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Adolescents attitudes towards illicit drugs – and conceivable underlying factors 

that may influence their attitudes. 
Michaela Karlsson & Terese Börjesson 

 

Det har skett en ökad användning av droger bland ungdomar i Sverige. Det har även visat sig 

att många har en mer tillåtande attityd till droger. Många ungdomar använder droger för att 

lättare hantera alla krav som ställs på dem idag i vårt samhälle och lockelsen av spänning kan 

för vissa vara för stark att stå emot. Syftet med denna studie var att få fram ungdomars 

attityder till droger i en mindre stad och synliggöra faktorer som kan tänkas påverka 

attityderna. De bakomliggande faktorerna som undersökts var självkänsla, 

familjeförhållanden/regler, socioekonomisk status, kamratkrets och fritid. I studien har 

enkäter använts på ett urval bestående av 302 informanter. Resultatet visar att informanternas 

attityder till droger är relativt jämnt fördelade men med en övervikt i att de har negativa 

attityder till droger. Studien visar även på märkbara skillnader mellan självkänsla och attityder 

till droger och att även uppfostran spelar en viktig roll. 

 

There has been an increase in the use of drugs among adolescents in Sweden. It has also been 

shown that adolescents have a more liberal attitude toward drugs. Many adolescents use drugs 

to cope better with the demands that are made upon them today in our society and the allure 

can, for some, be difficult not to succomb to. The purpose of this study was to gain 

knowledge about adolescents’ attitudes towards illicit drugs in a smaller town, and to identify 

visible factors that may influence the attitudes. The underlying factors which were examined 

were self-esteem, family relationships / rolls, socioeconomic status, circle of friends, spare-

time activities. In this study questionnaires have been used in a sample comprising 302 

informants. The results show that the attitudes towards illicit drugs is relatively evenly 

divided but with a majority having a negative attitudes towards illegal drugs. The study also 

shows noticeable differences between self-esteem and attitudes towards drugs and that the 

upbringing of children also plays an important role. 
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Det har skett en ökad användning av alkohol och droger bland ungdomar i Sverige (Lilja & 

Larsson, 2003). En tänkbar förklaring är den rollkonflikt som ungdomar möter i det moderna 

samhället. Å ena sidan tvingas ungdomar in i ett långvarigt beroende av föräldrar och 

utbildningssituationer. Å andra sidan möter de en kultur som betonar betydelsen av egna 

självständiga beslut. I den situationen saknar en betydande grupp ungdomar stöd och 

vägledning av vuxna. I stället tvingas de hantera konflikten med det stöd som de kan få av de 

egna kamraterna. Med hjälp av kamrater skapas identiteter som avspeglar de egna individuella 

målen. Ungdomarnas mål ligger dock inte alltid i linje med de vuxnas mål. Många ungdomar 

värderar högt mål som socialt samspel, spänning, och att få en individuell identitet i relation 

till det andra könet. Vissa ungdomar använder alkohol och droger för att uppfylla dessa mål 

och får då lättare att prata och ta nya kontakter (Lilja & Larsson, 2003). I studien som har 

gjorts undersöks ungdomars attityder till droger och dess bakomliggande faktorer. 

Ordet attityder används oftast som en term för en varaktig inställning som har byggts upp 

genom de erfarenheter man har. Det brukar oftast uttryckas genom om man är för eller emot 

något. Människor har olika attityder till det mesta i samhället. Det kan både vara konkreta 

företeelser och mer abstrakta ting som jämställdhet eller religion. En attityd består av 

kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. Den kognitiva delen innehåller vad vi tror 

eller vet om någonting. Den affektiva komponenten är hur starka känslor vi har. Den 

intentionella komponenten syftar på vårt sätt att handla och bete oss mot attitydobjekt. Det är 

ganska svårt att påverka en attityd och detta beror på att det är många komponenter och 

faktorer som är inblandade (Nationalencyklopedin, 1994). Attityder är komplexa fenomen och 

kännetecknas ibland av att vara motsägelsefulla. Det finns inte heller entydiga belägg inom 

attitydforskningen som stödjer antagandet att människors handlingar styrs av deras attityder. 

Därför bör särskilda analyser göras om sambandet mellan ungas attityder och narkotika 

användning, eftersom den svenska narkotikapolitiken bygger på antagandet att ungas attityder 

till narkotika spelar roll för om de använder narkotika eller inte (Rytterbro & Tham, 2006). 

          Rytterbro och Tham (2006) har undersökt ungas attityder till narkotika. De intervjuade 

ungdomar mellan 15 – 24 år och fann att de flesta hade starkt negativa attityder till narkotika. 

Undersökningens resultat visar på att det knappast finns stöd för antagandet att svenska 

ungdomar blivit ”drogliberala”, en farhåga som uttryckts på senare tid. Även Nyberg (2005) 

konstaterar i sin studie att den stora majoriteten av deltagarna i undersökningen är emot 

narkotika. Det framgår av hennes studie att de 91 procent av ungdomarna som inte testat 
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narkotika generellt har en tydlig negativ attityd till droger. Att testa narkotika verkar vara en 

engångsföreteelse för många av ungdomarna. Men däremot visade resultaten av Hvitfeldt,  

Rask, Andersson och Hibell (2004) att elever i årskurs nio i hela landet visade på en ökad 

exponering för och en mer tillåtande attityd till narkotika. Fahlke, Gunnarsson, Franck och 

Tengström (2006) fann i sin studie på 18 – åriga gymnasister i storstadsregionen Göteborg att 

av hela undersökningsgruppen hade nästan 25 procent testat narkotika, varav hälften hade 

använt droger vid minst ett tillfälle det senaste året och ungefär en tredjedel hade använt 1-2 

gånger per månad under det senaste året.  

          En undersökning har gjorts på både ungdomar och föräldrarna i syfte att få fram deras 

attityder till droger och vad de tror ligger bakom ett drogberoende (Low, Zulkifli, Yusof, 

Batumalail & Aye, 1996). Resultaten man fick fram var att ungdomarna hade mer positiva 

attityder till drogberoende personer och de kände mer sympati för dem. Detta visar på att det 

har skett en förändring genom åren mellan föräldrar och barnen i attityden till drogerna och de 

drogberoende. Även om det kan konstateras att en majoritet av de som intervjuats i en annan 

undersökning hade en stark negativ inställning till narkotika och en relativt positiv 

uppfattning om svensk narkotikapolitik, är det en mångfacetterad bild som framkommer i 

intervjuerna (Rytterbro & Tham, 2006).  

          Det är viktigt att skapa medvetenhet hos ungdomarna om riskerna med såväl alkohol 

som tobak och narkotika. För detta krävs faktakunskaper som är trovärdiga. Dessa kunskaper 

är viktiga i sig, men också en bra grund för mer attitydpåverkade insatser. När det gäller att 

öka kunskaperna och påverka attityderna är skolan en av de absolut viktigaste resurserna 

(Hvitfeldt m fl, 2004). 

