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Bakgrund 
 
Under senare år har den allmänna uppfattningen bland polis, restaurangpersonal och dörrvakter 
varit att narkotikamissbruket ökat på Stockholms krogar samt att attityderna till narkotika blivit 
mer liberala (Wallin m.fl., 1999, Gripenberg, 2002). Det går även att läsa i Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikautvecklings (CAN) årsrapport 2001, ”Drogutvecklingen i Sverige” (CAN, 
2001), att i samband med öppnare gränser, ökad tillgänglighet till narkotika och en mer tillåtande 
attityd bland ungdomar, finns en risk för att det socialt inkorporerade bruket av narkotika blir allt 
vanligare. 
 
I dagsläget är få undersökningar gjorda på socialt integrerade narkotikaanvändare, det vill säga 
personer som konsumerar narkotika, men som befinner sig utanför samhällets vård- och 
kontrollsystem. De lever alltså ett strukturerat liv med arbete eller studier och bor under ordnade 
former. 
 
Det har ibland hävdats att de socialt integrerade narkotikaanvändarna kan antas ha en 
liberaliserande effekt på synen på narkotika bland framför allt ungdomar i deras närhet, men 
också på samhällsdebatten i övrigt. Det i sin tur kan tänkas leda till att gruppen utgör ett hot mot 
den idag restriktiva hållningen till narkotika och den narkotikadiskurs som förs i Sverige. Dessa 
personer använder narkotika med ”öppna ögon” och genom dem förknippas inte narkotika med 
de risker för negativa konsekvenser som de mer socialt utsatta och avvikande missbrukarna gör. 
Undersökningen har genomförts vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning 
(SoRAD) och med ekonomiskt stöd från Mobilisering mot droger (MOB). Ansvaret för studiens 
genomförande, dess resultat och slutsatser vilar dock helt på författarna. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Undersökningen syftar i första hand till att kvalitativt belysa livssituation, 
narkotikakonsumtionsmönster och attityder till narkotika bland socialt integrerade unga vuxna 
narkotikaanvändare i Stockholmsområdet. Undersökningen har även haft som syfte att om 
möjligt genomföra en estimering av antalet socialt integrerade narkotikaanvändande unga vuxna 
i Stockholmsområdet. För att uppfylla dessa syften har projektet haft fyra huvudsakliga 
frågeställningar: 
 

1. Vilka är de socialt integrerade narkotikaanvändarna? 
2. Hur ser de socialt integrerade narkotikaanvändarnas konsumtionsmönster ut? 
3. Vilken attityd har de socialt integrerade narkotikaanvändarna till narkotika? 
4. Hur många socialt integrerade droganvändare finns det i Stockholmsområdet?  
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Metod 
 
Studiens genomförande 
 
Undersökningsmaterialet i denna studie har insamlats i tre olika faser. Rapporten har först och 
främst en deskriptiv kvalitativ forskningsansats som bygger på 25 ingående intervjuer (fas I). 
Detta innebär att vi beskriver livsvillkoren och situationen för de informanterna vi har intervjuat. 
Teoretiskt utgår vi från symbolisk interaktionism (Blumer, 1986). Perspektivet utgår ifrån att våra 
bilder och uppfattningar av verkligheten är socialt konstruerade och att dessa konstruktioner sker 
genom mänsklig interaktion där inte minst olika symboler, t.ex. språk, är viktiga. Genom att 
analysera sådana konstruktionsprocesser får vi ett verktyg att beskriva och förstå uppfattningar 
och upplevelser av olika företeelser, t.ex. narkotikabruk, eller andra uttalade eller outtalade regler, 
koder och strukturer som kopplar till narkotikafrågan. 
 
Med hjälp av 25 inledande intervjuer har vi försökt att på ett grundligt sätt fånga informanternas 
syn på sitt narkotikaanvändande (konsumtionsmönster), sin situation idag (social integration) och 
deras attityder till att använda narkotika. Ett litet försök att bedöma representativiteten i 
resultateten från de 25 intervjuerna i fas I har gjorts genom att de jämförts med ett något större 
materiel bestående av 19 kortare individuella intervjuer (fas II) samt 63 enkäter (fas III), totalt 
alltså 82 informanter. Resultatet från fas II och III har i första hand använts för att utföra enklare 
kvantitativa analyser av den undersökta gruppens egenskaper. Avslutningsvis har det 
sammantagna insamlade materialet i fas I, II och III också använts i ett försök att genomföra en 
estimering av storleken på totalpopulationen av socialt integrerade narkotikabrukare i 
Stockholmsområdet. 
 
Det finns två huvudsakliga vägar att gå när man analyserar insamlade data av detta slag (Bodgan 
och Taylor, 1998). Den ena metoden bygger på att använda sig av teman, den andra på 
meningsbärande enheter och kategorier. Vi har valt att arbeta utifrån en kombination av de båda 
metoderna. 
 
