknar som narkotika”. Världshälsoorganisationen, WHO, använder ordet drogberoende. 

WHO definierar detta som ett tillstånd av fysiskt och/eller psykiskt beroende, vilket 

uppkommit till följd av sporadisk eller kontinuerlig användning av drogen. WHO och DSM 

försöker efter farmakologiska kriterier att ytterligare klassificera olika typer av 

drogberoende.6  

 

DSM är en förkortning för Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Detta 

diagnossystem utvecklades i USA och är internationellt det mest accepterade systemet. DSM 

har utvecklats under åren och idag används version DSM IV. Denna version betraktas som  

                                                
4 Bullock, s 42-44 
5 Guttormsson, s 45-51 
6 Nordegren, s 123 
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”tidlös”, det vill säga sjukdomsbilden tolkas inte utan man beskriver endast vad som syns. 

DSM IV är uppbyggd av fem olika axlar som tillsammans utgör en grund för en psykiater att 

ställa diagnosen på ett sjukdomstillstånd.  

 

Axel 1 bestämmer det kliniska syndromet (t.ex. depression, mani).  

Axel 2 inriktar sig på personlighetsstörningar (t.ex. borderline, narcissism).  

Axel 3 används vid diagnostik av fysiska sjukdomstillstånd eller störningar.  

Axel 4 beskriver den aktuella psykosociala stressituationen.  

Axel 5 beskriver graden av social anpassning under det senaste året.7 

 

Den sociala definitionen av narkotikamissbruk används tillsammans med den medicinska. Vid 

en social definition handlar det mer om missbrukets omfattning, intensitet och sociala 

sammanhang. Missbruket brukar delas in i följande fem olika kategorier:  

 

1. Experimentellt missbruk innebär att narkotika används tillfälligt och i syfte att stilla den 

egna nyfikenheten eller att uppleva nya känslor och sinnesstämningar.  

 

2. Rekreationellt missbruk är ett missbruk som sker i kamratgäng, det vill säga ”i goda 

vänners lag”. Missbruket sker i samband med fester, under helger eller på semestern. 

  

3. Situationellt missbruk sker vid speciella situationer, t.ex. då en idrottsman dopar sig inför 

en stor tävling.  

 

4. Intensifierat missbruk är ett missbruk som sker dagligen och under en längre tid. Under 

vissa perioder kan missbrukaren fortfarande fungera i socialt hänseende.  

 

5. Tvångsmässigt missbruk innebär att missbrukaren behöver hjälp utifrån, för att han/hon ska 

kunna bryta sitt missbruk.8 

 

 

 

                                                
7 Nordegren, s 138 
8 Nordegren, s 125 
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1.3 Cannabis verkan på människan: 

Cannabis består av cirka 80 cannabinoider, vilka är de mest aktiva ämnena i drogen. THC är 

den starkaste och mest utforskade cannabinoiden.  THC och de andra ämnena är fettlösliga, 

vilket innebär att de lagras och bryts ned i kroppen under relativt lång tid. Cannabispåverkan  

kännetecknas till en början av obehagskänslor i samband med hjärtklappning, torrhet i ögon 

och mun samt lätt yrsel. Därefter kommer den eftersträvade ruseffekten: lättare eufori, 

lyckokänsla, ökat självförtroende och avkoppling.  

 

Fysiska skador som kan uppkomma i samband med missbruket är kärlkramp, kronisk bronkit 

samt att immunförsvaret i kroppen försvagas. Psykiska skador av cannabismissbruk är att det 

kan utlösa psykiska sjukdomar. Missbrukaren kan få en haschpsykos som i värsta fall kan bli 

kronisk. Symtomen för detta är förvirring, förföljelseidéer, syn- och hörselhallucinationer, 

ängslan och impulsivt beteende. En annan typ av skada är det så kallade 

amotivationssyndromet, det vill säga ett tillstånd av avtrubbning och likgiltighet.9 

 

1.4 Syfte: 

Syftet med denna rapport är att belysa ett eventuellt problem vad avser cannabismissbruk i 

Umeå. Vidare i rapporten vill vi belysa olika aktörer som arbetar för att motverka 

cannabisanvändningen och vilka arbetssätt de har för att få bukt med problemet.  

