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Sju ungdomars syn på narkotika & livssituationens betydelse för 

narkotikabruk 
 

Viktoria Andersson 

 

Ungas attityd till narkotika har de senaste åren förändrats till en mer positiv 

attityd och flera faktorer har påfunnits påverka hur attityden formas. Bland 

annat har sämre uppfattad livskvalité visat sig vara en förutsägelse för 

framtida narkotikabruk. Denna studie undersökte frågeställningen vilken 

attityd en grupp ungdomar har till narkotika och kunde deras livssituation 

eventuellt påverka deras bruk? Studien baserades på djupintervjuer med sju 

ungdomar, tre flickor och fyra pojkar 17 år som gick första året på 

gymnasiet. Intervjuguiden innehöll frågor som undersökte personens 

livssituation och attityd till narkotika. Resultatet som reflekterade en 

genomgående negativ attityd genererade fyra huvudteman som täckte 

intervjupersonernas livssituation och attityd till narkotika. De fyra teman 

blev synen på konsekvenser av narkotikabruk, olika narkotika, olika 

riskbedömning, lagföring av narkotikabruk och livsituationen i relation till 

narkotikasynen. Resultatet bidrar till ökad kunskap om var man bör 

kraftsatsa för att minska narkotikabruket och föreslår en longitudinell studie 

som framtida forskning. 
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Inledning 

 

Attityd och beteende 

 
De beteendemönster människor har styrs av flera påverkansfaktorer och en av dem är den 

attityd som formas. Attityden till fenomen och objekt styr vilka känslor som uppstår och vilka 

handlingar som sedan följer. Detta beskriver Brante i sin bok Sociologiskt lexikon (1998) om 

att en attityd innehåller tre komponenter och då bland annat den intentionella komponenten 

som styr hur människor agerar utifrån den attityd som skapats. Alltså hur handlingskraftig 

man blir och i vilken riktning handlingen tar (Brante, 1998). De två andra komponenterna 

som avser en attityd är den kognitiva och den affektiva. Den kognitiva komponenten handlar 

om vad man tror eller tror sig veta om ett objekt medan den affektiva komponenten handlar 

om de känslor personen känner inför objektet (Brante, 1998).  Mycket på grund av att 

attityder innehåller en intentionell komponent så har attitydforskning länge legat i fokus för 

att studera hur unga ser på narkotika och därefter hur stor chans det kan vara att ungdomen 

vill testa narkotika utifrån den attityd som finns. Brante menar också att en attityd har flera 

nivåer som styrs av mer generella attityder. Ändras dessa generella attityder följder dem på 

lägre nivå med och man har då ett nytt synsätt på en mängd olika objekt. Därför kan det då 

tänkas att en generellt öppen och positiv attityd till narkotika leder till att de risker som kan 

höra ihop med narkotika minimeras i tänket. Brante förtydligar dock att det inte går att lita sig 

blint på attityder som förutsägelser hur en människa kommer att agera eftersom attityder 

varierar och är i regel väldigt situationsbundna (Brante, 1998). Trots det så har fokus länge 

legat på attityder som en grund till förståelsen. Förståelse för hur unga ställer sig till narkotika 

och hur stor risk det är att de utifrån deras attityd kommer att börja bruka.  
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 Eagly och Chaiken (2007) som har lagt ned åtskilliga år på att forska fram vad en attityd 

innefattar har en annan definition än vad Brante har. Eagly och Chaikens gemensamma 

benämning av en attityd är att det är en reaktion på det värde man lägger i ett objekt och då 

med antingen positiv eller negativ laddning. Precis som Brante så lade Eagly och Chaiken 

mycket fokus på den handlingskraft en attityd kan ge. Eagly och Chaiken kom fram till det 

forskningsresultat att den initiala reaktionen man får till ett objekt mycket väl kan förutspå 

liknande handlingar inför liknande objekt eller situationer i framtiden. 

 Forskning ser på flera olika faktorer som förklaring till varför man antingen får en positiv 

eller negativ attityd till narkotika och en av de faktorer som kan påverka är stress. Det är 

framforskat samband mellan hög stressnivå och bruk av narkotika vilket tyder på att 

stressnivån kan påverka attityden (Preston, 2006). Personer som upplever negativa känslor av 

stress och samtidigt har attityden att narkotika kan bidra till lättnad och njutning är de med 

extra stor risk att bilda ett problematiskt bruk av narkotika (Magrinelli Orsi, Brochu, 

Lafortune, & Patenaude, 2014). Som att de personer som använder cannabis för att hantera 

stressnivån har större risk att bli missbrukare av cannabis. Men endast hög stressnivå behöver 

inte bidra till en lättare syn på narkotika, utan uppväxtförhållanden utgör mycket av grunden 

till attityden vilket diskuteras längre fram. Något som också påverkar ungdomars attityd till 

narkotika är umgängets påverkan. En studie av Schmits, Mathys och Quertemont (2015) 

pekar på att ju fler vänner man har som brukar cannabis desto större chans är det att man själv 

testar cannabis inom en ett års period. En annan faktor som kan tyda på att det är större risk 

att man kommer använda narkotika är alkoholintaget, resultat har visat att ungdomar som 

dricker alkohol till skillnad från de som är nyktra testat cannabis inom ett år till större 

utsträckning. Resultatet har inget bestämt samband men kan enligt studien vara en 

förutsägelse för många framtida cannabisbrukare. 

 Attitydforskning handlar inte bara om förutsägelser utan även om hur man kan ändra redan 

bildade attityder. Det som kan få ungdomar som redan brukar narkotika att ändra sin attityd är 

kunskap om eventuella risker och konsekvenser. Antingen att man får den kunskapen genom 

egna erfarenheter eller också det man ser påverka andra brukare (Magrinelli Orsi et al., 2014). 

En annan studie som fokuserade på riskmedvetenheten var en studie i Storbritannien där 

ungdomars kunskap och riskmedvetenhet om narkotika undersöktes och resultaten blev att 

74,2 % av ungdomarna inte hade en annorlunda attityd till olaglig narkotika jämfört med 

attityden till lagliga substanser. Författarna kom fram till slutsatsen att 74,2 % av brukarna har 

medvetenhet om riskerna och skiljer inte på olika typer av narkotika (Corazza, Simonato, 

Corkery, Trincas, & Schifano, 2014). Det författarna dock påpekade var att de yngre 

deltagarna i studien i större utsträckning hade besvarat att de såg en riskskillnad gällande 

olika typer av narkotika vilket enligt denna studie tyder på att riskmedvetenheten ökar med 

åldern.  