Under fas I och II har vi analyserat begrepp eller handlingar som antingen är avhängiga varandra 
och/eller bildar mönster eller samband för ett för våra informanter typiskt beteende. Dessa 
mönster eller samband har samlats i meningsbärande enheter som beskriver hela eller delar av de 
företeelser vi valt att studera. Exempel på meningsbärande enheter har varit: medvetenhet om 
riskerna med att använda narkotika, legitimering tekniker för det egna bruket av narkotika, anskaffning av 
narkotika, o.s.v. 
 
Efter det börjar ett arbete med att sortera enheterna och föra samman dem till grupper 
(kategorier) och att också göra dem inklusiva - exklusiva, det vill säga så att alla meningsbärande 
enheter inom ett område hamnade i ett och samma tema och bara där. Slutligen har vi försökt att 
formulera hur de olika temana förhåller sig till varandra.  
 
För att genomföra estimeringen av antalet socialt integrerade narkotikaanvändare i 
stockholmsområdet (fas III) har vi, förutom informationen från fas I och II, använt oss av 
Brottsförebyggande Rådets (Brå) statistik över personer dömda för ringa narkotikabrott avseende 
innehav, bruk och innehav/bruk av narkotika mellan 2001 – 2003. Genom att undersöka hur 
många av personerna i materialet från Brå respektive i vårt material som kan betraktas som socialt 
integrerad och som dömts för ringa narkotikabrott, är det möjligt att göra en estimering (se vidare 
s. 44). 
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Hur vi träffade våra informanter 
 
Rekryteringen av informanter har skett genom så kallad ”snowball sampling” (snöbollsurval) där 
man genom et fåtal informanter blir introducerat till andra informanter (Agar, 1980, Whyte, 1943, 
1993). Kontaktpersonen kan genom sina kontakter med de för studien intressanta människorna, 
fungera som en bro mellan forskaren och de blivande informanterna. Inledningsvis kontaktade vi 
ungdomar som vi av olika anledningar redan kände, det kunde bland annat vara bekantas barn 
och deras vänner. Vi beskrev projektidén för dem och frågade om de möjligen kände någon som 
använde narkotika och som de trodde skulle kunna tänka sig vara villig att ställa upp för en 
intervju. Vår förhoppning var att de informanterna i sin tur skulle generera nya informanter. Det 
visade sig inledningsvis vara komplicerat att få tillgång till fältet då de förste informanterna hade 
problem att rekrytera nye informanter. Det medförde att vi fick modifiera vårt sätt att ta kontakt 
med nya informanter. Vi beslutade att dels lägga ut information om studien på olika krogar i 
Stockholms innerstad, men också via annonser i tidningar, där vi bad personer intresserade att 
medverka i studien att kontakta oss. Modifieringen av vårt tillvägagångssätt visade sig få positiva 
konsekvenser då vi, utöver att få kontakt med fler informanter, på så sätt också kom i kontakt 
med ett större antal olika grupperingar, d.v.s. informanter med olika social bakgrund, en större 
geografisk spridning, samt ett större antal informanter med olika narkotikavanor. 
 
I fas I intervjuades 25 personer (längre kvalitativa intervjuer) och i fas II 19 personer (kortare och 
mer strukturerade intervjuer). Av dessa 44 informanter var det bara i två fall som vi kan tala om 
en verklig ”snowball”- effekt. I ett fall fick vi en kedja på nio personer och i det andra fick vi en 
kedja på fyra personer. Utöver dessa två grupper finns det en grupp där tre informanter har 
personlig relation och sex grupper där två informanter har personlig relation till varandra. Övriga 
informanter hade ingen personlig relation till andra intervjupersoner. 
 
Alla informanter från fas I och II blev avslutningsvis vid intervjutillfällena tillfrågad om de hade 
möglighet att nominera andra socialt integrerade narkotikaanvändare som de trodde var villiga att 
fylla i enkäter till fas III. Detta fungerade i några fall, men genererade inte tillräckligt många nya 
informanter. Vi beslöt därför att även använda oss av Internet och annonserade på några olika 
drogliberala webbsidor för att komma i kontakt med ytterligare droganvändande informanter 
som kunde fylla i enkäten i fas III. Vi annonserade även i olika tidningar efter personer villiga att 
fylla i enkäter. Till dem som svarade att de var intresserade skickade vi ut enkäter via E-post eller 
vanlig post. Informanterna returnerade i sin tur de ifyllde enkäterna. Vi fick på detta sätt 
ytterligare 63 ifyllde enkäter som bland annat behandlade frågor om drogkonsumtion, 
drogattityder och social bakgrund. Totalt har vi samlat in information från 107 informanter. 
 
Första delen av intervjuerna i fas II är identisk med första delen av drogenkäten i fas III. Dessa 
svar har därför analyserats tillsammans. Förutom det har intervjuerna i fas II haft som syfte att 
generera informanter till fas III och delvis till att bedöma representativiteten i svaren i fas I. Den 
senare delen av enkätfrågorna blev bara ställda i fas III och har följaktligen analyserats och 
presenterats som en enskild del. 
 