 

1.5 Frågeställning: 

Är cannabismissbruket ett problem i Umeå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Nordegren, s 102-107 
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2. Metod: 

Till vår studie använde vi oss av litteraturstudium. Detta i syfte att få en objektiv bild av vad 

cannabis är. Böckerna vi valde att utgå ifrån byggde på ett flertal referenser, vilket gjorde att 

den fakta vi fick fram hade enligt vår mening stor tillförlitlighet. Vi definierade begreppet 

missbruk ingående, detta på grund av att det ingår i vår frågeställning.  

 

Vi har valt att presentera 2002 års drogvaneundersökning i Umeå, detta i syfte att få en bred 

bild av missbruksproblematiken. Felkällor som kan ha uppstått vid enkätsvaren är följande: 

Av procentsatserna i den följande redovisningen är vissa fall beräknade på ett mycket litet 

antal individer. Få individer kan göra ett kraftigare utslag i enkäten än vad dom borde göra i 

förhållande till sitt antal. Övriga felkällor kan vara att personerna inte har lämnat 

sanningsenliga svar, dvs. både de som direkt ljuger men även de som undanhåller sanningen. 

Slutligen är frågan formulerad enligt följande: Har du någon gång testat narkotika 

(marijuana/hasch eller annan narkotika)? Detta innebär att utöver hasch och marijuana så kan 

andra droger vara representerade i enkätsvaren.   

 

Vidare valde vi att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Vi intervjuade 

Föräldraföreningen Mot Narkotika, socialtjänsten och polisen. Anledningen till att vi valde 

dessa aktörer är att de har goda kunskaper inom området. Syftet med att vi gjorde dessa tre 

intervjuer var att få olika infallsvinklar på problemet. Detta gör att fakta blir mer trovärdig 

och tillförlitlig. Intervjuerna genomfördes i respektive organisations lokal. Intervjun bestod av 

fem frågor. De felkällor som kan vara aktuella i intervjuerna är att personerna har individuella 

åsikter och inte presenterar organisationens tankar och synsätt. Fakta blir då mindre 

tillförlitlig och inte representativ i den utsträckning som är önskvärd.   
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3. Resultatredovisning: 

I Umeå har varje år sedan 1996 genomförts en drogvaneundersökning i högstadie- och 

gymnasieskolorna. Vi har valt att presentera 2002 års drogvaneundersökning, detta i syfte att 

få den mest aktuella bilden av dagens drogproblematik i Umeå. Svaren från enkäten är ej 

könsfördelade, dvs. ej uppdelade i pojkar och flickor. 

 

Andelen besvarade och godkända enkäter från elever på högstadieskolorna samt 

gymnasieskolorna i Umeå: 10 
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Andel elever på högstadieskolorna samt gymnasieskolorna i Umeå som någon gång testat 

narkotika: 11 
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10 www.vasterbotten.se/droger 
11  www.vasterbotten.se/droger 
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De intervjuer vi genomförde gjordes med följande personer: Annelie Rosander på 

Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN), Åsa Domeij socialtjänsten samt Patrik Olsson vid 

polisen i Umeå. 

 

FMN skapades 1968 som en reaktion på det ökande drogmissbruket bland ungdomar. 

Organisationen är uppbyggd av föräldrar som kämpar för att få sina barn ur ett drogberoende. 

En annan viktigt uppgift är att stödja andra föräldrar och visa att de inte är ensamma. Idag 

finns ett fyrtiotal lokalföreningar spridda över hela Sverige. Lokalföreningen i Umeå har drygt 

100 medlemmar. Annelie Rosander arbetar som rådgivare och informatör inom FMN. Hennes 

arbetsuppgifter är att ge stöd, råd och utbildning till föräldrar som har barn eller någon annan 

anhörig som missbrukar droger.  