 

Statistik om ungdomars narkotikabruk i Sverige 
 

Schmits et al. (2015) visade i en longitudinell undersökning att en sjättedel av de som inte 

testat narkotika i nionde klass i urvalet hade testat cannabis 15 månader senare vid nästa 

undersökning. Dessa resultat tyder alltså på att gymnasietiden är en relativt vanlig tid att testa 

narkotika för första gången och därför har denna studie riktat in sig på den åldersgruppen.  

 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) utgår från att ett förändrat 

konsumtionsmönster av narkotika även borde visa en attitydförändring. För att undersöka 

detta gör CAN årliga undersökningar som studerar hur elever i olika åldrar ställer sig till 

narkotika. Man undersöker bland annat om personerna någon gång testat narkotika och hur 

frekvent bruket iså fall har varit. Flera aspekter undersöks för att kunna se vilken attityd unga 

har till narkotika och vilka faktorer det kan bero på. För att studera om ett frekvent 
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narkotikabruk föreligger så ifrågasätts det om narkotika brukats den senaste månaden, då 

CAN tyder på att ett ja på denna typ av fråga visar att personen troligen brukar frekvent. 

Siffrorna varierar från år till år men något man ändå fastställt genom dessa undersökningar är 

att det frekventa användandet av narkotika har ökat de senaste åren, vilket visar på en 

utveckling som får oss att undra varför. Detta skulle då eventuellt kunna tala om att attityden 

till frekvent narkotikabruk har blivit mer liberal hos unga. Ett annat resultat från CANs 

undersökningar som tyder på att ungas attityd har blivit mer narkotikaliberal är att dem elever 

i nionde klass år 2013 och 2014 visat högre tendens att vilja testa narkotika jämfört med 

tidigare års undersökningar. Skulle det kunna tyda på en ökad liberal attityd till narkotika 

även bland dem som aldrig testat narkotika eftersom att fler uppger att dem skulle kunna 

testa?  

 CAN (2014) skriver på sin hemsida att ett annat sätt att mäta ungas attityd till narkotika är 

att undersöka vilken risk unga ser med narkotika. Ju mindre riskabelt en människa anser 

narkotika vara, desto större chans följer troligen att börja bruka narkotika. I den frågan har 

skiftande attityder setts till hur riskabelt narkotika anses vara, speciellt cannabis som är den 

vanligaste drogen som ungdomar med erfarenhet av narkotika har testat. Den utveckling som 

setts senaste åren gällande denna attityd är att fler tror att det är liten skadlig risk när man 

testar cannabis ett antal gånger, till skillnad från när man brukar det regelbundet. Samtidigt 

har då dem som tror det kan följa en stor risk att testa cannabis en-två gånger minskat 

märkbart sedan 2007. Ett intressant fynd var att gymnasiepojkarna som tyckte att det var en 

stor risk med narkotika hade minskat, samtidigt som gymnasieflickorna höll fast vid att det 

kan föreligga en stor risk. Eventuellet kan det tyda på att gymnasieflickor generellt har en mer 

negativ attityd än vad gymnasiepojkar har. Vad säger då CANs statistik om narkotikavanor 

gällande kön? Kan resultat som dessa tyda på att unga pojkar testar narkotika i större 

utsträckning än unga flickor? Enligt CANs statistik (2014) är det vanligare att pojkar brukar 

narkotika, dock så syns en tydligare skillnad mellan könen på gymnasienivå till skillnad från 

grundskolenivå (CAN, 2014). Tidigare forskning (Silins, Hutchinson, Swift, Slade, Toson, & 

Rodgers, 2013) visar också att fler män har en positiv attityd till narkotika till skillnad från 

kvinnor. Därefter har dem också oftast en tidigare debut och är fler till antalet som testat till 

skillnad från kvinnor. 

 Trots att man inte med största sannolikhet kan säga att det är attitydskillnader som 

resulterar i konsumtionsskillnader så är attityder ändå en viktig del att fokusera på som 

prediktion på var man bör kraftsatsa från samhällets sida för att minska narkotikabruket bland 

unga. Och precis som Brante (1998) skriver så följer intentionsaspekten med en attityd vilket 

gör det viktigt att se hur framforskade attityder till narkotika kan leda till vissa 

handlingsmönster. Enligt data som CAN (2015) sammanställt för 2015 gällande ungas attityd 

till narkotika så visar resultaten att dem i årskurs nio som inte testat men faktiskt har lust att 

göra det är lika stor andel i procent som dem som testat. Vilket år 2015 var 6-7 %. På 

gymnasiet steg siffran till 10 % på dem som ännu inte testat men som skulle kunna göra det 

(CAN, 2015). Som tidigare nämnt så mäts även attityder med frågor gällande hur riskabelt 

personen anser narkotika vara. Resultatet av denna fråga 2015 visade att 7 % gällande både 

högstadieelever och gymnasieelever inte trodde det förelåg en risk med att använda cannabis 

varje helg samt att 20 % inte tyckte det förelåg en risk vid cannabisbruk som sker några 

gånger (CAN, 2015). Detta tyder på att en relativt hög procent inte ser någon större risk med 

att testa cannabis och därmed kanske också har en positiv attityd till att någon gång själv 

testa. CAN skriver i sin rapport om skolelevers narkotikavana från 2015 års statistik att dessa 

siffror tyder på att respekten för cannabis har minskat eftersom fler anser det vara liten risk 

med bruk, och de som anser att det är riskabelt samtidigt har minskat. Samband mellan attityd 

och ha testat enligt CANs författare är att attityden spelar roll för att ett bruk ska ske. I nionde 

klass uppgav 23 % och på gymnasiet uppgav 35 % att de hade blivit erbjudna att köpa eller 
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testa narkotika men avstått, vilket tyder på att det inte endast är tillgängligheten till narkotika 

som styr om man testar eller inte. Utan det är troligt att attityden till narkotika avgör.  