 
Intervjuerna 
 
Varje informant i fas I och II blev intervjuad individuellt. Intervjuerna varade mellan cirka en 
halv timme och tre timmar. De spelades in på band för att senare skrivas ut. Vi har delvis skrivit 
ut banden själva men också använt oss av utskriftshjälp. Vi har vid flera tillfällen läst igenom 
utskrifterna och enskilt och gemensamt analyserat intervjuerna på det sätt som tidigare beskrivits. 
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Intervjuerna genomfördes på ett delvis strukturerat sätt (Merriam, 1994). Det betyder enkelt 
uttryckt att det finns en i förväg uppgjord frågemall men att intervjuaren inte exakt följer mallen 
utan fritt kopplar följdfrågor beroende på den väg som intervjun tar. Mallen kom snarast att 
tjänstgöra som en kontroll av att i princip samma huvudfrågor inom olika teman ställdes till 
samtliga informanter, då det var viktigt att genomföra intervjun som en samtalsliknande 
konversation. Denna typ av ”kvalitativa intervjuer” (Kvale, 1997) syftar inte i första hand till att 
bekräfta eller vederlägga några på förhand bestämda åsikter eller hypoteser, utan i vår studie vill vi 
snarare försöka förstå hur informanten upplever ”sin” sociala värld och de drivkrafter och 
attityder som finns i samband med narkotikaanvändning i denna grupp. Intervjumallen var, som 
redan nämnts, strukturerad i ett antal teman som i sin tur delades upp i ett antal tänkbara 
underfrågor för att täcka in temat. Exempel på teman har varit ”Droghistorik”, ”Attityd”, 
”Känsla – upplevelse” och ”Bakgrund”. 
 
 
Estimering 
 
För att kunna beräkna totalpopulationen av socialt integrerade narkotikaanvändande unga vuxna i 
Stockholmsområdet, har vi använt en s.k. nomineringsteknik (Hartnoll el al, 1997). En väldigt 
förenklad beskrivning av nomineringstekniken, men som ändå ger en idé om hur den används, 
kan se ut så här: 
 
För att genomföra en estimering krävs det information om åtminstone en gemensam egenskap 
hos den totalpopulation som ska estimeras, till exempel att 100 socialt integrerade 
narkotikaanvändande personer dömts för ringa narkotikabrott under år 2002. Vet vi vidare att 
t.ex. var fjärde person i vårt material varit dömda för ringa narkotikabrott, kan vi estimera 
totalpopulationens storlek genom att multiplicera 100 med 4. 
 
 
Validitet 
 
Begreppet validitet har i huvudsak två delar. Dels en intern validitet som avser hur pass väl 
resultaten beskriver den verklighet som studerats utan att den förändrats genom tolkningar under 
forskningsprocessen, tolkningar baserade på t.ex. forskarens förutfattade meningar. Dels 
s.k.kallad extern validitet som syftar på om att resultaten från en undersökning är möjliga att 
applicera på andra situationer än den undersökta, d.v.s. en undersöknings generaliserbarhet 
(Merriam, 1994). 
 
När det gäller den interna validiteten är vi medvetna om att våra informanters utsagor är 
tolkningar av historiska minnesbilder och upplevelser som påverkats av den tid som förflutit 
sedan händelsen eller situationen var aktuell och av upplevelser som dagligen erfars av dem. 
Samtidigt är det just dessa tolkningar som huvudsakligen intresserat oss i vår studie då de ligger 
till grund för informanternas attityd till narkotika i dag. Vidare är vi flera forskare som 
gemensamt och var för sig tolkat den information som vi fått ta del av genom intervjuer med 
deltagarna i studien. Enligt Merriam (1994) ökar detta möjligheten till att nå en högre intern 
validitet. Vi söker också i så stor utsträckning som möjligt att med citat belysa de beskrivningar av 
den verklighet som våra informanter lever i när det gäller deras syn på och konsumtion av 
narkotika samt deras beskrivning av sin sociala situation i dag och under sin uppväxt. Vidare så 
handlar texten till stor del om just dagens attityd till och konsumtion av narkotika vilket också gör 
att informanternas beskrivningar hör hemma i en för dagen aktuell upplevelse och tolkning av 
verkligheten. 
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Den externa validiteten som hänger ihop med en undersöknings generaliserbarhet är av mindre 
intresse i studiens första fas, d.v.s. den kvalitativa delen. Eftersom denna del handlar om just de 
informanter vi mött och deras tolkningar av den egna verkligheten, kan resultaten inte 
generaliseras. 
 
I fas II och III spelar den externa validiteten däremot en större roll eftersom det här varit fråga 
om att dels få en viss uppfattning om representativiteten bland de som intervjuats i fas I, dels att 
använda uppgifter från alla som intervjuats eller besvarat enkäten som underlag för en skattning 
av samtliga socialt integrerade narkotikaanvändare i Stockholmsområdet. En jämförelse mellan 
personerna i fas I med de som ingår i fas II och III visar att de inte skiljer sig nämnvärt från 
varandra när det gäller sociodemografisk bakgrund, hur deras narkotikaanvändande ser ut och 
vilka attityder de har till narkotika. Resultaten bör därför vara rimligt generaliserbara och ur den 
bemärkelsen bör dessa data kunna ligga till grund för en estimering av totalantalet socialt 
integrerade unga vuxna narkotikaanvändare i Stockholmsområdet. 
 