          Ett flertal studier (Hawkins m fl., 1992; Hoffman, 1995) citerad i Miller (1997) visar att 

familjekonstruktionen t ex föräldrars stöd och kontroll i uppväxten och föräldrars förmåga att  

kunna vara en förebild och familjens konflikter har en avgörande effekt på ungdomars 

droganvändning. Ungdomar som inte har en bra relation till vuxna oftare prövar droger. Detta 

bekräftas i en studie om drogvanor där ungdomar i 15-årsåldern som testat droger uppgav att 

de hade svårt att prata med förälder eller annan vuxen som de lever tillsammans med 

(Hvitfeldt, Rask, Andersson och Hibell, 2004). För att ungdomar skall kunna avstå från droger 

är även stödet i familjen av stor betydelse, att de känner en trygghet och att ha någon vuxen 

att kunna tala öppet med och känna tillit till (Low, m fl., 2006; Miller & Plant 2002; 

Macaulay, Griffin, Gronewold, Williams, Botvin, 2005). Det har visat sig att ungdomar som 

växer upp i en besvärlig social omgivning tycks ha förmågan att klara sig bra ändå om de bara 

får socialt stöd och har möjlighet att kommunicera med någon vuxen (Macaulay m fl., 2005). 
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          Det har visats att föräldrars osämja har en negativ effekt på ungdomar, även 

återkommande gräl inom familjen och den brist på trygghet som det medför kan skapa ett för 

tidigt testande av droger (Low m fl, 2006). Brytning i familjen av olika anledningar kan ge ett 

flertal konsekvenser för ungdomarna, såsom låg självkänsla, ökad känsla av ångest och oro, 

depressioner. Detta kan bero på den minskade kontroll och brist på stöd från föräldrarna. 

Många får också en känsla av utanförskap, de blir upproriska, vilket kan leda till 

droganvändning (Hawkins m fl.,1992) citerad i Miller 1997. Det finns även stöd för att 

ungdomar, och då särskilt flickor, som växer upp med en eller båda föräldrar frånvarande har 

en större benägenhet att använda droger, detta kan bero på att de som lever med båda föräldrar 

närvarande känner ett starkare socialt stöd. När det gäller de som växt upp med endast en 

förälder närvarande eller utan någon av sina föräldrar närvarande så är skillnaden mellan 

dessa ungdomar inte så stor, det föreligger heller ingen betydande skillnad mellan de som växt 

upp med endast fadern eller endast modern (Miller, 1997; Nyberg, 2005). Det framgår även 

av Nyberg (2005) att föräldrarnas attityder och beteende är den viktigaste faktorn för 

ungdomarnas inställning till narkotika och alkohol. 

         Sammanhållning, tillhörighet och att barnen känner sig delaktiga i familjen är viktiga 

element för att få en stabil grund. Detta har framkommit i studien där man undersökt både 

ungdomarnas och föräldrarnas attityder till droger och vad de tror ligger bakom ett 

drogberoende. Det visade sig att ungdomarna hade mer positiva attityder till drogberoende 

personer och de kände mer sympati för dem. Det är viktigt att föräldrar och barn har avsatt tid 

tillsammans och att föräldrar tar sig tid att umgås med sina ungdomar (Low m fl., 1996). En 

öppen kommunikation, en god uppsikt över sitt barn och återigen en varm relation med ett 

socialt stöd har en stor betydelse för utvecklandet av problematiskt alkohol och drogmissbruk 

(Macaulay m fl, 2005). Finns inte gemenskap och en öppenhet i familjen kan de uppleva 

utanförskap och söker efter uppmärksamhet på annat håll, vilket kan leda till en gemenskap i 

fel umgängeskretsar (Miller, 1997). Att inte finna sig tillrätta i den situation man lever i kan 

vara en av orsakerna till att man använder sig av narkotika och alkohol (Hvitfeldt m fl., 2004). 

Även uppfostringsmetod spelar en viktig roll, att den är konsekvent och disciplinerad. Men 

samtidigt kan ungdomar skadas av en alltför strikt och dominerande uppfostran. De bör känna 

en delaktighet och förståelse för de regler föräldrarna sätter upp (Low m fl, 2006). I en studie 

uppgav ungdomar som är missbrukare av cannabis att de inte hade regler eller bestämda tider 

att följa och de var ofta ute på fester, disco etc. (Miller & Plant, 2002; Nyberg, 2005). Detta 

visar att en trygg miljö och goda relationer med konsekventa regler i familjen är viktiga för att 

förebygga ett missbruk. Effektivt uppfostringsutövande har en skyddande effekt för 
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ungdomarna och en god uppfostran påverkar deras kunskaper, attityder och normer, det är 

därför viktigt att föräldrarna föregår med gott exempel (Macaulay m fl., 2005). Det gäller 

framförallt innan ungdomarna fått egna erfarenheter och skapat mer självständiga attityder 

och förväntningar (Lilja & Larsson, 2003). Det har visat sig finnas ett samband mellan 

ungdomars benägenhet att röka och dricka alkohol och använda sig av droger när deras 

föräldrar röker och dricker synligt inför dem och även när föräldrar direkt eller indirekt 

kommunicerar att dessa beteenden är normativa och vanliga 

(Kosterman, Hawkins, Spoth, Haggerty & Zhu, 1997) citerad i Macaulay m fl., (2005). Redan 

i tidig ålder är det därför viktigt att föräldrarna tar sitt ansvar och upprätthåller passande 

värderingar vad gäller sedvanligt beteende. Från undersökningen av Miller och Plant (2002) 

där man frågat cannabismissbrukare om orsakerna till droganvändandet kunde man urskilja 

tre olika kluster av grupper. Den minsta gruppen var de ungdomar som var mer aggressiva 

och brottsbenägna. Dessa deltagare hade relativt lätt att få pengar från föräldrar, hade väldigt 

nära vänner och var ofta ute med kompisar på stan. Inom detta kluster var det flest pojkar. 

Detta var den antisociala gruppen enligt Miller och Plant (2002). Näst största gruppen kallade 

de för de olyckliga, inom detta kluster hade man svårt att få pengar från föräldrar och även 

svårt att få kärlek, omsorg och stöd ifrån dem. Kontrollen över ungdomarna var lam och 

relationen till föräldrar som är så viktig var i denna grupp inte bra, och även vänskapskretsen 

var krass. Det visade sig att de hade en sämre självkänsla och var ofta deprimerade. Den sista 

och största gruppen var de ordinära. De visade lydnad till samhällets regler och menade att 

livet var tryggt och förutsägbart. Föräldrarna till dessa ungdomar hade en kontroll och ville 

veta var de befann sig på kvällarna och relationen till både vänner och familj var god. Dessa 

ungdomar hade den lägsta statistiken på ungdomsbrott. I relationen till de ännu tyngre 

drogerna än cannabis var det antisociala och olyckliga klustret högst benägna att använda sig 

av dessa. Deltagarna i det ordinära klustret menade att de tog cannabis bara för att roa sig och 

bara vid vissa sociala tillställningar och skulle inte kunna tänka sig att prova några tyngre 

droger (Miller & Plant, 2002).  