 

Bakomliggande faktorer till positiv eller negativ syn på narkotikabruk 
 

Det är vanligt att man utgår från att det är flera faktorer som påverkar varför man har en viss 

attityd till narkotika och varför man börjar bruka det. Enligt Goldberg (2010) utgår de flesta 

forskare från att det är ett samspel mellan biokemiska faktorer och psykosociala faktorer som 

tillsammans bildar förutsättningar för människan. Goldberg beskriver hur han ser på gener 

som en grund till människans beteende men att vikten av genernas betydelse beror på hur 

socialt samspel och sociala kontexter formar människan. ”Det som avgör hur vi faktiskt 

kommer att använda droger är summan av våra psykosociala relationer” (Goldberg, 2010, 

s.16).  Hur mycket av en fri vilja finns egentligen när det gäller narkotika? Och till hur hög 

grad kan människan påverka vilken attityd som bildas till narkotika? Dessa frågor är extra 

relevanta för unga människor eftersom unga oftare tar risker och är mer mottagliga för sociala 

påverkansfaktorer som till exempel grupptryck (Polisen, 2012).  

 David Fasseratt (refererad i Mosskin, 2007) beskriver att hjärnan hos en 16-17 åring 

fortfarande är under utveckling, och att vissa egenskaper en vuxen människa har ännu inte är 

fullt utvecklade hos den yngre. I genomsmitt är en 17-åring bland annat mer villig att ta 

risker, hen är mer mottaglig för grupptryck och hen har svårare att se långsiktiga 

konsekvenser till skillnad från en vuxen människa med en färdigutvecklad hjärna.  

 Goldberg (2010) menar att människans attityd till narkotika inte styrs av enskilda händelser 

eller enskilda personlighetsdrag, utan att man måste ha många faktorer i åtanke. Så som 

relationer, gener och vilken samhällsroll man format från ens enskilda erfarenheter. Goldberg 

påpekar att på grund av människans formbarhet efter miljön så är en helt fri vilja gällande 

attityden till narkotika inte möjlig.  

Eftersom attityd och inställning till ting påverkas mycket av vår uppväxt så kommer studien 

gå närmare inpå vad det är som kan påverka i vilken riktning attityden och det eventuella 

bruket kan ta, enligt Goldberg. De faktorerna är: trygghet, livets mening, ensamhet, narkotika 

som flykt, och övergrepp som skett under uppväxten. 

 Trygghet. Trygghet är en känsla av att det som sker runt om oss är någorlunda förutsägbart 

(Goldberg, 2010). Trygghet bidrar också till att människan är bekväm med att vara i kontakt 

med de känslor som uppstår, men trygghet innefattar även vetskapen av att det finns 

långsiktiga lösningar på de problem som uppstår. Om man saknar dessa aspekter av trygghet 

så blir det lätt att man söker efter snabba men kortsiktiga lösningar som kan dämpa det 

instabila som skapats inombords med hjälp av narkotika (Goldberg, 2010). 

 Livets mening. Många av dem som tyr sig till narkotika har heller inte fått lära sig att livet 

har någon slags mening, de ser ingen mening att bry sig om varken sig själva eller andra, och 

det är vanligt att de inte lärt sig att få känna känslan av gemensamt engagemang.  

 Ensamhet. De upplever också vanligtvis en ensamhet eftersom de inte fått hjälp att ta sig 

igenom svåra motgångar och drar sig därför undan det som kan kräva något från dem. 

 Narkotika som flykt. De med en positiv attityd till narkotika och dem som kan finna 

narkotika som flykt saknar ofta också långsiktigt tänkande. Har man under uppväxten inte fått 

lära sig att det finns långsiktiga lösningar på problem blir det lätt att man tar till det snabba 

som hjälper för stunden, vilket då många gånger kan vara narkotika för dess påverkan som 

vissa substanser har på människan (Goldberg, 2010).  

 Övergrepp som skett under uppväxten. Det som också kan förutspå en positiv attityd till 

narkotika är övergrepp som skett under uppväxten. Övergrepp i form av till exempel vanvård, 

aga eller sexuella övergrepp är problematiska för utvecklingen på det sättet att det bildar ett 

uppfattat mindervärde hos personen som blivit utsatt för det. Personen som utsätts känner sig 
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förtjäna det lidande som hen utsätts för och självbilden kan ta väldig skada. Personen som 

utsätts får heller inte lära sig att ta hand om kroppen och är därför mer i riskzonen att bruka 

narkotika som kan innebära stor fara för personens fysiska och psykiska mående. 

Övergreppen leder också till att man brister i personlig integritet och därefter ofta söker sig 

till beteenden som kännetecknas av att sakna personlig integritet, så som narkotikabruk och 

våldsamt beteende (Goldberg, 2010). Dessa förklaringar att dem som växt upp med ovan 

nämnda situationer oftare får en mer positiv attityd till narkotika visar hur viktigt det är att 

man får rätt förutsättningar som barn under sin uppväxt för att man inte ska se narkotika som 

utväg.  

 

Relationen mellan personlighetsdrag och narkotikasyn 
 

Intressanta forskningsfynd som gjorts är att det kan vara speciella personlighetsdrag som gör 

att man har en positiv attityd till narkotika och därmed blir mer benägen att testa och använda 

narkotika, speciellt cannabis som är den typ av narkotika de med erfarenhet främst testat 

(Silins et al., 2013). Ett av dessa personlighetsdrag är ”fun-seeking”, fun-seeking liknar 

personlighetsdraget sensation-seeking som kan vara mer känt för många läsare. Den 

impulsivitet och det sök efter spänning som kommer med dessa personlighetsdrag leder till 

större chans att man vill testa cannabis istället för att helt avstå, dock så tyder fun-seeking inte 

på ett fortsatt bruk, utan skiljer endast dem som testar och avstår åt (Silins, Hutchinson, Swift, 

Slade, Toson, & Rodgers, 2013). Enligt denna undersökning har man alltså kommit fram till 

att dessa typer av personlighetsdrag till större utsträckning har en mer positiv attityd till 

narkotika och därefter också en större benägenhet att testa. Just impulsivitet är en egenskap 

som är representerande hos de som testat narkotika till skillnad från de som avstått. Detta för 

att de med hög impulsivitet har en tendens att också ha mindre beteendekontroll vilket då ökar 

chansen för riskfyllt beteende som narkotikabruk.  