 
Begreppsförtydliganden 
 
I rapporten använder vi omväxlande begreppen drog/narkotika samt 
droganvändare/narkotikaanvändare på ett liktydigt sätt. Skälet är att våra informanter mycket 
sällan använder begrepp som narkotika eller narkotikaanvändare utan oftast väljer begreppen 
drog och att använda droger. Det är också sällan informanterna talar om sig själva som 
missbrukare eller knarkare. Om dessa begrepp förekommer är det oftast för att avgränsa sig själva 
från de andra ”missbrukarna” eller ”knarkarna” som använder narkotika på ett opassande sätt. 
Dessa begrepp symboliserar ett användande av illegala substanser som är klassificerade som 
narkotika i Sverige. I vissa fall talar informanterna även om alkohol som en ”drog” men 
förtydligar då att det handlar om en legal drog. 
 
 
Etiska överväganden 
 
Eftersom vi i denna studie mött personer som berättat att de använder och i vissa fall också 
överlåter och eventuellt säljer narkotika, d.v.s. begår olagliga handlingar, ställs vi inför en etisk 
problematik. Genomförandet av undersökningen innebär dock inte på något sätt att vi uppmanat 
eller på annat sätt provocerat fram ett deltagande i en olaglig verksamhet genom att intervjua 
personer om deras bruk av narkotika. Vi menar snarare att det är av stor vikt för förståelsen av 
denna grupp av socialt integrerade narkotikaanvändare att en studie av detta slag genomförs, både 
ur ett forskningsperspektiv likväl som ur ett samhällsperspektiv. 
 
För att möta personer som har erfarenhet av narkotika har det varit viktigt att kunna garantera 
informanterna anonymitet vilket också har skett. Vi använder helt slumpmässigt valda fingerade 
namn på informanterna och de citat som används i rapporten är avidentifierade så att 
informanterna inte ska kunna pekas ut. 
 
Vi diskuterade också i inledningen av projektet om vi skulle ge någon form av ekonomisk 
ersättning till dem som ställde upp på att låta sig intervjuas och om en eventuell ekonomisk 
ersättning skulle kunna tänkas påverka urvalet av informanter eller deras svar på våra frågor. Vi 
bestämde oss för de informanter som vi inledningsvis kontaktade i princip inte skulle få någon 
ersättning. Vi informerade dock att det fanns möjlighet till viss ersättning om intervjupersonerna 
så önskade. Deras reaktion var att de inte ställde upp på grund av pengar, utan för att de ansåg att 
det var viktigt att få förmedla deras bild av hur det är att använda narkotika. I studiens andra fas 
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restes dock frågan om möjligheten att få en viss ersättning (200 kr). Vi valde att betala ut 
ersättning oavsett om denna efterfrågades eller inte. Totalt 21 av informanter i fas I och II 
ersattes med ett belopp av 200 kr 
 
 
De socialt integrerade narkotikaanvändarna 
 
I undersökningen har vi totalt haft kontakt med 107 personen i åldrarna 18 – 30 år som använt 
någon typ av narkotika under de senaste 12 månaderna och som dessutom är socialt integrerade. 
För att ge en närmare bild av de 25 personer som intervjuades mera ingående i fas I, ger vi 
inledningsvis en presentation av dem och deras narkotikaanvändande. Informanterna har fått 
fingerade namn med hänsyn till deras integritet. Bakom varje namn finns dock en person med en 
historia och ett liv som på flera sätt liknar andra icke-narkotikaanvändande unga vuxnas liv. 
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Informanterna 
 
Namn Kön Ålder Debutålder för

alkohol respektive narkotika 
Sysselsättning Utbildning 

Anders 
 

M 22 15        -        18 (hasch) Arbetar Yrkesutbildning (gym) 

Bertil 
 

M 19 14        -        15/16 (hasch) Arbetar Oavslutat gymnasium 

Anna 
 

K 18 13        -        14/15 (marijuana) Studerar Går på gymnasium 

Christian 
 

M 22 12        -        13/14 (hasch) Arbetar Yrkesutbildning (gym) 

David 
 

M 22 12/13    -       16 (hasch) Arbetar Oavslutad grundskola 

Erik 
 

M 22 11        -        12 (hasch) Arbetslös Oavslutad grundskola 

Fredrik 
 

M 22 13/14   -        15 (hasch) Arbetar Oavslutat gymnasium 

Gunnar 
 

M 20 13        -        13 (hasch) Arbetar Yrkesutbildning (gym) 

Harald 
 

M 20 12        -        12/13 (hasch) Arbetar Oavslutad grundskola 

Ivar 
 

M 27 14        -        14/15 (marijuana) Arbetslös Oavslutat gymnasium 

Jonas 
 

M 23 15        -        15 (hasch) Arbetslös Gymnasium 

Berit 
 

K 22 13        -        18 (marijuana) Studerar Går på gymnasium 

Kalle 
 

M 30 14/15    -       19/20 (hasch) Pappaledig Oavslutat gymnasium 

Lars 
 

M 22 15/16    -       18 (cannabis) Studerar Högskolestudier. 