 

Åsa Domeij nyttjas som sakkunnig inom socialtjänsten vad gäller missbruksfrågor. Formellt 

jobbar hon 25 % som enhetschef inom socialtjänstens IFO (individ och familjeomsorg), 25 % 

som samordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete i Umeå kommun och de övriga 50 

% arbetar hon som länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete i västerbotten. 

Utöver detta har hon nationella och universitetsuppdrag samt är ordförande för svenska 

narkomanvårdsförbundet. 

 

Patrik Olsson med titel inspektör arbetar på avdelningen grova brott i Umeå. På denna 

avdelning bekämpar man narkotikabrott och andra brott av grov karaktär, såsom mord, dråp, 

rån mm. Brotten av grov karaktär ges högsta prioritet och det innebär att 

narkotikaverksamheten ligger nere vid ett spaningsmord eller liknande. Anledningen till att 

polismyndigheten måste prioritera vissa delar av sin verksamhet beror på personalbrist.  

 

Fråga 1: Anser du att cannabis är ett problem i Umeå? Om problem, vilka konsekvenser får 

det för Umeå?  

 

FMN anser att det är ett problem då mycket hasch är i omlopp i Umeå. Det är inte bara 

ungdomarna i sig som drabbas, utan även skattebetalarna och kommunen får betala för 

missbruket.12 

                                                
12  Föräldraföreningen Mot Narkotika, Annelie Rosander, Umeå 
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Problemet finns i Umeå enligt socialtjänsten, och de anser att cannabis är den största illegala 

drogen. Konsekvenserna för samhället blir stora hälsoproblem vilket i sin tur leder till ökade 

kostnader inom sjukvården. I övriga samhället så kan inte folk arbeta i den omfattning som 

krävs och många kan utgöra en risk på sitt arbete så som truckförare, operationspersonal etc.  

Vad gäller ungdomar så kan de inte ta till sig sina studier på det sätt som är önskvärt.   

Cannabisbrukets omfattning påverkar missbruksutvecklingen. Ju fler som använder, desto fler 

kommer också att fortsätta och erhålla en beroendeproblematik vilket påverkar individens 

psykosociala förhållanden. Ett omfattande bruk och missbruk ger folkhälsoproblem, 

arbetsmiljöproblem, trafiksäkerhetsproblem mm.13  

 

Enligt polisen är cannabis ett stort problem i Umeå och detta pga. att det är den dominerande 

drogen. Anledningen till att så många ungdomar använder sig av drogen är att den är relativt  

billig och lätt att få tag på. Cannabis anser polisen vara en rekryteringskanal till vidare 

missbruk och nya missbrukare dyker upp varje dag.14 

 

Fråga 2: Vilka kategorier människor använder cannabis i Umeå? 

 

FMN får mest kontakt med föräldrarna till ungdomarna och åldern på ungdomarna som har 

problem ligger oftast i nedre tonåren. Dessvärre tenderar missbruket ha hållit på under en 

längre tid innan föräldrarna söker hjälp hos FMN. Oftast kommer ungdomarna i kontakt med 

cannabis i samband med att de nyttjar alkohol vid fester eller liknande tillställningar.15  

 

Socialtjänsten berättar vidare att den ålderskategori där cannabis förekommer mest är ca 18-

29 år, vilket också kan utläsas av polisstatistik vad gäller anmälan vid misstanke om ringa 

narkotikabrott. Cannabis förekommer i alla samhällsgrupper. Man kan göra två indelningar. 

Den första är en grupp med avvikarkarriär som påvisat beteendeproblem redan som små och 

där man under uppväxten har problem i skolan, inom familjen, brott och droger förekommer 

tidigt. Dessa unga har en förhöjd risk att fortsätta med ett missbruk och övergå till tungt 

missbruk och fortsatta psykosociala problem. Drogen blir också ett sätt att orka med den 

livsstil man har. Den andra gruppen med experimentellt missbruk förekommer under en  

                                                
13  Socialtjänsten, Åsa Domeij, Umeå 
14  Polismyndigheten, Patrik Olsson, Umeå 
15  Rosander 
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begränsad tid och de flesta slutar. Påtryckningar från omgivningen och att man har en socialt 

etablerad livsstil underlättar beslutet att avstå från droger. Om det finns en kulturell/social 

acceptans för att använda cannabis inom socialt etablerade grupper så ökar risken för att 

använda cannabis även bland dem. Om du upplever att cannabis tillför något så att du mår bra 

är detta ett motiv att fortsätta. Och ett regelbundet bruk övergår i så fall till en 

beroendeproblematik även för dessa individer. 