 Personlighetsdrag som påminner om ovannämnda finnes även hos antisocial 

personlighetsstörning. I en studie av Mohd Razali och Kliewer (2015) studerades det hur just 

antisocialt beteende påverkar narkotikabruket. Studien påfann att ett tidigt antisocialt beteende 

eller antisocialt beteende hos förebilder ökar chansen att ett tungt narkotikabruk senare 

kommer att ta fasta. Vad som istället kunde förebygga ett senare narkotikabruk var att 

ungdomen engagerade sig i religiösa aktiviteter. 

 Som diskuterat tidigare så kan relationer och uppväxtförhållanden påverka hur attityden till 

narkotika formas. I en studie av Stoeber och Hotham (2016) visar forskningsresultat att 

påtryckningar från viktiga förebilder som föräldrar kan leda till en positiv attityd till viss 

narkotika. De fann att en uppfattad önskvärdhet av perfektion från föräldrarna hade positiv 

korrelation med en positiv attityd till narkotika. Något som var ytterligare intressant i deras 

studie var att korrelationen mellan samma påtryckningar och önskan av perfektion för 

studenterna inte ledde till ett ökat hälsotänk utan tvärtom, vilket kan förklara den lättsamma 

attityden som skapats till narkotika. Huvudsyftet för Stoeber och Hotham var att undersöka 

om och iså fall hur olika dimensioner av perfektionism hade något samband med positiv 

attityd till narkotika, och speciellt i denna studie ”smart drugs” alltså narkotika som fungerar 

som kognitiv förstärkare. Resultaten av denna kvantitativa studie visade att de studenter som 

uppvisade tankar och tveksamheter som kännetecknar en perfektionist även till stor del 

uppvisade en positiv attityd till ”smart drugs”. Alltså kan egenskaper som är typiska för en 

perfektionist gynna en positiv attityd till narkotika. 

 Egenskaper som däremot kan verka mot narkotika och generellt ge en negativ attityd är 

social fobi. Forskning har visat att ungdomar som har social fobi generellt har haft mindre 

positiv attityd till att cannabis kan ha positiva effekter (Schmits et al., 2015). Detta kan dels 

förklaras av att dem med social fobi mer sällan är i sådana sällskap där cannabis blir aktuellt 
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(Schmits et al., 2015). Ytterligare egenskaper som kan ses som riskfaktorer till att man börjar 

bruka cannabis är när man har en positiv attityd till de effekter man tror kommer i och med 

cannabisbruk. Enligt Schmits et al. är detta en riskfaktor, då det i denna och andra studier setts 

resultat att de som tror cannabisbruk har en positiv effekt har en större benägenhet att testa 

och börja bruka. I en studie med liknande syfte av Donaldson, Siegler och Crano (2016) 

undersöktes det om studenter med upplevt egenintresse ökade attityden och avsikten att 

använda narkotika. Resultaten var att det upplevda egenintresset ökade benägenheten att 

använda viss narkotika. Författarna av studien föreslog då som framtida åtgärder för att 

minska den positiva attityden till narkotika hos studenterna att man fokuserar på att informera 

att det inte är i deras bästa intresse istället för att försöka minska den positiva attityden. 

 

Relationen mellan livskvalité och narkotikasyn 
 

Resultatet av en longitudinell studie (Fischer, Clavarino, Plotnikova, & Najman (2015) med 

3754 respondenter redovisade resultat beträffande bland annat hur uppfattad livskvalité och 

narkotikabruk kan samverka. Det forskarna kom fram till gällande skillnader mellan könen 

var att män i större utsträckning började använda cannabis vilket styrker de tidigare 

forskningsfynd som visat att det är fler män än kvinnor som börjar bruka cannabis (Silins et 

al., 2013). Resultaten visade också att de som antingen hade en heltidsanställning eller var 

arbetslösa var dem som brukade narkotika mer frekvent till skillnad från dem med 

deltidsanställningar. Fler faktorer som tydde på mer frekvent narkotikabruk var att man hade 

ett eller flera barn. Gällande uppfattad livskvalité, alltså hur nöjd man är och hur lycklig man 

känner sig så kunde samband ses där sämre uppfattad livskvalité till högre grad resulterade i 

att narkotikabruk.  

 

Syfte och frågeställning 

 
En kartläggning av intresset för narkotika hos unga hjälper myndigheter att se var man bör 

kraftsatsa för att minska nyrekrytering och fortskrid av narkotikabruk. Därför har attityden till 

narkotika länge varit av intresse som ett underlag för att se var man bör fokusera fortsatta 

instanser. Syftet med denna studie är att genom kvalitativ metod undersöka vilken attityd en 

grupp unga har till narkotika och om deras livssituation eventuellt kan påverka deras attityd. 

Motivering till studien är att den information som visar varför ungdomar har en positiv eller 

negativ attityd till narkotika kan bidra till hur man på bästa sätt ska motverka en positiv 

attityd. Genom djupintervjuer önskades inte bara avgöra personens attityd till narkotika utan 

även att få en bild av intervjupersonernas livssituation och hur den eventuellt kan påverka 

attityden. Studien ses som komplement till de kvantitativa studier som gjorts om ungas attityd 

till narkotika för att få mer djup i svaren. Genom att forska fram vad som gör att ungdomar 

har en viss attityd till narkotika så kan man via svaren bättre veta hur samhället ska arbeta för 

att den positiva attityden ska minska. Frågeställningen blir därför; Vilken attityd har en grupp 

unga till narkotika och kan deras livssituation eventuellt påverka deras bruk? 

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

I denna studie intervjuades sju personer, tre flickor och fyra pojkar 17 år. Intervjupersonerna 

bestod av unga kvinnor och män som går en yrkesinriktad linje första året på gymnasiet och 



7 

 

bor i en liten stad i Mellansverige. Personerna hade olika sociala bakgrunder i den meningen 

att de hade växt upp i olika typer av familjekonstellationer, vissa med mer svårigheter än 

andra under uppväxten. Intervjupersonerna rekryterades genom kontakt med 

intervjupersonernas rektor. Studien omfattade endast sju deltagare på grund av att det var sju 

som var tillgängliga att delta. Efter yrkeserfarenhet som kriminalvårdare har uppfattningen 

bildats att det i många fall är under gymnasietiden som man testar narkotika för första gången, 

eller börjar använda det regelbundet. Därför valdes deltagarna till denna studie främst efter sin 

ålder och var dem befann sig i livet. Alla sju deltagare uppgav att de inte brukade narkotika. 