          Vad det gäller olikheter mellan könen fann man i studien av Hays och Phyllis (1996) 

skillnader mellan pojkars och flickors avvikande beteenden. Man undersökte skillnader i 

drogvanor, upproriskt beteende, beblandning i brottsliga aktiviteter och skolk i skolan etc. 

Pojkar var signifikant mer benägna att använda sig av PCP, lim, och hasch än flickor. Det 

visades också att pojkar var mer upproriska och beblandade sig mer i brottsliga aktiviteter och 

var oftare ute på stan. Flickorna hade en högra frånvaro från skolan och skolkade mer och 

rökta även mer än pojkarna, de dejtade mer än pojkarna och var oftare involverade i sportsliga 
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aktiviteter (Hays & Phyllis, 1996). I testandet av narkotika skilde det sig inte mellan flickor 

och pojkar i antal (Fahlke m fl 2006). I Millers (1997) undersökning fann man skillnader 

mellan könen på de flesta variablerna (familjestruktur och personlighet kontra alkohol, 

rökning och det illegala droganvändandet). På alla områden utom cigaretter konsumerade 

pojkar betydligt mer än flickorna. Pojkarna hade oftare druckit sig berusade med alkohol, 

använde oftare cannabis och andra illegala droger. Pojkarna visade också att de drack större 

kvantiteter än vad flickorna gjorde. En intressant skillnad mellan könen var att de pojkar som 

hade en eller båda föräldrarna frånvarande klarade sig bättre än flickorna som levde i samma 

situation, flickorna påverkades alltså mer negativt av att inte växa upp med båda sina föräldrar 

(Miller, 1997). 

          Ungdomar som växer upp i storstads områden redovisar mer omfattande drogvanor än 

de som växt upp i en mindre stad. Många med narkotika erfarenhet kommer från de tre 

storstadsregionerna. Studerande uppvisar minst omfattande drogvanor, i jämförelse med icke 

studerande och arbetslösa. Vad gäller regelbunden konsumtion av narkotika är siffrorna lägre 

bland dem som har högutbildade föräldrar (Guttormsson, 2004). Detta bekräftas även i 

undersökningen av Low mfl (1996) där dem menar att barn till föräldrar med låg utbildning 

har lättare att bli beroende av droger. Ett intressant resultat Miller (1997) kom fram till var att 

det i en korrelation mellan kön, föräldrars utbildning, familjestruktur relaterat till droger var 

att ungdomar med ensamstående föräldrar använde mer droger men att sambandet här till 

föräldrarnas utbildning inte fick något resultat. Efter tilläggande av personlighetsvariabler så 

som t ex socialt stöd från föräldrar, hobbys och deltagande i fritidsaktiviteter blev här den 

avgörande faktorn inte om man levde med en ensamstående förälder, här blev istället 

förälderns utbildning viktigaste faktorn för att inte hamna i missbruk. 

          Ungdomars vänskapskrets har en stor betydelse för vad de har för attityder till droger. 

Att ha vänner som är involverade i droger medför ofta ett sådant starkt grupptryck att dessa 

individer har svårt att stå emot att testa droger (Low mfl., 1996). 

          Ett bra självförtroende är av stor vikt för att kunna stå emot droger. Att bli respekterad 

och erkänd för den man är och för det man gör, bidrar till att man blir starkare i sina egna 

åsikter och har då lättare för att avstå droger (Low mfl., 1996). Det har visats att en låg 

självkänsla, depression och även ångest är motiv för att använda droger (Hoffman, 1995; 

Plant & Plant, 1992) citerad i Miller (1997). Ungdomar som provat droger har visat på en allt 

mer impulsiv personlighetsprofil jämfört med de som inte provat. De visar även fler symtom 

på ångest och depression jämfört med vad ungdomar i motsvarande åldersgrupp normalt 

brukar uppvisa (Falhke m fl., 2006). Ett tidigt anti-socialt beteende och även ett 
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upprorsbeteende kan göra att man ligger i riskzonen för ett missbruk (Chassin, 1984; 

Hawkins, Jenson, Catalano, & Lischner 1988; White, Pandina & LaGrange 1987) citerad i 

Hays och Phyllis (1996). 

          Det är oftast ungdomar som är mindre deltagande i fritidsaktiviteter och har färre 

hobbys och läser mindre än genomsnittet som använder sig av droger anser Beman (1995) 

Milgram (1993) Kandel och Davis (1996) citerad i Miller (1997). Att ha ett intresse för 

aktiviteter och hobbys har en stor betydelse för att minska risken att använda sig av droger. En 

effekt man har sett är att ungdomar som engagerar sig i få fritidsaktiviteter och hobbys har en 

högre siffra på ungdomsbrottslighet (Miller, 1997). Ungdomar som engagerar sig i sportsliga 

aktiviteter undviker oftast tyngre droger och dricker i stället alkohol. 

          Från undersökningen av Fahlke mfl (2006) visade det sig att den i särklass använda 

drogen var cannabis (75 procent). Ungefär 15 – 20 procent hade provat amfetamin, kokain, 

ecsatsy och nästan 10 procent hade provat GHB eller sömngivande/lugnande tabletter som 

exempelvis Rohypnol (Fahlke mfl., 2006). Man kan även konstatera att många ungdomar ser 

cannabis som mindre farlig och skadlig än annan narkotika (Rytterbro & Tham, 2006). De 

flesta ungdomarna idag ser cannabis som en lätt drog (Miller & Plant, 2002). Debutåldern för 

att prova narkotika är 16 år (Fahlke, 2006). I undersökningen gjord på föräldrar och ungdomar 

trodde deltagarna att ungdomsåldern mellan 12 – 20 år är den mest utsatta och mest sårbara 

åldern för att vara mottaglig för droger, ungdomarna dock menade att denna utsatthet även 

höll i sig i åldern 21-39 år (Low mfl., 1996). Man kan konstatera att det finns ett tydligt 

samband mellan alkoholkonsumtion och testandet av narkotika (Nyberg, 2005), individer med 

mer omfattande alkoholvanor har betydligt större erfarenhet av narkotika (Guttormsson, 

2004). Ingången till de tyngre drogerna börjar ofta med de droger som är legala (Miller & 

Plant, 2002). Tillgängligheten för att få tag på droger har visat sig vara väldigt stor och 

ungdomar idag vet ofta hur de ska komma i kontakt med droger och de flesta har även vid 

något tillfälle blivit erbjudna (Fahlke m fl., 2006). Över hälften av ungdomarna i Fahlkes 

undersökning ansåg sig ha goda kunskaper om drogers hälsorisker. Trots detta uppgav de att 

de vid något tillfälle haft lust att testa narkotika pga. nyfikenhet och/eller kamraters påverkan. 