 

Benägenheten att testa narkotika är större bland dem som berusningsdricker ofta och med hög 

konsumtion av alkohol. För att röka cannabis måste du också vara tobaksrökare. Här skiljer 

man mellan två olika grupper, de som har en tidig cannabisdebut i kombination med alkohol 

och de som räknas som socialt etablerade och har sin cannabisdebut i senare tonåren. De med 

tidig debut tenderar att i framtiden bli blandmissbrukare och ingå i olika subkulturer. Den 

andra kategorin är som tidigare nämnt socialt etablerade och använder sig oftast endast av 

cannabis. I denna grupp är acceptansen mycket hög för användandet. De socialt etablerade har 

en större chans att ta sig ur missbruket, då de har ett socialt etablerat nätverk runt sig.16 

 

Alla typer av människor i samhället använder cannabis, allt från dem som bara använder 

cannabis vid enstaka tillfällen, till de riktigt tunga heroinmissbrukarna. Polisen anser att 

cannabis är en debutdrog och de ungdomar som har testat narkotika har i de flest fallen använt 

sig av cannabis. Introduktionen sker oftast på fester tillsammans med alkohol. Vad gäller 

studenter kan polisen inte uttala sig om hur det är där, detta p.g.a. att de har en för dålig insyn 

i studentvärlden.17  

 

Fråga 3: Geografiskt, var är problemen störst? 

 

Enligt FMN så är det stor spridning på problemet i Umeå. Tillgång och efterfrågan styr 

mycket vart problemet är som störst. I kranskommunerna samt Holmsund har FMN träffat 

många föräldrar som har missbrukande barn. FMN menar att användandet av cannabis finns i 

alla samhällsklasser. Dock använder sig inte invandrarfamiljer av FMN: s stöd och hjälp. 

Anledningen till detta tror FMN är att dessa familjer hanterar problemen internt.18  

                                                
16  Domeij 
17  Olsson 
18  Rosander 
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Socialtjänsten uppger att det inte går att specifikt peka på något särskilt område. Det är en 

kombination av olika risk och skyddsfaktorer som avgör. Mer socialt utsatta områden löper 

kanske större risk med att unga uppvisar problem med brott och droger. Men det har också 

betydelse vilket engagemang som finns lokalt och t.ex. kvaliteten i skolan ute på de enskilda 

områdena.19 

 

Polisen säger att det är relativt lika över hela Umeå. En av de stadsdelar som är mindre 

drabbad är Teg. Problemen är större vid stadsdelar med stora bestånd av allmännytta så som 

Ålidhem och Ersboda. Det som kan göra att det blir en viss koncentration i ett område är då 

en eller flera missbrukare flyttar dit. Dagtid sker droghandeln mestadels i centrala Umeå.20  

 

Fråga 4: Hur är trenden i Umeå och vad kommer att ske i framtiden? 

 

Det finns en liberal drogkultur i Europa och den har även nått Umeå. Enligt FMN blir 

problemen större och större. Detta beror mycket på den liberala cannabissyn som förmedlas 

till ungdomarna genom Internet och olika musikvideos. Det är inte bara cannabis som ökar i 

omfattning, utan även andra kemiska droger så som svamp och ecstasy.21 

 