Cissi 
 

K 26 14         -       16 (hasch) Studerar Gymnasium 

Dina 
 

K 26 13/14    -       16 (cannabis) Studerar Högskolestudier. 

Martin 
 

M 28 13         -       17 (hasch) Arbetar Yrkesutbildning (gym) 

Niklas 
 

M 23 14         -       17 (cannabis) arbetslös Gymnasium 

Eva 
 

K 26 16         -       26 (ecstasy) Arbetar Yrkesutbildning (gym) 

Frida 
 

K 20 14         -       16 (hasch) Arbetar Oavslutat gymnasium 

Ole 
 

M 25 15         -       16/17 (tabletter) Studerar Gymnasium 

Per 
 

M 22 13         -       19 (marijuana) Arbetar Högskolestudier. 

Greta 
 

K 21 16         -       17 (hasch) Arbetar Gymnasium 

Ragnar 
 

M 26 14/15    -       16 (marijuana) Arbetar Gymnasium. 

Helen K 25 13        -        14 (hasch) Arbetar Högskolestudier. 
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Information om personerna från fas II och III redovisas endast kvantitativt. Kvalitativa intervjuer 
genomfördes visserligen med dem från fas II, men den kvalitativa information som dessa 19 
intervjuerna gav förändrade inte på något sätt resultaten från fas I, utan innebar snarast ett 
bekräftande av dem. 
 
I tabellen nedan har vi sammanställt några demografiska data för att jämföra informanterna fån 
fas I med dem från fas II och III.  
 
 Fas I Fas II o III  Fas I Fas II o III 

Kön n=25 (%) n=82 (%) Ålder n=25 (%) n=82 (%) 

  Män 17 (68) 56 (68,3)   17-21   6 (24) 19 (23,2) 

  Kvinnor   8 (32) 26 (31,7)   22-26 16 (64) 33 (40,2) 

Totalt 25 (100) 82 (100)   27-30   3 (12) 30 (36,6) 

   Totalt 25 (100) 82 (100) 

      

Män n=17 (%) n=56 (%) Kvinnor n=8 (%) n=26 (%) 

  17-21 år   3 (17,6) 13 (23,2)   17-21 år 4 (50)   6 (23) 

  22-26 år 11 (64,7) 23 (41,1)   22-26 år 4 (50) 10 (38,5) 

  27-30 år   3 (17,6) 20 (35,7)   27-30 år - 10 (38,5) 

Totalt 17 (100) 56 (100) Totalt 8 (100) 26 (100) 

 
 
Fler män än kvinnor ingår i materialet, något som sannolikt speglar att det är fler män än kvinnor 
som använder narkotika. Detta stämmer med andra drogvaneundersökningar visar att det är 
ungefär dubbelt så många män som kvinnor som använder droger eller har drogerfarenhet (CAN 
2002). Undersökningen syftade till att karlägga narkotikabruk bland unga vuxna, varför detta 
också återspeglas i ålderssammansättningen. I fas I finns dock en något större andel informanter i 
de lägre åldrarna, medan de i fas II och III tycks vara lite äldre. Någon tydlig förklaring till detta 
går inte att se annat än att det kan sammanhänga med åldrarna på de personer som inledningsvis 
blev våra ”rekryterare”, d.v.s. de personer som i sin tur förmedlade kontakter med andra tänkbara 
informanter. 
 
 
Sysselsättning 
 
Samtliga utom fyra (16 %) av informanterna från fas I hade arbete vid intervjutillfället. Av dessa 
fyra var en arbetslös och sjukskriven, en skulle börja ett nytt arbete veckan efter intervjutillfället, 
en var student och hade precis kommit hem efter en period i utlandet och väntade på 
sommarjobb för att sen återuppta sina studier till hösten, medan den fjärde var aktivt 
arbetssökande. Samtliga arbetslösa var män. En av informanterna var pappaledig vid 
intervjutillfället, sex studerade och övriga 14 informanter arbetade hel- eller deltid. Bland de 
kvinnliga informanterna var fördelningen jämn mellan andelen studerade och arbetade. 
 
Samtliga arbetslösa stod till arbetsmarknadens förfogande och ingen uppvisade några som helst 
tecken på att inte vilja arbeta utan deras arbetslöshet var snarare ett tecken på en generellt svår 
arbetsmarknad. Borttaget: ¶
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Tabellen nedan visar även sysselsättningsstatus på informanterna från fas II och III. 
 
Sysselsättning n (%) Fas I n (%) Fas II o III 
  Arbetar 14 (56) 34 (41,5) 
  Studerar   6 (24) 39 (47,6) 
  Arbetslös, sjukskriven   4 (16)   8 (9,7) 
  Annat   1 (4)   1 (1,2) 
  Bortfall   -   - 
Totalt 25 (100) 82 (100) 
 
 
Tabellen visar att även flertalet av informanterna från fas II och III huvudsaklig arbetar eller 
studerar. Visserligen är knappt 10 % arbetslösa eller sjukskrivna, men det är inte någon 
anmärkningsvärd siffra utan speglar situationen för samma åldersgrupp i Stockholmsområdet 
som helhet. Uppgifter från Statistiska Centralbyrån visar att arbetslösheten fjärde kvartalet 2004 
bland 16-19-åringar var 18,7 %, bland 20-24-åringar 10,9 % och bland 25-34-åringar 6,4 % (SCB, 
2004).  
 