Återigen kan man konstatera att ungdomarnas attityder till droger inte behöver vara förenat 

med om man testat droger eller inte. Många som testat narkotika har upplevt drogernas 

negativa effekter så som psykiskt obehag, ångestliknande symtom depressiva och även i vissa 

fall psykotiska symtom. De flesta ungdomar behåller de negativa upplevelserna för sig själva 

medan de i större utsträckning berättar om de positiva effekterna för sina kamrater vilket 

medför att de främst är de positiva upplevelserna som förmedlas. Faran med detta är att myten 
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om att experimentera med droger är ofarligt gynnas, de kan innebära att de faktiska 

kunskaperna man har om drogers hälsorisker åsidosätts. Trots att så många ungdomar känner 

obehag, kan de ändå tänka sig att använda droger igen. Den vanligaste upplevelsen av 

drogerna är stark eufori följt av ökat självförtroende, en känsla av samhörighet och även ökad 

prestationsförmåga (Fahlke m fl., 2006).  
          Utifrån de redovisade forskningsresultaten skulle man kunna dra slutsatser om att 

svenska ungdomar idag lättare kommer i kontakt med droger och tillgängligheten har blivit 

mer omfattande. Vidare kan man ana att det har skett en attitydförändring bland flertalet 

ungdomar vilket kan medföra att fler ungdomar testar droger. Behovet av aktuell forskning på 

området är mycket stort för att kunna förstå och ta fram relevanta preventiva åtgärder till 

ungdomarnas eventuella positiva attityder till droger. Vidare kan man utläsa från tidigare 

studier att positiva attityder till droger inte behöver innebära att individen önskar testa. Många 

studier har gjorts när det gäller ungdomars attityder till droger i storstadsregionerna.  

          I denna studie undersöks ungdomars attityder till droger i en mindre stad.  

Vid en intervju med kriminalkommissarie Jan-Olof Höög framkom det att narkotika 

användningen är omfattande även i de mindre städerna. Syftet med denna studie är att få fram 

ungdomars attityder till droger och synliggöra faktorer som kan tänkas påverka attityderna. 

Våra frågeställningar är: 1. Vad har ungdomar för attityder till droger? 2. Påverkas attityderna 

av de bakomliggande faktorerna självkänsla, familjeförhållanden/regler, socioekonomisk 

status, kamratkrets och fritid? 

Utifrån vår frågeställning vill vi försöka förstå varför vissa har negativa eller positiva attityder 

till droger. Vår hypotes är att dessa underliggande faktorer har en bidragande orsak till vad 

man har för attityder till droger.  

 

 

Metod 
 

Urval 

Studien omfattas av en enkätundersökning på 302 elever i årskurs ett på två gymnasieskolor i 

en svensk småstad. En så jämn fördelning mellan könen som möjligt har eftersträvats, även en 

jämn fördelning mellan de olika programmen. I enkäten deltog 165 pojkar och 136 flickor 

från 10 gymnasieprogram. 
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Tabell 1. Antal informanter fördelade i program. 

 
 Frekvens Procent Pojkar Flickor 
Barn och fritid 27 8,9 4 23 
Samhäll 24 7,9 6 18 
Bygg 31 10,3 31 0 
Esteter 42 13,9 15 27 
Fordon 21 7,0 18 2 
Media 47 15,6 19 28 
Handel 23 7,6 8 15 
Natur 40 13,2 26 14 
El 22 7,3 22 0 
Program med 
idrottsinriktning 

22 7,3 14 8 

Total 299 99,0 163 135 
Ej svar 3 1,0 2 1 
Total  302 100,0 165 136 

 
  
 
Mätinstrument 

Mätinstrumentet i denna undersökning har bestått av enkäter. Enkäten bestod av ett 

missivbrev där det talades om syfte med undersökningen samt att medverkan var 

konfidentiell. Enkäten började med 4 demografiska frågor som därefter följdes av frågor 

uppdelade i 6 huvudteman: Fritid (sjutton påståenden), kamratkrets (två påståenden), självbild 

(tjugoen påståenden), socioekonomisk status (SES) (fyra påståenden), familjerelation/regler 

(tolv påståenden) och attityder till droger (nio påståenden). Temat fritid innefattar hur aktiv 

man är med olika aktiviteter på sin fritid. Kamratkrets avser vi hur ofta man umgås med 

vänner. Inom området självkänsla har vi frågor kring hur man ser på sig själv och sin framtid.  

Frågorna om socioekonomisk status handlar om boende, föräldrars utbildning och ekonomi. 

Temat familjförhållanden berör regler och uppfostran och vem man bor med. En fråga berör 

känslomässigt stöd då det är av intresse för undersökningen att se informanternas sociala 

resurser. Resterande frågor som inte ingår i något tema står för sig och finns med i enkäten 

som ett komplement till frågorna i huvudtemana. Svarsalternativen på frågorna skiljer sig åt, 

en del frågor besvarades med en spännvidd från ”stämmer helt” till ”stämmer inte” medan 

andra frågor besvarades genom att man kryssade i de svarsalternativ som passade in på 

individen, vilket ibland kunde vara flera alternativ på en och samma fråga (se bifogad enkät). 

Enkäten avslutas med två öppna frågor som behandlats kvalitativt. Den första frågan handlade 

om vad individen tror att omgivningen har för attityder till droger och den andra frågan 
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handlade om vad de trodde var en bidragande orsak till att vissa ungdomar idag testar 

narkotika. De frågor som i enkäten har erbjudit svarsalternativet ”Annat” har även de 

behandlats kvalitativt. Övergripande del av frågorna har utformats på ett sätt där flera svar är 

möjliga för att inte begränsa informantens svarsmöjligheter. 

 

Tillvägagångssätt 

Innan studiens genomförande kontaktades rektorer på respektive gymnasieskola. Det hade på 

förhand bestämts vilka program som skulle ingå i studien. På begäran av rektor kontaktades 

då efter medgivande ansvarig lärare på de aktuella programmen. Efter klartecken att använda 

sig av tjugo minuters lektionstid bestämdes tid och datum. Undersökningen genomfördes 

under två veckor där vi efter avtalat möte kom till klasserna och delade ut enkäterna som 

fylldes i under tiden vi väntade, detta för att direkt kunna ta med oss enkäterna. Informanterna 

informerades tydligt om undersökningens syfte samt att deras medverkan var frivillig och att 

materialet behandlas konfidentiellt. Alla enkäter som delats ut har besvarats, dock finns några 

bortfall på vissa frågor då informanter valt att inte svara. 

 

Analys och bearbetning 

Det har gjorts Cronbach´s Alpha på de teman som satts ihop. Inom ett tema har vissa av 

frågorna satts ihop till en ny skala, resterande frågor inom samma tema har utelämnats för att 

behandlas enskilt. Ett Cronbach´s Alpha har gjorts på temat attityder till droger (elva frågor) 

där man hade svarsalternativ med en spännvidd mellan ”stämmer inte” och ”stämmer helt”. 

Efter borttagandet av påståendet ”Ingen åsikt” fick man ett Alpha värde på 0.772. I temat 

familjeförhållanden/regler sattes åtta frågor samman, som endast berör regler, till en ny skala 

varav resterande fyra frågor inom temat presenteras separat.  