Socialtjänsten svarar att det har varit en stigande trend bland elever i årskurs nio från -96 och 

fram till för två år sedan, då kurvan vek något nedåt. Västerbotten har historiskt en tradition 

av att vara mycket restriktiva vid användandet av alkohol och andra droger. Den stora 

opinionen är emot cannabismissbruk och det kommer att dröja (årtionden) innan Umeå 

kommer att vara på samma nivå som Skåne är idag. Socialtjänsten säger att en del utav Umeås 

ungdomar tar med sig en liberal drogkultur från andra delar av Sverige, då de besöker 

musikfestivaler mm. Det är svårt för socialtjänsten att följa utvecklingen av de socialt 

etablerades missbruk, så länge som de inte söker hjälp för sina problem. Detta innebär att 

socialtjänsten har svårt att upptäcka och följa upp dessa personer.22  

 

 

                                                
19  Domeij 
20  Olsson 
21  Rosander 
22  Domeij 
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Polisen berättar att cannabisanvändandet ligger på en stadig nivå. Däremot tar andra droger 

marknadsandelar, t.ex. subutex och andra syntetiska droger. Det är svårt att få ett rättvist 

resultat på hur trenden är, detta beror på att polisens arbetsinsats varierar från år till år. Vidare 

förklarar polisen att dagens ungdomar tycks ha fått en mycket mer liberal syn på droger.23  

 

Fråga 5: Vad gör Ni för att lösa det eventuella cannabisproblemet?  

 

FMN: s huvudsakliga arbetsuppgifter är att stötta föräldrar till drogande ungdomar. Arbetet 

består till stor del av att avlasta föräldrarnas skuld och skam över att ha en missbrukande 

ungdom. Oftast finns det ett stort ”medberoende” inom familjen som går ut på att de skyddar 

sitt barn från myndigheter och hjälper denne med bl.a. pengar samt att föräldrarna tillåter 

barnet att ha hemmet som en egen form av fristad. Här försöker FMN så fort som möjligt få 

föräldrarna att inse att detta inte är någon bra lösning på problemet. Viktigt är att få 

föräldrarna aktiva dvs. ”hjälp till självhjälp”, och att upplysa dem om att de inte är ensamma 

om problemet. För att nå ut med sitt budskap så annonserar FMN i föreningsguiden samt att 

de delar ut informationsblad vid lämpliga tillfällen. Utöver detta samverkar FMN med 

socialtjänsten, skolan och i viss mån polisen.24  

 

Förebyggande arbete bedrivs av socialtjänsten på flera nivåer i samhället, ett exempel är 

Ersbodagruppen. Denna grupp har ett nära och brett kontaktnät med de boende i området. 

Utöver detta så håller man på att utarbeta arbetsmodeller för skolorna i Umeå, vilka ger 

kunskaper inom drogförebyggande arbete. Enligt socialtjänsten så ska inte skolorna lösa 

problemen själva utan problemen ska lämnas till socialtjänsten. Det pågår också ett 

utvecklingsarbete bland studenter på Universitetet. I ett tidigt skede då ungdomar söker t ex 

ekonomiskt stöd tycker socialtjänsten att det är viktigt att motivera till behandlingsinsatser om 

det föreligger behov av detta. Här är det viktigt för socialtjänsten att vidareutbilda personal i 

sin egen organisation för att få ett så bra resultat som möjligt.25 

 

Polisen inriktar sig främst mot ringa narkotikabrott men även narkotikabrott hela kedjan upp 

till de riktigt stora narkotikaentreprenörerna. De stora handlarna är tidskrävande och det krävs  

                                                
23  Olsson 
24  Rosander 
25  Domeij 
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stora insatser för att nå ett bra resultat. Med den personal Umeåpolisen förfogar över, så 

arbetar de med punktinsatser mot valda delar inom narkotikahandeln. Umeåpolisens 

framtidsvision är att ha en renodlad gatulangningsgrupp. Detta för att få effektivitet i arbetet 

mot narkotikan och inte som idag, då narkotikapolisens resurser ibland tas i anspråk till andra 

arbetsuppgifter. Som tidigare nämnts så har polisen resursbrist vad gäller personal och därför 

kan de inte gå ut i skolor och informera i den omfattning som är önskvärd. Ett annat problem 

är Umeås storlek, då narkotikapoliserna lätt blir igenkända på nattklubbarna. Det som polisen 

tycker är viktigt är en god samverkan mellan olika instanser i samhället och då inte bara högst 

upp i hierarkin utan hela vägen ner till ”gräsrotsnivå”.26  

 

 3.1 Resultatsammanfattning: 

Enligt enkätsvaren så deltog 1093 elever i årskurs 7 och utav dessa så svarade 3 % att de 

någon gång använt narkotika. I årskullen över deltog 1032 elever och här var procentsatsen 

samma som i föregående årskull. Utav 987 elever i årskurs 9 svarar 6 % att de testat narkotika 

vid något tillfälle.  