Efter avslutad intervju fick intervjupersonerna en varsin chokladask som tack för deras 

medverkan.  

 

Material 
 

Som material till datainsamlingen användes en egengjord halvstrukturerad intervjuguide som 

innehöll 11 huvudfrågor med specifika följdfrågor till. Hälften av intervjuguiden hade fokus 

på personens livssituation och dessa frågor innefattade olika delar som påverkar hur ens 

livssituation formar sig. Som skola, umgänge, psykisk hälsa, fritidsintressen och 

familjedynamik. Resterande del av intervjuguiden innefattade frågor som undersökte 

personens attityd till narkotika. En del av följdfrågorna valdes för att undersöka om svaret på 

dessa eventuellt kunde tyda på ökad chans till narkotikabruk. Till exempel följdfrågorna ” 

upplever du en öppenhet i din familj?” och ”har du någon gång känt grupptryck från elever i 

skolan?”. Övrigt material som användes var mobiltelefon för att spela in intervjuerna för att 

senare kunna transkribera.  

 

Procedur 
 

Missivbrev delades ut med information om studiens syfte och hur intervjun skulle gå till väga. 

Efter avtalad tid och plats med intervjupersonen skedde mötet på intervjupersonernas skola 

efter att skoldagen tagit slut. Intervjuerna hölls på skolan för att underlätta så att personerna 

inte behövde ta sig någonstans då de redan befann sig på skolan. Med hjälp av rektorn 

bokades ett rum där intervjun skedde. Intervjupersonen välkomnades, blev tackade för att 

intervjun kunde hållas och fick frågan om det var okej att intervjun spelades in. Sedan 

nämndes Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om studiens syfte, konfidentialitet, att insamlat 

material endast kommer användas i forskningssyfte och att personen när som helst hade rätt 

att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Under intervjun läts intervjupersonen prata fritt 

om precis det den tänkte, och riktlinjen var att få svar på intervjuguidens huvudfrågor genom 

följdfrågor och lyhördhet. När resultatet kändes mättat ställdes frågan om intervjupersonen 

hade något att tillägga och om inte så avslutades intervjun därefter. Var intervju hade en 

tidsomfattning på en halvtimme till 45 minuter.  

 

Databearbetning 
 

Efter genomförda intervjuer transkriberades det inspelade materialet ordagrant vilket 

resulterade i 35 A4 sidor text. Livssituationen och attityden till narkotika sammanfattades för 

varje person. Efter att sammanfattningar gjorts så började meningskoncentreringen för att få 

fram det som var mest relevant att fokusera på för att svara på frågeställningen. Grundat i 

Eagly och Chaikens (2007) beskrivning av en attityd undersöktes det om intervjupersonerna 

lade positiv eller negativ laddning i det de beskrev. De ord och meningar som upprepades och 

var likartade summerades. Utifrån meningskoncentreringen skapades fyra teman som 

förklarar hur de ungdomar som intervjuats såg på narkotika. Teman skapades utifrån det som 
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bäst fångade essensen och det som bäst sammanfattade intervjufrågorna. De huvudteman som 

innefattade intervjuguiden var det som var riktlinjen för resultatet sedan skulle sammanställas.  

 

Resultat 

 
Utifrån studiens intervjuer sammanfattades fyra teman som beskriver vilken attityd 

ungdomarna har och belyser det som tros vara viktigt att fokusera på för att förstå vad det är 

som kan bilda en negativ respektive positiv syn på narkotika. De fyra teman beskrivs nedan: 

 

    

   

Tabell 1   

Meningsbärande enheter, subteman och teman baserad på deltagarnas upplevelse av 

narkotikabruk 

Meningsbärande enheter  Tema Subtema 

Mer skit i det ena än vad det är i 

det andra. Har aldrig testat och 

kommer aldrig att göra. 

 

 

 

Man har ju läst om att det finns 

dödliga risker, man vet ju att det 

många gånger blir dödlig utgång 

av det. Som överdoser. 

 

 

Att polisen måste åka ut på 

sådana fall när någon blir tokig 

av det. Det är en sådan onödig 

grej. Det tar deras tid och det tar 

våra skattepengar. 

 

En narkotikamissbrukare 

definieras av att det går över 

styr, ens privatliv blir helt 

förstört. 

Synen på konsekvenser av 

narkotikabruk 

 

 

 

 

Olika narkotika, 

olika riskbedömning 

 

 

 

 

Lagföring av narkotikabruk 

 

 

 

 

 

Livssituationen i relation 

till narkotikasynen 

Negativ påverkan 

Vänner & familj distanserar 

Ekonomiska problem 

Belastning för myndigheter 

 

 

Dödlig risk 

 

 

 

 

 

Olaglighet 

 

 

 

 

 

Negativ familjedynamik 

   

   

   

 
 

 

Synen på konsekvenser av narkotikabruk 

 
Med den allmänna attityden belyses intervjupersonernas (IP) spontana tankar kring narkotika 

och det ställningstagande de tar om det är något positivt eller negativt. Den allmänna attityden 

hos IP varierar något.  
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 Alla förutom en person säger att de tycker narkotika är någonting negativt, och den person 

som inte tycker narkotika är genomgående negativt uttrycker sig att det mesta med det är 

negativt. Alla IP beskriver det som någonting onödigt, i den meningen att dess möjliga 

konsekvenser är onödiga och inte hade behövt hända om narkotika hade avståtts från.  

Till exempel tycker alla att det är en onödig kostnad för samhället på så sätt att mycket 

resurser går åt att bekämpa narkotikabruket från polisen och andra myndigheter, resurser som 

hade kunnat satsas på annat.  

En IP pratar om risken för dödsfall och tycker det är ett väldigt onödigt sätt att dö som hade 

kunnat undvikas från individens sida. Alla IP berättar att det är ett aktivt val att dem försöker 

undvika narkotika på grund av konsekvenserna som kan komma med bruket. Många är väl 

insatta i att det kan bli väldigt negativa konsekvenser av narkotikabruk, men de verkar inte 

veta på vilket sätt eller hur narkotikan verkar. Trots att den allmänna kunskapen om narkotika 

hos IP inte är stor så är det vissa sorter narkotika de vet mer om som verkar ha påverkat deras 

allmänna attityd. Detta återkommer under rubriken olika narkotika, olika riskbedömning.  