Den nya skalan fick ett Cronbach´s Alpha på 0.768. Svarsalternativen inom den nya skalan 

låg på ordinalskalenivå med fyra olika svarsmöjligheter (se bifogad enkät). Temat självkänsla 

består av tjugo påståenden där svarsalternativen sträcker sig från ”stämmer inte” till ”stämmer 

helt”. Efter borttagandet av påståendet om individen ”tävlar mot andra” fick man ett Alpha 

värde på 0.843. De två frågor som innefattar temat kamratkrets gav ett Alpha på 0.724. Det 

har vid bearbetning av materialet framkommit att vissa frågor kan ha feltolkats, framför allt 

frågan om man i familjen har tydliga regler kring sju olika påståenden. På påståendet ”ingen 

åsikt” i frågan om vad individen har för attityder till droger har det visats ett märkbart bortfall. 

Även hela den sista frågan på vad som skulle kunna få individen att avstå från narkotika har 

utelämnats av ett flertal informanter, varje påstående har ett bortfall på 12.3% - 15.9%.  
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Vid jämförelse i skillnader med flera grupper har Kruskal Wallis test använts. För vidare 

jämförelser för att få fram skillnader mellan de individuella grupperna användes Mann 

Whitney test. För sambandsanalys gjordes korrelationstest. Riktningen vid samtliga test har 

varit dubbelriktad och signifikansnivån ligger på 0,05. Kön har använts som en 

kontrollvariabel och har studerats i relation till varje tema. 

 

Resultat 

 

Frågeställning 1 Ungdomars attityder till droger 

Det har varit en oerhörd respons på de två sista öppna frågorna. Informanterna upplever att 

attityderna till droger i sin omgivning är varierande. Det har funnits en relativt jämn 

fördelning mellan positiva och negativa attityder fast den gruppen med negativa attityder har 

varit större. Enligt informanterna är det väldigt många som testar droger och de flesta vet hur 

man får tag på det och tycker att attityderna till droger har blivit förvånansvärt accepterande. 

Många tycker att attityden till de ”lättare” drogerna marijuana och hasch är positiva. ”De 

flesta har testat och tycker det är okej. alla borde testa för det är gott och skönt att slippa allt 

för en stund”. I motsats till detta finns det även en stor andel informanter som inte vet någon 

som använder droger, och hävdar även att det talas väldigt sällan om droger. ”Att ta droger är 

oacceptabelt punkt slut. Man gör det bara inte. För mig är att ta narkotika att välja att 

förstöra min kropp och min framtid”. En del informanter skriver att det i skolan inte är någon 

stor sak med droger, de menar att det ofta förekommer droger i skolan och att många skryter 

om att de har testat.  

Många informanter tror att en bidragande orsak till att så många testar narkotika kan vara 

grupptryck, nyfikenhet och spänning. ”Det är ett enkelt alternativ till glädje, det är lätt att få 

tag på och självklart, allt olagligt är spännande”. 173 stycken av informanterna hävdade att 

ungdomar idag mår så dåligt och det är därför de tar droger. Detta har innefattat bl.a. ett dåligt 

självförtroende, ingen viljestyrka, stor osäkerhet och dåliga familjeförhållanden där 

föräldrarna inte har koll på deras barn. Ett flertal har menat att man tar droger för att dämpa 

sorg/smärta och i syfte att få en bättre självkänsla, bli gladare och glömma alla bekymmer för 

en stund och fly bort från verkligheten. ”Nyfikenhet, folk som har depressioner tar det nog 

som en tröst. Det gjorde jag. Fick ingen medicin för allt jag ”led” av”. En del informanter 

har nämnt samhället och dess ändring som en orsak att ta droger, tillvaron i samhället, menar 

de, är oviss och stressig. Alkohol verkar också vara en faktor att testa droger då många har 

medgett att de testat när de var berusade och ville gå ett steg längre och ta något som håller i 
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sig längre. ”Den största anledningen är att ungdomen är alkoholpåverkad och går med på 

ganska mycket och tänker att om man testar en gång så skadar det inte”. Andra har skrivit att 

det beror på vad man har för umgängeskrets och vad man gör på sin fritid. En del informanter 

har släkt och vänner som fastnat i ett drogberoende och har därifrån fått negativa attityder till 

droger och avstår från droger pga. det. ”Min bästa kompis dog i en överdos så jag ska aldrig 

testa det”. 

 

Frågeställning 2 Bakomliggande faktorer  

Det finns ett svagt positivt samband mellan vad man har för självkänsla och attityden till 

droger. En bättre självkänsla associeras med mer negativa attityder till droger (N, självkänsla= 

257, N, attityder till droger= 280, K= 0.225, P= <0.01). Det finns en signifikant skillnad 

mellan pojkar och flickors självkänsla. Pojkarna har en bättre självkänsla än flickorna (N= 

271, x²= 33.354, fg=1, P= <0.01). Informanter med en positiv framtidssyn visade på mer 

negativa attityder till droger än personer med negativ syn på sin framtid (N= 132, Z= -3.130, 

P= <0.01). 

Det finns en skillnad mellan informanternas positiva inställning och deras attityder till droger 

(Z= - 2.755, N= 101, P= <0.05). Informanter som anser sig vara mer positiva visade sig ha 

mer negativa attityder till droger.  Ett svagt positivt samband kunder utläsas mellan påståendet 

självförtroende som ingick i en fråga på temat självkänsla och attityder till droger (N= 297, 

K= 0.146, P= <0.05). Informanter med bättre självförtroende har mer negativa attityder till 

droger. 

Det fanns även ett svagt positivt samband mellan personer som har svårt att slappna av och 

positiva attityder till droger (N= 301, K= 0.153, P= < 0.05). 

Informanter som i framtiden trodde sig ha ett jobb med mer än två års utbildning hade mer 

negativa attityder till droger (N= 204, Z= -2.547, P= <0.05) än informanter som såg sig ha ett 

jobb utan någon vidare utbildning efter gymnasiet. 

          Det finns ett svagt positivt samband mellan att det finns tydliga regler i familjen och 

attityder till droger. Individer som har tydliga regler har negativa attityder till droger (N= 275, 

K= 0.181, P= <0.01). Det finns en skillnad mellan tydliga regler kring påståendet narkotika, 

som ingick i en fråga i temat, och attityden till droger. De som hade tydliga regler kring 

narkotika visade sig ha mer negativa attityder till droger än de som inte hade lika tydliga 

regler hemma kring narkotikan (N= 244, Z= -3.715, P= <0.01). 

I en korrelation mellan uppfostran, där påståendena stränga föräldrar, lagom bestämda 

föräldrar och slappa föräldrar, och attityderna till droger fanns ett svagt positivt samband 
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(N= 289, K= 0.173, P= <0.01). I vidare korrelationsanalyser för att se hur sambandet såg ut 

visade det sig att de informanter som har lagom bestämda föräldrar har mest negativa attityder 

till droger (N= 295, K= 0.192, P= <0.01).  

De informanter som inte ansåg sig ha någon att vända sig till hade mer negativa attityder till 

droger än de som uppgav att de hade stöd (N=265, x²= 5.641, df= 1, P= <0.05). Det fanns en 

signifikant skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller det sociala stödet. Betydligt fler 

flickor än pojkar har någon att vända sig till (N= 287, x²= 27.628, P= <0.01). Man fann 

däremot ingen skillnad mellan vad man har för familjeförhållanden beträffande regler och 

uppfostran kontra kön. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan vem man bor med 

och vad man har för attityder till droger. 