 

Gymnasieelevernas enkätsvar skiljer sig på två punkter gentemot högstadiernas enkätsvar. För 

det första så var antalet deltagande elever färre från gymnasieskolorna, och för det andra så 

var andelen personer som någon gång testat narkotika betydligt högre på gymnasieskolorna. I  

årskurs 1 deltog 1075 elever, och utav dessa svarade 7 % att de någon gång testat narkotika. I 

årskurs 2 så var antalet deltagande elever 787 och procentsatsen låg på 10 %. Av 

avgångseleverna på gymnasieskolorna uppgav 10 % att de någon gång testat narkotika, och 

antalet deltagare var 753.  

 

Av intervjuerna framkom att alla tre organisationerna anser att cannabismissbruket är ett 

problem i Umeå. Enligt socialtjänsten och polisen så är cannabis den dominerande drogen på 

marknaden. Det går att hitta personer från alla samhällsklasser och åldersgrupper som 

missbrukar cannabis. Konsekvenserna av missbruket i Umeå är att det leder till stora 

hälsoproblem, vilket i sin tur leder till stora sjukdomskostnader, som slutligen drabbar alla 

skattebetalare.  

 

                                                
26  Olsson 
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De intervjumedverkande är alla överens om att debuten sker i den tidiga tonåren och ofta 

tillsammans med alkohol. Anledning till att debuten sker tidigt enligt polisen beror på att 

utbudet är stort och priset är relativt lågt jämfört med andra droger. Enligt organisationerna är 

missbruksproblemet, geografiskt sett, spritt över hela Umeå. En viss koncentration finns i 

områden med låg social kontroll och med stora bestånd av allmännyttans lägenheter, t ex. 

Ersboda och Ålidhem. Dagtid sker dock droghandeln i de centrala delarna av Umeå. Alla tre 

aktörerna menade att det är en negativ trend vad gäller cannabismissbruket i Umeå. De ser 

framförallt att ungdomar har en mer liberal syn på droger. Det finns en liberal drogkultur i 

Europa som ungdomarna i Umeå hela tiden exponeras mot, genom massmedia så som Internet 

och musikvideos. Traditionellt sett har Västerbotten en restriktiv syn på alkohol och droger. 

En stor majoritet av invånarna i länet är emot droger, och problemen i Västerbotten ligger 

mycket under andra områdens problem, som t ex. Skåne.  

 

För att motarbeta missbruksproblematiken som finns i Umeå försöker FMN, socialtjänsten 

och polisen att samarbeta, detta i syfte för att angripa problemet från olika håll. FMN inriktar 

sig på föräldrarna och organisationen försöker förmå föräldrarna att aktivt lösa det egna 

problemet som uppkommit i familjen.  

 

Socialtjänsten bedriver sitt arbete mot missbruket på flera olika nivåer i samhället. Mycket tid 

läggs på förebyggande arbete som till exempel kontaktgrupper i olika områden, modeller för 

skolorna och utbildning till företag inom Umeå kommun.  

 

Polisen i Umeå inriktar sina resurser främst på ringa narkotikabrott, men även tid avsätts till 

att lagföra ”storlangarna” högst upp i narkotikakedjan.   
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4. Diskussion: 

Enligt drogvaneundersökningen år 2002 ser vi tydligt att cannabismissbruket i Umeå är ett 

stort problem. Hela 10 % i årskurs två och tre i gymnasiet har någon gång testat cannabis eller 

annan narkotika. Alla tre aktörer vi intervjuade svarade enhetligt att den drog som användes 

av ungdomarna var till stor del cannabis. Detta gör att vi anser att den drogvaneundersökning 

som vi använt oss av, väl representerar hur många ungdomar som någon gång testat cannabis. 