 Men den allmänna åsikten hos IP är att narkotikabruk kan leda till något negativt och 

därför är det inget man har närmat sig. Alla förutom en IP tycker att narkotika ska undvikas i 

den mån det går: ”Mer skit i det ena än vad det är i det andra. Försöker hålla mig borta från 

det. Har aldrig testat och kommer aldrig att göra.” (IP6). Den som eventuellt skulle kunna 

tänka sig att testa återkommer jag till under rubriken livsituationen i relation till 

narkotikasynen.  

 Något som visar vilken attityd ungdomar har till narkotika är vilka konsekvenser de vet 

och tror kan följa av narkotika. Alla medverkande IP var väl medvetna om att narkotika kan 

ge allvarliga konsekvenser både för människan och för samhället i stort. Även fast IP inte 

kunde ge några specifika detaljbeskrivningar på vad för konsekvenser som kan följa så var IP 

ändå väl medveten om att människan som brukar, personer i dennes närhet och myndigheter 

påverkas i stor utsträckning av narkotikabruket: ”Det kommer ju ingenting bra utav det så jag 

ser ingen mening med att börja” (IP6). Som tidigare nämnt så är alla IP väl medvetna om 

dödsrisken som kan följa av narkotikabruk, den mest förödande konsekvensen som kan följa. 

Alla IP har vetskapen om att ett abstinensbesvär kan förekomma och att det är en av dem 

negativa faktorer som påverkar människans bruk. Dock så är det samma här som tidigare 

nämnt att IP vet inte närmare inpå vad abstinensbesvär innebär.  

 IP har också insikt om att narkotikabruk kan resultera i ekonomiska problem, att det 

innebär stora kostnader både för den enskilde individen och för samhället: ”Det är ju så 

onödiga kostnader som går till att hjälpa missbruket” (IP4). Flera av IP talar om hur ett 

narkotikamissbruk leder till att flera faktorer i ens liv påverkas negativt och dem pratar om 

hur hela ens livssituation försvåras vid narkotikamissbruk. Att det blir svårt att hålla kvar jobb 

och pengar men även att det kan bli så att familj och vänner distanserar sig från den som 

missbrukar narkotika: ”En narkotikamissbrukare definieras av att det går över styr, ens 

privatliv blir helt förstört.” (IP5). Fem av IP pratar också om hur narkotika kan leda till 

personlighetsförändringar hos den som brukar. När följdfrågor ställdes om hur dessa 

personlighetsförändringar kan yttra sig så var IP inte insatta på det sätt att de kunde förklara 

hur människan påverkas mer ingående än att det kan ske förändringar. Alla IP påpekar också 

hur myndigheter som polis och socialtjänst påverkas negativt av narkotikabruket: ”Jag vet inte 

vad polisen gör men det är säkert mycket jobb för dem med narkotikan” (IP1). 

 De pratade om att det är en stor belastning för myndigheter och att det läggs ned stora 

ekonomiska resurser för att försöka stoppa narkotikabruket. Återigen här så är ingen av IP 

insatta i detaljer om vilket arbete som myndigheter gör för att minska bruket. Så i och med det 

kan påstås att IP är medvetna om att det kan bli negativa konsekvenser för människan och 

samhället, men de vet inte vilka typer av konsekvenser som kan följa: ”Att polisen måste åka 
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ut på sådana fall när någon blir tokig av det. Det är en sådan onödig grej. Det tar deras tid och 

det tar våra skattepengar.” (IP1) 

 

Olika narkotika, olika riskbedömning  

 
Alla IP säger att dem tror det finns mer och mindre farliga sorters narkotika. En IP uttrycker 

att hen tror att de droger som är kemiskt framställda är farligare än andra och att cannabis som 

framställts på naturlig väg inte är lika farligt som det som framställts kemiskt. Spice ses som 

en av de mer riskfyllda drogerna, varför detta kan vara eftersom just spice varit mycket på 

agendan senaste åren i sociala medier och nyheter med flertalet dödsfall. Detta tog alla IP upp 

att just spice tros föra med sig en stor dödlig risk. Alla IP har den uppfattningen att man kan 

dö av spice vid första användningen. En IP berättar att hen har en kompis som dött av spice, 

möjligt därför denne person fått den negativa bild av narkotika som beskrivet. Utifrån hur 

ungdomarna pratar om spice tyder det på en stor respekt, trots att ingen av dem är speciellt 

insatt i vad det är för typ av drog.  

 Det är många ungdomar som skiljer på allvarligheten vid att bruka cannabis ett fåtal gånger 

till skillnad från att bruka det regelbundet. Om det är så att nolltoleransen saknas eller att 

ungdomarna bara gav sin åsikt om skillnaden på dem två alternativen är svårt att säga. Men 

liknande resultat kom i denna intervjustudie, att ungdomarna har en lättsam syn på att bruka 

cannabis vid ett fåtal tillfällen så länge det inte blir ett frekvent regelbundet bruk: ”Sådana 

vanliga som weed, det är mycket enklare och mindre farligt än typ kokain.” (IP3). 

 Fyra IP hade förståelse för dem som vill testa cannabis några gånger på grund av bland 

annat nyfikenhet men precis som tidigare forskning säger så var majoriteten negativ till att 

använda cannabis regelbundet. Som svar på varför cannabisbruk vid endast ett fåtal gånger 

var mer okej så kom svaret att det inte gör en beroende efter ett fåtal gånger användande: ”Jag 

tror inte att man blir beroende av cannabis efter bara några gånger” (IP3). Som nämnt så 

berättade en IP att hen såg cannabis som den minst riskfyllda sorten narkotika för att det är 

framställt på ett enligt hen naturligt sätt, det tyckte personen kändes mest logiskt. Detta 

argument var det tre som förde för cannabis. Alla IP i studien var medvetna om att narkotika 

kan leda till dödliga utfall. Alla var införstådda i att överdoser kan ske och även att man inte 

behöver vara en långvarig missbrukare för att kunna ta en dödlig överdos: ”Man har ju läst 

om att det finns dödliga risker, man vet ju att det många gånger blir dödlig utgång av det. Som 

överdoser.” (IP6)  

 

Lagföring av narkotikabruk 

 
Kring att allt bruk av narkotika är olagligt i Sverige delades det olika meningar om hos IP. 