          Det fanns inga signifikanta skillnader när det gäller socioekonomisk status och vad man 

har för attityder till droger. 

          Resultaten visade att de som sällan träffade sina kompisar hade mer negativa attityder 

till droger än de som träffade sina kompisar varje dag (N= 100, Z= -2.519, P= <0.05). 

Resultatet visade ingen skillnad mellan könen beträffande hur ofta man träffar kompisar på 

sin fritid. 

          En skillnad finns mellan vad man har för attityder till droger och hur ofta man hänger 

på stan med kompisar. De som sällan hängde på stan hade mer negativa attityder till droger än 

de som hängde på stan varje dag (N= 85, Z= -3.341, P= <0.01).  

Det har framkommit att ungdomar som umgås med sina föräldrar varje dag har mer negativa 

attityder till droger än de som umgås med familjen mer sällan (N= 130, Z= -2.310, P= <0.05). 

De informanter som gick på disko, club eller fest några gånger i veckan visade sig ha mer 

positiva attityder till droger än de som sällan gick på disko, club eller fest (N=114, Z= -2.563, 

P= <0.05). Det finns ingen signifikant skillnad mellan att idrotta ofta eller sällan i förhållande 

till vad man har för attityder till droger. 

          En signifikant skillnad visades mellan attityderna till droger och om man testat att ta 

droger. De som aldrig testat droger har mer negativa attityder än de som testat droger fler än 

fem gånger (N= 244, Z= -4.417, P= <0.01). 

Informanter som ansåg att Marijuana var en mindre farlig drog hade mer positiva attityder till 

droger i allmänhet än de som ansåg att alla droger var lika farliga (N= 110, Z= -4.391, P= 

<0.01). Det fanns även en signifikant skillnad mellan gruppen som tyckte att både Hasch och  

Marijuana var droger som är mindre farliga och den grupp som ansåg att inga droger är 

mindre farliga (N= 114, Z= -5.548, P= <0.01). Man fann av resultatet ingen signifikant 

skillnad mellan könen i förhållande till vad man har för attityder till droger (P= >0.05). 
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Diskussion 

 

Studien visar på märkbara skillnader mellan självkänsla och attityder till droger. Resultatet 

visar att informanter med bättre självkänsla har mer negativa attityder till droger. Detta styrks 

av (Hoffman 1995, Plant & Plant 1992) citerad i Miller (1997) som hävdar att en låg 

självkänsla kan vara motiv till att använda droger. Ett bra självförtroende är av vikt för att 

kunna stå emot droger, att vara stark i sig själv och att kunna stå för sina åsikter gör att man 

lättare kan avstå (Low m fl., 1996). Detta framkom även i de öppna frågorna då flertalet 

informanter ansåg att ett gott självförtroende gör att man lättare skulle kunna avstå från 

droger. Ungdomar som är mer positiva och har en positiv framtidssyn visade på mer negativa 

attityder till droger. Miller och Plant (2002) menar att ungdomar med ett tryggt och 

förutsägbart liv har lättare att stå emot tyngre droger.  

Informanter som uppgett att de har svårt att slappna av visade på mer positiva attityder till 

droger. Depression och ångest är två faktorer för att använda droger (Hoffman 1995; Plant & 

Plant, 1992) citerad i Miller (1997). Detta skulle man kunna koppla vidare med svaren i de 

öppna frågorna där en stor andel informanter hävdar att många ungdomar idag tar droger pga 

depressioner. Ångest och depression skulle kunna vara en följd av att ha svårt för att slappna 

av. Fahlke m fl (2006) menar att de flesta ungdomar bara delar med sig av de positiva 

effekterna som drogerna ger t ex ett bättre självförtroende som är en vanlig upplevelse. Detta 

skulle kunna medföra att personer med en låg självkänsla provar droger för att öka sitt 

självförtroende. Vidare fann vi att pojkar hade en bättre självkänsla än flickor, men man fann 

däremot inga signifikanta skillnader mellan könen i förhållande till attityder till droger. 

Utifrån teorin skulle man kunna ana att pojkar har mer positiva attityder till droger (Miller, 

1997) vilket inte bekräftas i denna studie. Man har från tidigare studier påvisat att flickor 

påverkas mer negativt av att inte växa upp med båda föräldrar (Miller, 1997). Resultatet på 

denna studie har inte visat på några signifikanta skillnader i attityderna till droger beroende på 

vem man bor med. Effektivt uppfostringsutövande har en skyddande effekt för ungdomar och 

en god uppfostran påverkar ungdomars attityder till droger (Macaulay m fl., 2005). Utifrån de 

öppna frågorna tror en del informanter att en orsak till att testa droger kan vara att föräldrarna 

har dålig koll på vart deras barn befinner sig på kvällarna.  Resultatet från undersökningen 

visar att tydliga regler i familjen bidrar till mer negativa attityder till droger. Framförallt 

tydliga regler kring just narkotika associeras till att många informanter har negativa attityder 

till droger.  
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          Man har tidigare nämnt att en alltför strikt och dominerande uppfostran kan göra mer 

skada än nytta för ungdomar, detta bekräftas i studien då det framkommer att de informanter 

som har lagom bestämda föräldrar visar på mer negativa attityder till droger. Ungdomar som 

inte hade regler eller bestämda tider att följa missbrukade mer cannabis (Miller & Plant, 

2002). Att ha bristande regler om hemkomsttider har visat sig vara relaterat till att ungdomar 

oftare är ute på diskotek och fester (ibid). I linje med Hays och Phyllis (1996), fann vi i vår 

studie att de informanter som var på diskotek och fest några gånger i veckan hade mer 

positiva attityder till droger än de som sällan var ute på diskotek och fest. Samtidigt har 

ungdomar som mer sällan hänger på stan mer negativa attityder till droger. Vi fann ingen 

skillnad mellan könen i förhållande till hur ofta man är ute på stan. Men skillnader finns 

mellan könen i förhållande till det sociala stödet. Flickor upplever sig ha betydligt mer stöd än 

pojkarna. Till skillnad från tidigare resultat fick man här fram att informanter utan någon att 

vända sig till hade mer negativa attityder till droger. Det har i ett flertal tidigare studier 

hävdats att stöd är av avgörande betydelse för att kunna avstå från droger (Low m fl., 2006; 

Miller & Plant 2002; Macaulay m fl., 2005). Det har till och med visat sig att ungdomar som 

växer upp i en besvärlig miljö tycks ha förmågan att klara sig bra ändå, om de bara får socialt 

stöd och har möjlighet att kommunicera med någon vuxen (Macaulay m fl., 2005). Kanske 

hade man behövt fler frågor i enkäten inom ämnet stöd för kunna säga något om resultatet i 

denna fråga. Trots att vi fann att flickor upplever sig ha mer socialt stöd fann man inte att det 

fanns några skillnader i attityder till droger mellan könen. Mindre stöd hos pojkarna har då 

inte lett till positivare attityder till droger. Hobbys och deltagande i fritidsaktiviteter kopplas 

samman med att inte hamna i missbruk (Miller, 1997). I vår studie observerades ingen 

skillnad mellan informanter som aktivt deltog i idrott eller inte. Ungdomars vänskapskrets har 

en stor betydelse för vad de har för attityder till droger, att ha vänner som är involverade i 

droger medför ofta ett sådant starkt grupptryck att dessa individer har svårt att stå emot att test 

droger (Low m fl., 1996). Från de öppna frågorna kan man utläsa att de flesta informanter 

hävdade att den största orsaken till att testa narkotika var grupptryck och fel umgängeskrets. 