Anledningen till att cannabis är en sådan populär drog i bland annat denna kategori människor 

är att utbudet är stort samt att priset är fördelaktigt. Vi är medvetna om att vissa ungdomar i 

studien har testat andra droger än cannabis, men denna andel anser inte vi påverkar resultatet i 

sin helhet. Drogvaneundersökningen ger dock inte svar på vilken intensitet som ungdomarna 

missbrukar cannabis och andra droger, detta gör det svårt att veta i vilket stadium av ett 

eventuellt missbruk de befinner sig i.  

 

En anledning till att drogvaneundersökningen presenterade stigande siffror beror enligt oss på 

en mängd olika faktorer. Några av dessa kan vara en utökad bekantskapskrets, större 

experimentlusta, ökat bruk av alkohol som i sin tur minskar hämningarna vilket kan leda till 

en ökad risk att prova droger.  

 

Enligt intervjuerna anser alla tre aktörerna att cannabismissbruket är ett problem i Umeå. En 

anledning är det låga priset samt tillgängligheten. En annan tänkbar anledning är polisens 

resursbrist i Umeå. Hade polisen haft en renodlad gatulangningsgrupp, så hade de kunnat 

bekämpa cannabismissbruket mer kontinuerligt och effektivt. Priset hade då höjts och 

tillgången hade då minskat vilket i sin tur antagligen skulle leda till att missbruket av cannabis 

minskar. Ett drogbekämpande arbete från polisens sida är inget som ska genomförs ur ett 

kortsiktigt perspektiv, utan för att få bukt med problemet krävs långsiktigt och idogt arbete.  

 

Socialtjänsten belyser det dolda missbruket, det vill säga de som fortfarande fungerar socialt 

men har ett drogmissbruk. Här måste allmänheten ta sitt ansvar och inte tolerera att 

medarbetare är drogpåverkade under arbetstid. Vi är medvetna om att det är svårt att bedöma 

om någon är påverkad av cannabis eller inte. För att underlätta upptäckten på arbetsplatsen 

krävs utbildning kring hur en påverkad person ser ut och beter sig. Det största hindret för att 

genomföra en sådan åtgärd är ekonomin. I dagens samhälle är det svårt att avsätta tid till  
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något som inte gynnar produktionen omedelbart. Ett bättre alternativ för att lösa detta problem 

kan vara att alla under gymnasietiden ges möjlighet att medverka vid en föreläsning om 

”drogtecken och symptom”. En annan viktig åtgärd är att även barnens föräldrar utbildas 

inom ämnet, detta i form av tryckt material som skickas hem till föräldrarna. Viktiga avsnitt i 

materialet kan vara ”drogtecken och symptom” samt andra viktiga förändringar hos barnet, så 

som t.ex. för föräldern nya okända kamrater, försämrade skolresultat, nya ideal, tankesätt och 

inåtvändhet.  

 

 Enligt de tre organisationerna som vi intervjuat var det ingen specifik kategori av människor 

som missbrukar cannabis, utan det finns spritt över alla samhällskikt. Detta tror vi beror på att 

alla människor i grund och botten är flockdjur som söker gemenskap och bekräftelse. Drogen 

blir då någonting som binder en grupp samman och de får då en identitet ut mot resten av 

omgivningen. Det vi nu har tagit upp är enligt fackspråk en benämning som kallas subkultur. 

Det kan vara svårt att veta bakgrunden till ett missbruk. Förutom de som ingår i en subkultur 

så finns det andra som kräver adrenalinkickar och är spänningssökare, utöver detta så finns de 

som festdrogar och inte använder drogen kontinuerligt.  

 

Socialtjänsten och FMN var inte överens om i vilken ålder som missbruket var mest utbrett. 