 
Utbildning 
 
Fyra av informanterna från fas I har studerat eller studerar aktivt på högskola eller universitet, 11 
har gymnasial utbildning, två studerar fortfarande på gymnasiet, fem hade avbrutit sin 
gymnasieutbildning medan tre hade avbrutit sin utbildning redan i grundskolan. Alla utom en av 
dem som inte avslutat grund- eller gymnasieskola var män. Tabellen nedan visar även 
utbildningsnivån för informanterna i fas II och III. 
 
 Fas I Fas II o III
Högsta avslutade utbildning n (%) n (%) 
  Grundskola eller lägre 10 (40) 14 (17,1) 
  Folkhögskola   -   7 (8,5) 
  Gymnasium 11 (44) 40 (48,8) 
  Högskola   2 (8)   9 (11) 
  Universitet   2 (8)   8 (9,8) 
  Arbetsmarknadsutbildning./kunskapslyftet/komvux   -   2 (2,4) 
  Bortfall   -   2 (2,4) 
Totalt 25 (100) 82 (100) 
   
Nuvarande studier n=6 (%) n=43 (%) 
  Grundskola -   1 (2,3) 
  Folkhögskola -   2 (4,7) 
  Gymnasium 4 (66,7)   7 (16,3) 
  Universitet/Högskola 2 (33,3) 26 (60,4) 
  Arbetsmarkandsutbild./kunskapslyftet/komvux -   4 (9,3) 
  Annat -   3 (6,9) 
  (Studerar ej) (19) (39) 
Totalt 6 (100) 43 (100)
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Narkotikakonsumtion 
 
Tretton (52 %) av informanterna från fas I använder cannabis fyra eller fler dagar i veckan. Sju av 
de åtta som saknar gymnasialutbildning ingår i gruppen som använder cannabis minst fyra gånger 
i veckan, medan sex av sjutton som har gymnasial eller eftergymnasial utbildning använder 
cannabis i motsvarande omfattning. Fördelningen mellan de av våra informanter som använder 
cannabis dagligen eller nästan dagligen och de som använder mindre än så är relativt jämn. Det 
går också att se att det är vanligare för män än för kvinnor att konsumera framför allt cannabis 
fyra eller fler dagar i veckan. Vi kan också se att det är vanligare bland de av våra informanter 
som avbrutit sin grundskole- och gymnasieutbildning att tillhöra gruppen som använder cannabis 
fyra eller fler dager i veckan. 
 
I det insamlade materialet från fas II och III kan vi inte utläsa något om informanternas 
konsumtionsfrekvens baserat på typ av använd drog. Vi kan emellertid redovisa frekvens av 
drogkonsumtion generellt för de sista 12 månaderna. Data visar att det är en bred spridning av 
antalet användningstillfällen (frekvens) av droger bland dessa informanter1. Insamlad data visar 
att 20 (26,7 %) informanter använder droger fyra dagar eller mer i veckan. Data visar vidare att 19 
(25,3 %) informanter från fas II och III använde droger 1-3 dagar i veckan, 23 informanter (30,7 
%) använder droger 1-3 dagar i månaden, medan 11 (14,7 %) hade använt droger några få dagar 
de senaste 12 månaderna. Två (2,7 %) informanter hade använt droger bare en gång de senaste 12 
månaderna. Tabellen nedan visar också att det något vanligare att såväl män som kvinnor att 
använder narkotika mer än en gång per vecka. 
 
 
Frekvens n=17 (%)  

Fas I 
n=8 (%)  
Fas I 

n=56 (%)  
Fas II och III 

n=26 (%)  
Fas II och III 

 Man Kvinna Man Kvinna 
4-7 ggr/v 11 (64,7) 3 (37,5) 12 (21,4)   8 (30,8) 
1-3 ggr/v    3 (29,4) 1 (12,5) 14 (25)   5 (19,2) 
<1 ggr/v   3 (5,9) 4 (50) 25 (44,6) 11 (42,3) 
bortfall   - -   5 (9)   2 (7,7) 
Totalt 17 (100) 8 (100) 56 (100) 26 (100) 
 
 
Studien visar att cirka hälften av informanterna från fas I använder narkotika på en så gott som 
daglig basis och då i första hand cannabis. En indelning kan göras mellan vad vi kan kalla 
lågkonsumenter (1-3 dag/v) respektive högkonsumenter (4-7 dag/v). Det är viktigt att påpeka att 
dessa grupper inte kan ses som statiska och från varandra avgränsade entiteter. I stället är 
grupperna karakteriserade av att de har flytande gränser och några av informanterna rör sig i 
perioder mellan grupperna. 
 