De som sällan träffar kompisar har mer negativa attityder till droger. Utifrån teorin kan man 

säga att ungdomar med högutbildade föräldrar visar på en lägre konsumtion av narkotika 

(Guttormsson 2004; Low m fl., 1996). Vi fann inga signifikanta skillnader mellan vad man 

har för socioekonomisk status och attityder till droger.  

          Många i studien har någon gång kommit i kontakt med droger, men de flesta har ändå 

negativa attityder till droger och har heller inte testat, detta i linje med Fahlke m fl (2006) där 

de i sin studie konstaterat att ungdomars attityder till droger inte behöver vara förenat med om 
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man testat eller inte. Vad man kan utläsa från vår studie dock är att de som testat narkotika har 

mer positiva attityder till det än de som inte testat. Från de öppna frågorna kan man också se 

att de flesta informanter anser att Hasch och Marijuana är droger som är mer tillåtna. De har 

även uppgett att många är trötta på ruset som alkohol ger och vill istället gå ett steg längre och 

testa något som håller längre. Detta är oroväckande då man vet att de lättare drogerna är en 

inkörsport till de allt tyngre drogerna. Värt att nämna är ungdomar med negativa attityder till 

droger kan vara positiva till Hasch och Marijuana då de inte anser att det är en drog. Detta 

vilseleder resultatet något då Hasch och Marijuana är en drog, och de kan då endast ha svarat 

utifrån attityderna till vad de anser är de tyngre drogerna.  

          Sammanfattningsvis visar resultaten i denna studie att självkänsla är den största 

bakomliggande faktorn till vad man har för attityder till droger. Även om de andra undersökta 

faktorerna i sin stora helhet inte visade på någon signifikant effekt, har de enstaka 

påståendena i sig haft en påverkan i vad man har för attityder till droger. Dock har SES ingen 

påverkan på attityderna i någon bemärkelse. Attityderna till droger är bundna till många olika 

bakomliggande faktorer. Några bakomliggande faktor som framkom av resultatet i de öppna 

frågorna, som vi inte har observerat i vår studie, var samhällets förändring, skolans betydelse 

och ungdomars psykiska ohälsa. Man kan från resultaten utläsa att föräldrarna har en stor del i 

vad ungdomar har för attityder till droger. Det är de som sätter regler och uppfostrar sina barn, 

och det är de som är ungdomarnas förebild. Ungdomars attityder till droger har visat sig från 

de öppna frågorna vara relativt jämnt fördelade med en övervikt i att de har negativa attityder 

till droger. Man kan se att det finns en skillnad mellan svaren i fråga om man testat narkotika 

mellan de öppna frågorna och den enskilda frågan om man testat narkotika. Skillnaden ligger i 

att inte så många informanter har svarat att de testat narkotika, men utifrån de öppna frågorna 

har det framkommit att många testar och att många vet personer i deras omgivning som tar 

droger. Kanske är det lättare att prata om detta känsliga ämne genom att skriva fritt på de 

öppna frågorna genom ett kamratkretsperspektiv istället för att medge att man själv har testat. 

Detta kan vara en nackdel med att ha enkätfrågor i ett sådant här ämne då vissa frågor kan 

vara känsliga och man undviker då lättare att svara, och får då inte fram sanningsenliga svar. 

          Det har vid bearbetning av materialet framkommit att vissa frågor kan ha feltolkats, 

framförallt frågan om man i familjen har tydliga regler kring sju olika påståenden. Frågan kan 

ha uppfattats av vissa på det sätt att då informanten har svarat ”nej” kan bero på att reglerna i 

familjen är självklara och då inget som regelbundet diskuteras. Frågan om hur pass bra 

ekonomi familjen kan anses vara en individuell skattning som kan upplevas olika från individ 
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till individ. Bortfallet på påståendet ”ingen åsikt” är överflödig frågan då det redan tidigare i 

samma fråga framkommer om åsikt finns eller ej.  

          Enkäten har varit informationsrik och givit oss ett rikt underlag att jobba med, dock 

upplevde en del informanter att frågorna var för många vilket kanske kan vara en förklaring 

till enkätens sista frågas bortfall. Vid eftertanke skulle ett färre antal frågor ha ingått i enkäten. 

T ex skulle påståendena ”ingen åsikt” och ”annat” kunnat väljas bort. Något man kunde tänkt 

på innan var den tidsram detta arbete förhöll sig inom då 302 informanter visade sig vara 

möjligen ett något stort urval då inmatning och behandling krävde mer tid än vad som fanns.      

          Vidare forskning på ämnet skulle kunna vara att undersöka skolans betydelse för 

ungdomars attityder till droger och även vad skolan skulle kunna bidra med för att kunna 

förebygga. Man har tidigare visat på vikten av föräldrarnas roll i ungdomars attityder och det 

hade här varit intressant att undersöka vad i föräldrarnas uppfostran som skulle kunna 

förebygga droganvändning för ungdomar. Slutligen skulle man kunna säga att ungdomar idag 

mår överlag dåligt, och detta är som tidigare nämnts en orsak till att de provar droger. Vidare 

undersökningar på varför ungdomar mår dåligt och vad som skulle kunna förebygga det är av 

stor vikt. 
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1.Kön? 
 
        Man 
        Kvinna 
 
2.Vilket år är du född?_______________ 
 
3.Vilket program läser du?____________________________________ 
 
4.Jobbar du extra utöver skolan? 
 

 Nej 
 Ja, några timmar ibland 
 Annat, ange hur mycket___________________________________________________ 

 
5.Hur ofta gör du följande saker på din fritid?(svara med ett kryss på varje rad) 
 
 Varje dag      Några gånger i      Några gånger i       Sällan        Aldrig 
                           veckan                  månaden  
 
Idrottar                                               
Läser böcker         
Ser på film         
Går på fritidsgård         
Går på disko, club, fest         
Träffar kompisar hemma         
Spelar dataspel         
Går på café/fik          
Umgås med familjen        
Hänger på stan m. kompisar        
Jobbar extra        
Pluggar         
 
Annat, vad?________________________________________________________________________
  
6.Hur ofta träffar du kompisar på din fritid utanför skolan? 
 