Anledningen till detta kan vara att FMN kommer i kontakt med ungdomen genom föräldrarna 

då ungdomarna oftast bor hemma och är i den nedre tonåren. Föräldrarna skyddar också 

barnet med ett s.k. ”medberoende” vilket leder till att inte socialtjänsten som myndighet får 

reda på problemet i lika stor utsträckning som FMN. ”Medberoende” innebär att föräldrarna 

blir en del av ungdomens missbruk dvs. att de förser barnet med pengar och skyddar 

ungdomen mot myndigheternas åtgärder. Anledningen till att föräldrarna utveckla detta 

”medberoende” är starkt förknippat med den skuld de känner över att vara föräldrar till ett 

missbrukande barn. Anledningen till att socialtjänsten uppger att cannabismissbruket är mest 

frekvent i åldersgruppen 18-29 år kan bero på många utav dessa personer förmedlas av 

polisen då de åkt fast för narkotikabrott. Vidare är denna ålderskategori mer ute på 

nattklubbar/restauranger, mer fast i sitt missbruk och i större behov av pengar, vilket leder till 

tätare kontakt med socialtjänsten.    
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Missbruksproblemet är relativt lika över hela Umeå. De områden som dock hade större 

problem bestod i stor utsträckning av allmännyttan. Anledningen till att problemen är störst i 

dessa områden är att hyresgästerna oftast har en låg inkomst och att den sociala utsattheten 

också är större. Detta leder till att missbrukare lättare har möjlighet att bo kvar i dessa 

områden pga. ekonomiska och sociala förhållanden.  

 

Vi anser att det blir en negativ trend, då den välordnade familjen lämnar området till förmån 

för den missbrukande individen. En ökad segregation blir då resultatet av detta. En sådan 

trend kan bli mycket svår att bryta efter ett tag, vilket kräver att samhället agerar i tid. 

Åtgärder kan vara att göra områden mer attraktiva genom bättre resurser till skola och 

omsorg, en uppfräschning av det yttre (parker, lekplatser, borttagning av klotter etc.) samt att  

få invånarna att känna en ökad trygghet. För att få en ökad trygghet kan de boende i området 

själv göra stora insatser, t.ex. genom ökad grannsämja. En typ av åtgärd kan vara att 

kontrollera grannens bostad då denne är bortrest.  

 

Umeå är som vi tidigare nämnt restriktivt inställd till droganvändning. Det är viktigt att 

opinionen är emot detta och vi anser att det är viktigt att samhällsaktörerna arbetar för att det 

så skall förbli. Detta är särskilt viktigt i dagens samhälle då drogliberala åsikter vinner mark i 

Europa. Viktigt är att påverka alla generationer, för om så inte sker så räcker det med att en 

generation har en annan åsikt och när denna får ledande befattningar i samhället kan då 

opinionen helt vända. 

 

Enligt de aktörerna vi intervjuade så var Internet ett hjälpmedel till att sprida användningen av 

cannabis och andra droger. Detta gör att personer exponeras mer mot cannabis. Detta i sin tur 

leder till att man omedvetet ökar toleransen till drogerna. Ett exempel kan vara alla 

accessoarer som bär motiv av plantan Cannabis Sativa eller färgkombinationen (grön-gul-röd) 

från drogkulturen Rastafari, som man oftast bär ovetandes om dess innebörd. Denna typ av 

accessoarer finns även i vissa butiker i Umeå. Här har butiksinnehavarna ett stort ansvar att 

inte sprida dessa produkter genom att ha det i sitt sortiment. Även torgförsäljare ska ta sitt 

ansvar och utesluta detta ur sitt varuutbud. Polisen kan göra en insats mot de som inte tar sitt 

ansvar. 
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I vårt arbete har vi kommit fram till att cannabismissbruket är ett problem i Umeå, men 

problemet i sig, är inte alls i den omfattning som i de södra delarna av Sverige. Det är viktigt 

att Umeå inte slår sig till ro utan att de med kraftfulla metoder fortsätter att bekämpa 

cannabismissbruket. En självklar målsättning är att alltid jämföra sig med de bästa för att själv 

kunna utvecklas i en positiv riktning.  
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