Fem av sju tyckte det var en självklarhet att narkotika ska vara olagligt. De som tyckte annat 

än att det ska fortsätta vara som det är idag trodde att det kan vara negativt för dem som måste 

sluta abrupt i och med lagföring och att man ska vara mer lättsam med de som har ambitionen 

att sluta narkotikabruket: ”Man ska inte behöva straffas när man verkligen vill sluta.” (IP5). 

 En annan IP tycker att cannabis borde vara lagligt, då personens argument till detta var att 

det troligtvis skulle leda till att de som testat sedan kunde avgöra att det inte var något att 

fortsätta med. När frågan då kom vad konsekvenserna skulle kunna bli om personen som 

testat vill fortsätta så höll IP fast vid sin teori att det vore bättre om cannabis var lagligt. Dock 

så tyckte samma person att annan typ av narkotika som kokain ska vara olagligt, detta på 

grund av uppfattningen att man kan dö av kokain vid första användningen. Den person som 

argumenterade för att cannabis borde vara lagligt är den enda i studien som någon gång 

kommit i kontakt med narkotika (inte brukat själv utan varit med umgänge som brukat). 

Övriga IP stod fast vid att allt bruk av narkotika ska vara olagligt. 
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Livsituationen i relation till narkotikasynen 
 

IP beskriver sig vara nöjda med sina livssituationer i det hela stora. Alla upplever en öppenhet 

i familjen där de känner att de kan prata om besvärliga saker med sina familjemedlemmar. 

Alla IP har kompisar som de kan berätta saker för och det är ingen av IP som har upplevt 

grupptryck från vänner/bekanta gällande narkotikafrågor. Sex av IP vänder sig till sina 

kompisar när det är något som tynger dem och ingen verkar uppleva ensamhet i nuläget. Alla 

IP trivs väldigt bra med sin skolgång, dels för att det är engagerade lärare, dels för 

utbildningen och dels för kamratskapet som finns. Fem av sju IP uppger att de mår bra 

psykiskt, dem som uppger annat berättar om problem med självkänslan. Dessa personers 

mående verkade inte påverka deras syn på narkotika.   

 De som har berättat om en negativ familjedynamik är två IP och då handlade det antingen 

om förlust av kontakt med ena föräldern och ansträngd relation med övriga 

familjemedlemmar eller att IP var fosterhemsplacerad på grund av att det inte funkade i den 

biologiska familjen. Dessa två var de personer som uppvisade mest påverkan från faktorer 

som innefattar deras livssituation. Dock så hade personerna bildat olika attityder till om de en 

dag skulle kunna testa narkotika. Den ena kanske kunde tänka sig att använda narkotika om 

chansen att bli upptäckt inte existerade och den andre ville inte veta av det utan hade en 

absolut negativ bild av narkotika, och hade lämnat en tidigare partner på grund av rädsla att 

denne skulle börja bruka narkotika. Den personen som eventuellt skulle kunna tänka sig testa 

var också den av dessa med ansträngande familjeförhållanden som någonsin hade varit i 

kontakt med narkotika. Personen hade inte testat själv men hamnat i umgängen där narkotika 

förekommit på fester. Denne person hade även förståelse för de som väljer att testa: 

”Människan är ju nyfiken så jag förstår dem som vill testa” (IP1). 

 När frågan ställdes vad IP prioriterar främst här i livet så är en bra relation med vänner 

något alla tar upp. Vilket tyder på vilken chans till inflytande umgänget har för vilken attityd 

som bildas till narkotika. Den enda som svarade att hen eventuellt kunde tänka sig att testa 

och som hade förståelse för de som gjort det var hen som hade kompisar som brukat 

narkotika. Alla IP beskriver att de upplever bra socialt stöd. Även fast inte alla kände att de 

hade behov av att prata med någon så kände alla att den möjligheten fanns. Alla IP svarade att 

de skulle kunna söka sig till någon på skolan om det var något som tyngde dem.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
 

Intervjupersonerna i denna studie hade en övervägande negativ attityd till narkotika. Det talas 

om narkotika som en onödig belastning på samhällets resurser och narkotikabruk anses föra 

med sig stora risker. Dock så tyckte flertalet att användande av cannabis vid ett fåtal tillfällen 

var okej jämfört med regelbundet bruk, precis som den tidigare statistiken av CAN beskrivit. 

Det var ett aktivt val att undvika kontakt med narkotika, dock så fanns den en som eventuellt 

kunde tänka sig att testa narkotika om chansen att bli upptäckt inte existerade. Resultaten 

visade en väldigt negativ attityd till de konsekvenser som kan följa av narkotikabruk och det 

var främst de trodda konsekvenserna som bildat deras syn på narkotika, bland annat hur 

narkotikabruk kan påverka den personliga ekonomin, personligheten, hälsan, relationer till 

andra och samhället i stort.  

 Som beskrivet i inledningen av bland annat Goldberg (2010) så har uppväxten en 

betydande roll hur man senare formar sin attityd till narkotika. Fischer et al. (2015) visar 

också i sin studie att det är av vikt att ha livsaspekter i åtanke när man studerar attityden till 

narkotika eftersom det enligt studien är något som påverkar ens attityder. De två med 
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ansträngande familjeförhållanden hade en väldigt negativ inställning till narkotikabruk, men 

var samtidigt varandras motsatser. Den ena personen skulle kanske kunna tänka sig att bruka 

narkotika, medan den andre personen gjorde allt för att inte hamna i närheten av narkotika. 

Den förstnämnde skiljde på cannabis och annan sorts narkotika, medan den andre lade negativ 

laddning vid all typ av narkotika. Precis hur dessa två personers uppväxt och 

familjeförhållanden kan ha påverkat deras syn på narkotika är något som är svårt att spåna i, 

men enligt tidigare forskning av Goldberg (2010) kan det absolut ha en påverkan. Den person 

som skulle kunna tänka sig att använda cannabis uppvisade tecken på att kunna ha mindre 

beteendekontroll utifrån sättet IP beskrev hur hen blev i situationer som innehåller våld. Just 

avsaknad av beteendekontroll var något som Silins et al. (2013) forskade fram vara 

egenskaper som ökade chansen att testa cannabis. Som Schmits et al. (2015) visat så påverkar 

umgänget i vilken utsträckning man eventuellt kommer att testa narkotika längre fram i tiden. 