            Varje dag 
            Några gånger i veckan 
            Bara på helgerna 
            Några gånger i månaden 

 Sällan 
 Aldrig 

 
7.Så här ser jag på mig själv… (svara med ett kryss på varje rad) 
 
                             Stämmer inte           Stämmer dåligt        Varken eller         Stämmer delvis    Stämmer helt 
 
Populär                                               
Mogen                 
Nervös         
Självständig          
Klok          
Trotsig          
Duktig i idrott          
Tråkig         
Gott självförtroende         
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Glad         
Osäker          
Positiv         
Blyg         
 
Annat, vad?__________________________________________________________________________ 
 
9.Vad stämmer in på dig?(svara med ett kryss på varje rad) 
                                
                              Stämmer inte           Stämmer dåligt        Varken eller         Stämmer delvis    Stämmer helt 
 
Gillar nya aktiviteter      
Myser gärna hemma      
Gillar träning      
Tävlar mot andra      
Intresserad av politik      
Kopplar lätt av      
Gillar resor      
Träffar gärna nytt folk      
Svårt att slappna av      
Lätt för att bli upprörd      
Jag känner ofta oro       
Jag tvivlar på mig själv      
 
10.Jag tror oftast att det ska gå bra för mig? 
 

 Stämmer alltid 
 Stämmer oftast 
 Stämmer ibland 
 Stämmer sällan 
 Stämmer aldrig 

 
11.Jag ser positivt på min framtid? 
 

 Stämmer alltid 
 Stämmer oftast 
 Stämmer ibland 
 Stämmer sällan 
 Stämmer aldrig 

 
12.Tror du att du i framtiden kommer ha ett jobb som kräver…. 
 
            Mer än två års utbildning efter gymnasiet 
            1-2 års utbildning efter gymnasiet 
            Ingen utbildning efter gymnasiet 
 
13.Om jag skulle behöva känslomässigt stöd i min vardag, då vänder jag mig till… 
(uppge ett eller flera alternativ som passar in på dig) 
 

 Jag har ingen jag kan vända mig till 
 Någon av mina föräldrar 
 En vän 
 En släkting 
 Pojkvän/flickvän 
 Psykolog/kurator 
 Syskon 
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 Annan 
 
14.Har ni i familjen tydliga regler kring…?(fyll i ett kryss på varje rad) 
                                        
                                        Ja                          Oftast                      Sällan                  Nej 
• Rökning      
• Vad du får/ 
   inte får göra?      
• När du skall vara  
   hemma?      
• Vilka kompisar du 
    umgås med?      
• Hur du uppför dig?      
• Narkotika?      
• Alkohol?      
 
15.Hur ofta vet dina föräldrar VAR du tillbringar dina kvällar när du är ute på helgerna? 
 

 Alltid 
 Ibland 
 Sällan  
 Aldrig 

 
16.Är din förälder/dina föräldrar…? 
(Fyll i ett kryss på varje rad) 
                               Stämmer inte          Stämmer dåligt         Varken eller           Stämmer           Stämmer bra 
 
Stränga      
Lagom bestämda      
Slappa      
 
17.Vem bor du tillsammans med? 
 

 Bor med båda mina föräldrar 
 Bor växelvis hos mina föräldrar 
 Bor med mamma 
 Bor med pappa 

             Någon annan?Vem?______________________________ 
 
18.Hur bor du?(två kryss är möjliga om du bor växelvis hos mamma och pappa) 
 

 Villa, kedjehus eller radhus 
 Bostadsrättslägenhet 
 Hyreslägenhet 

             Annat boende?Vad?_______________________________ 
 
19.Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Genomsnittligt 
 Inte särskilt bra 
 Inte alls bra 
 Vet inte 
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20.Vad gör din mamma? (Flera alternativ är möjliga) 
 

 Arbetar heltid 
 Arbetar deltid 
 Arbetslös 
 Studerar 
 Långtidssjukskriven 
 Barnledig/hemmafru 
 Pensionär/förtidspensionär 
 Vet inte 
 Har ingen eller träffar henne inte 

 
Annat_____________________________________________________ 

 
21.Vad gör din pappa? (Flera alternativ är möjliga) 

 
     Arbetar heltid 
 Arbetar deltid 
 Arbetslös 
 Studerar 
 Långtidssjukskriven 
 Barnledig/hemmaman 
 Pensionär/Förtidspensionär 
 Vet inte 
 Har ingen eller träffar honom inte 

 
Annat_____________________________________________________ 

 
22.Vad har du för attityder till användandet av narkotika? (svara med ett kryss på varje rad) 
(med narkotika avses här tex Hasch, Marijuana, Amfetamin, Ecstasy, LSD, Kokain, Heroin, GHB, Anabola, 
Rohypnol och lugnande medel som ej ordinerats av läkare exempelvis Citodon) 
 
                                          Stämmer inte      Stämmer dåligt     Varken eller       Stämmer       Stämmer bra 
 
Hälsofarligt      
Olagligt       
Spännande       
Avskräckande       
Likvärdigt m. alkohol      
Det är OK      
Livsfarligt       
Ofarligt vid enstaka tillfällen      
Beroendeframkallande      
Ingen åsikt      
 
23.Anser du att någon/några av dessa droger är mindre farliga än andra, i så fall vilka? 
(Hasch, Marijuana, Amfetamin, Ecstasy, LSD, Kokain, Heroin, GHB, Anabola steroider, Rohypnol och Lugnande medel 
som ej ordinerats av läkare) 
 

 Ingen 
 Vet inte 
 Dessa  ________________________________________________________ 
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24.Vilka personer tror du har påverkat din inställning till narkotika?(Fyll i ett kryss på varje rad) 
 
                                            Stämmer inte      Stämmer dåligt     Varken eller       Stämmer       Stämmer bra 
 
Mina föräldrar           
Mina kompisar      
Mina syskon      
Min pojkvän/flickvän      
Lärare       
Idrottsledare       
Idoler       
Andra        
                          
25.OM du kommit i kontakt med droger, VAR i sådana fall?(Flera alternativ är möjliga) 
 

 Har aldrig kommit i kontakt med droger 
 I skolan 
 Hemma hos en kompis 
 Nere i centrum (ute på stan) 
 På ett diskotek 
 På en privatfest 
 På café 
 På resa 
 På gym 
 På festival 
 Tillsammans med klubbkamrater (i t.ex. idrottssammanhang) 

 
 Annat, var?_____________________________________________________________ 

 
26.Hur många gånger har du testat narkotika? 
(med narkotika avses här tex hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin, GHB och anabola) 
 

 Aldrig 
 1 gång 
 2-5 gånger 
 Fler än 5 gånger 

 
27.Vad får dig/skulle kunna få dig att avstå från narkotika?(kryssa i ett kryss på varje rad) 
 
                                         Stämmer inte      Stämmer dåligt     Varken eller       Stämmer       Stämmer bra 
 
Förbud från föräldrar      
Mer kunskap om droger      
Svårare att få tag på      
Fler drogfria aktiviteter      
Om mina kompisar inte tog      
Om jag trivdes mer med livet      
Bättre koll från föräldrar      
Bättre koll från polisen       
 
Annat, Vad?________________________________________________________________________________ 
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28.Hur upplever du att attityderna till droger är i din omgivning? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
29.Vad tror Du kan vara en bidragande orsak till att så många ungdomar idag testar narkotika? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Michaela Karlsson & Terese Börjesson 
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