Tolv av informanterna i fas I tillhör gruppen lågkonsumenter. Anledningarna till att dessa 
använder narkotika är framför allt på nyfikenhet, experimentlusta och tillfälligheter, d.v.s. 
tillgängligheten till narkotika, en öppen attityd till narkotika och en passande situation. Den 
sistnämnde faktorn verkar vara viktig för lågkonsumenterna då de i första hand uppger att de 
använder narkotika för att förhöja upplevelsen av ett redan speciellt tillfälle. Lågkonsumenterna 
anser att narkotika är ett mervärde i livet. Med ett mervärde menas ”ett värde som adderas till ett 
                                                 
1 n=82, bortfall=7 (8,5%)  
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annat och som ökar företeelsens värde i motsats till att ha ett egenvärde”. Ett egenvärde är definierat som 
”det värde som företeelsen har i sig själv” (Knutgård, 2000, s.2). Lågkonsumenterna använder narkotika, 
som David uttrycker det, som ”… en liten krydda i tillvaron…”. Genom att se på narkotika som ett 
mervärde vid speciella situationer används det mer vid sporadiske tillfällen än till vardags. Det 
betyder att lågkonsumenterna använder narkotika maximalt två till tre gånger i veckan och då 
bara vid speciella tillfällen men oftast är det betydligt mer sällan kanske en eller några gånger i 
månaden. Informanterna berättar att ett upprepat narkotikabruk tar bort den speciella 
”drogkänslan”.  

 
Per: Det ska förgylla vardagen inte bara… inte förbättra vardagen. Man ska inte använda det 
varje dag eller varje vecka eller varje månad, utan då är det bättre att använda varje halvår så 
man kommer ihåg hur det känns.  

 
En del av våra informanter hade använt narkotika över en period av två till tre år utan att 
ovanstående faktorer hade ändrat sig. Lågkonsumenterna är med andra ord inte nödvändigtvis 
nybörjare. Det är i stället mer en fråga om att börja och sen fortsätta att experimentera med en 
eller flera typer av narkotika vid passande situationer. 
 
De övriga tretton informanterna i fas I visade sig konsumera en eller flere typer av narkotika fyra 
eller fler dagar i veckan. De är vad vi skulle kunna kalla för ”högkonsumenter”. Dessa är på 
samma sätt som lågkonsumenterna användare som har fungerande sociala rutiner som arbete, 
studier eller andra sociala åtaganden. 
 
En skillnad mellan låg- och högkonsumenter är att högkonsumenterna har större tillgänglighet 
eller tillgång till droger. Många av dem berättade att nästan alla kompisar använde narkotika. De 
berättade också att de hade lärt känna nya människor genom sitt narkotikabruk, då de 
kontinuerligt träffades på samma fester och i andra sociala situationer där förekomsten av 
narkotika inte var ovanlig. Med många kompisar som brukar narkotika ökar också antalet tillfällen 
där narkotika finns tillgängligt, och därmed också möjligheten till att använde narkotika. Men 
framför allt har de här informanterna en attityd till att använda narkotika som legitimerar ett 
stadigt användande. De ser inga problem i att mer eller mindre dagligen använda narkotika så 
länge de klarar av sitt arbete eller sina studier. 
 

Ivar: För att jag är så här att, jag anser att omgivningen ska döma mig utifrån den jag är, och 
vad jag presterar, och inte utifrån vad jag stoppar i mig för det har dom jack shit med att 
göra… bokstavligt talat. Så länge jag inte missköter mitt jobb så finns det ingen anledning att 
ifrågasätta om jag tar narkotika eller inte. 

 
Det råder en nästan total samstämmighet bland våra informanter i fas I, såväl bland låg- som 
högkonsumenter, om att cannabis är den enda typen av narkotika som kan användas i princip 
dagligen med bibehållen kontroll och ett socialt fungerande liv. Högkonsumenterna använder inte 
cannabis på sitt arbete eller under sina studier, men de gör det frekvent under sin fritid, d.v.s. inte 
bara på helger eller semestrar utan också på vardagskvällar efter arbetet eller skolans slut. Deras 
användande av narkotika kontrolleras alltså så att det inte ska störa andra sociala åtaganden. 
 
Det visade sig dock vara små skillnader bland informanterna i fas 1 i fråga om strategier för att 
kontrollera narkotikaanvändandet samt attityder till narkotika. Detta gäller oberoende av om de 
tillhör gruppen låg- eller högkonsumenter, även om högkonsumenterna oftare återfinns bland 
dem som har lägst utbildning och att fler män än kvinnor ingår i gruppen. 
 
Trots att informanterna uppvisar skillnader i hur ofta de använder narkotika kommer de i denna 
rapport att behandlas som delar av en och samma grupp, nämligen socialt integrerade 
narkotikaanvändare. Ovanstående diskussion indikerar emellertid att det i framtiden kan vara av 
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interesse att göra en studie som riktar in sig på att se på skillnader mellan olika typer av 
drogkonsumtion. Det är tydligt att informanterna inte är en homogen grupp, bl.a. skiljer de sig år 
genom att de använder olika typer av droger och att de gör det på olika sätt. 
 
 
En social värld 
 
Inte minst i media ges ibland en bild av narkotikaanvändande ungdomar som lättlurade offer som 
är omedvetna om vad de gör. En annan bild är också att människor som använder droger mister 
sin autonomi och istället är mer eller mindre styrda av drogerna. Detta är illustrationer som inte 
överensstämmer med den bild vi fått av informanterna. De är inte omedvetna objekt som lurats 
till att använda narkotika, utan de är människor med känslor, kunskap och upplevelser av 
narkotika som är både positiva och negativa och deras användande handlar i detta perspektiv om 
medvetna val. Deras användande av narkotika sker idag med ”öppna ögon”.  
 