Studien har visat att de med umgänge där narkotika förekommer oftare använder narkotika 

inom ett år till skillnad från dem som inte har umgänge där det förekommer. Vilket är 

intressant eftersom den enda som skulle kunna tänka sig att testa narkotika var den enda med 

umgänge där det förekommit.  

 Som statistik gjord av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning för år 2015 

så har ungdomarna en lättare syn på bruket av cannabis när det gäller ett fåtal gånger till 

skillnad från när det sker regelbundet. Samma resultat ses i denna intervjustudie, och när 

frågan ställdes varför det är mer okej så kom svar som att det inte är möjligt att bli beroende 

efter endast ett fåtal gånger och att det därför inte förelåg lika stor risk som vid regelbundet 

bruk av cannabis. Det som förvånade i denna studie var den brist på kunskap om narkotika 

ungdomarna hade. Brist på kunskap gällande följder av narkotikabruk och hur situationen ser 

ut idag med bekämpningen av narkotika i samhället. Dock så finns samtidigt förståelse då de 

troligtvis inte blivit insatta på grund av deras redan negativa attityd. Det som då ska frågas är 

om det skulle hjälpa eller stjälpa och hur attityden skulle påverkas av att informera 

ungdomarna om narkotika. Som beskrivet i inledningen fann Magrinelli Orsi et al. (2014) att 

det som faktiskt kan få en narkotikabrukare att ändra sin attityd är just vetskapen om riskerna 

och konsekvenserna. Ökad kunskap om negativa konsekvenser av narkotika skulle enligt 

Magrinelli Orsi et al. (2014) och CAN (2015) vara något som avskräcker och bidrar till en 

negativ attityd.  

 

Metoddiskussion 

 
Denna intervjustudie var intressant att genomföra som författare och gav givande samtal med 

de ungdomar som deltog. Det som blev en begränsning är att de sju som intervjuades inte kan 

tala för populationen utan de som intervjuats har bidragit på ett mer kvalitativt än kvantitativt 

sätt och de talar för en grupp. Önskvärt hade varit att ha 8-10 deltagare men på grund av 

tillgänglighetsprincipen blev det sju intervjupersoner. Övriga svagheter var att intervjuguiden 

hade kunnat utformas bättre anpassat efter den kvalitativa ansats studien har. På så sätt hade 

mer kvalitativa svar lättare kunnat nås genom mer öppna och mindre ledande frågor. Gällande 

om forskningsfrågan har besvarats så anses det att dess första del har besvarats. Studien gav 

svar på vilken attityd studiens IP har till narkotika, men om och hur deras livssituation 

påverkade attityden blev komplicerat att utröna. Vissa svar tydde på att livssituationen och 

familjeförhållandena eventuellt påverkat personernas attityd till narkotika som även andra 

studier (Goldberg, 2010; Stoeber & Hotham ,2016) beskrivit.  

  En styrka med studien är att den ses som ett komplement till de kvantitativa studier som 

redan gjorts om ungas attityd till narkotika. Med hjälp av djupintervjuer nåddes mer grundliga 

svar och det fanns chans att ställa följdfrågor vilket var anledningen till en kvalitativ ansats. 

Styrkan blev då att få mer djupgående svar utöver den kvantitativa statistiken. Data som kom 
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från de intervjuer studien omfattade fick en mättnad vilket gjorde att frågeställningens första 

del besvarades väl. Precis som i alla intervjusituationer så varierade mättnaden av information 

från IP men det förekom inga hinder under forskningsprocessens gång som begränsade 

chansen till att ställa nödvändiga följdfrågor. Urvalet för deltagande i studien hade en 

könsfördelning och personerna hade olika sociala bakgrunder vilket var bra förutsättningar för 

heterogen data. 

 Ur validitetssynvinkel så fanns medvetenhet om att en viss förförståelse kunde förekomma. 

Dels för min yrkeserfarenhet som kriminalvårdare där daglig kontakt med ungdomar som 

brukat narkotika förekommit men dels också för mitt gedigna intresse i narkotikafrågan. 

Gällande analytisk generalisering anses det att resultaten till viss mån logiskt kan tänkas 

tillämpas andra personer i samma målgrupp, eftersom det sammanställda resultatet styrkte 

tidigare forskning av till exempel Magrinelli Orsi et al. (2014) om att konsekvens och 

riskkunskap kan forma narkotikasynen. Under intervjuerna ställdes frågor om IPs personliga 

uppfattningar och det som kan uppfattas som känsliga frågor, förståelse fanns då att socialt 

önskvärda svar kunna komma och att IP kanske inte uppgav sina innersta tankar. Innan 

intervjuerna startade togs alltid de forskningsetiska principerna upp, som innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Angeläget i kvalitativ studie är även att tänka på de 

tolkningsmöjligheter som finns eftersom det alltid finns ett tolkningsmoment i kvalitativ 

forskning. Detta fanns det medvetenhet kring när meningskoncentreringen av det insamlade 

materialet skedde och under processens gång var det fokus på att försöka vara objektiv 

samtidigt som personens upplevelse skulle fångas.  

 Förslag till framtida forskning är en longitudinell studie som hade kunnat nå ytterligare 

intressant information om hur olika aspekter påverkar ungdomarnas attityd till narkotika. Det 

skulle kunna bidra till mer gedigna svar på frågeställningen om hur livssituationen påverkar. 

 

Slutord 
 

Efter analys av det IP lade betoning på och resultaten skådats så var det riskerna och 

konsekvenserna av narkotika som resulterat i IPs negativa attityd. Och just eftersom det var 

riskerna och konsekvensera av narkotika så ligger det vikt i att informera ungdomar vad ett 

narkotikabruk kan innebära. Både fysiskt och psykiskt för den enskilde individen, hur det 

påverkat närstående men också samhället i stort. Det ses av vikt att få ytterligare information 

om vad det är som ger ungdomarna negativ respektive positiv attityd till narkotika, och hur 

man i ungdomsåren kan få ungdomarna att förstå konsekvenserna med narkotikabruk. Så att 

även de med sämre förutsättningar från uppväxt och livsförhållanden kan få insikt om att 

narkotika inte är den optimala vägen att ta.  
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