När vi genomförde intervjuerna stod det snabbt klart att informanterna vid sina respektive 
narkotikadebuter inte var speciellt insatta i vare sig positiva eller negativa konsekvenser av att 
använda narkotika. De var helt enkelt nyfikna på vad det var. Genom valet att fortsätta med 
narkotika har de emellertid utvecklat en kunskap och medvetenhet kring narkotika och de 
presenterar sig själva som kunniga och medvetna konsumenter av narkotika. 
 
Informanterna representerar en heterogen grupp, där egenskaper som kön, ålder, 
socioekonomisk bakgrund och typ av narkotika de konsumerat varierar. Trots sådana olikheter 
kan informanterna ses som medlemmar av en och samma gemenskap, eller med Shibutanis 
(1961) ord, ”medlemmar av samma sociala värld”. De är inte bara socialt integrerade ungdomar 
som arbetar och studerar som de flesta andra ungdomarna i Sverige, de delar också ett speciellt 
interesse, nämligen att använde narkotika på vad de kallar ett kontrollerat eller moderat sätt. 
Shibutani definierar begreppet “social värld” på följande sätt: ”Each social world is a schema of life - a 
way of acting, talking, thinking, it is an arena within which special meanings are shared, where one who is a part 
feels ’at home’” (Shibutani, 1961, p. 134). 
 
Socialt integrerade narkotikaanvändare går alltså att se som medlemmar av en gemensam social 
värld genom att de kommunicerar både direkt och indirekt när de använder narkotika, samtidig 
som de bibehåller ett socialt nätverk utanför denna speciella sociala värld. 
Narkotikaanvändningen är en del i en direkt interaktion, genom att de träffar kompisar när de 
använder eller köper narkotika och indirekt interaktion då olika historier berättas om andra 
människor som också använder narkotika på samma eller liknande sätt som de själva. Genom att 
dela ett speciellt interesse, nämligen narkotika, kommunicerar alltså informanterna med varandra 
utifrån ett särskilt perspektiv. Genom detta drogperspektiv produceras, utvecklas och 
reproduceras informella regler inom den speciella sociala värld de tillhör. Detta perspektiv 
använder sig medlemmarna av i samband med sitt narkotikaanvände och speciellt för att 
bibehålla kontrollen över sitt drogbruk och därmed förhindra att narkotikaanvändandet skall hota 
eller förstöra deras utanförliggande sociala nätverk. Det gemensamma narkotikaperspektivet är 
alltså viktigt då det ligger till grund för informanternas narkotikaattityder och hur de hanterar 
narkotika.  
 
Informanterna var eniga om att majoritetens avståndstagande till deras narkotikaanvändande är 
baserat på felaktiga grunder. Den negative inställningen till droger som finns i Sverige blev av 
brukarna förstådd som okunnighet och som resultatet av påverkan av felaktig statlig propaganda. 
Den negativa inställningen till det övriga samhället betyder inte att socialt integrerade 
narkotikaanvändare nödvändigtvis representerar en oppositionell subkultur. Thornton (1995) 
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menar att personer inom en och samma sociala värld kan se sig själva som oppositionella till den 
generella kultur som råder i samhället med bibehållen känsla av gemenskap och förenande 
identitet. Det är deltagarnas perspektiv. Det är deras sätt att tänka sig sin egna sociala värld och 
förhandla om sitt kulturella kapital och sin status inom sin egen sociala värld. Våra informanter 
ställer sig inte utanför samhället, utan strävar snarare efter att bli accepterade och respekterade 
som andra medlemmar i samhället. 
 
 
Hur ser de socialt integrerade narkotikaanvändarnas narkotikakonsumtion 
ut? 
 
 
Narkotikakonsumtionsmönster bland informanterna i ett större perspektiv 
 
Enligt uppgifter i CAN: s rapport ”Drogutvecklingen i Sverige” har cirka 60 % av alla de som 
prövat narkotika enbart prövat cannabis, medan 5-10 % enbart prövat andra typer av narkotika 
än cannabis(CAN 2002). Av rapporten ”Ungdomars drogvanor 1994-2003” (Guttormsson, et. al., 
2004) framgår att 95 % av dem som någon gång använt narkotika prövat cannabis, 20 % av alla 
hade prövat amfetamin, 21 % ecstasy och 7 % kokain. Bara några få procent hade prövat heroin. 
Bilden som ges avseende narkotikasituationen i Sverige stämmer delvis överens med våra 
informanters narkotikaanvändande. 
 
Cannabis är den i särklass vanligast använda narkotikan även bland våra informanter. Alla utom 
en av informanterna från fas I hade vid intervjutillfället prövat antingen hasch eller marijuana 
någon gång. Även i fas II och III ombads informanterna att uppge vilka(en) typ(er) av drog(er) de 
hade använt. Det var enbart en person som inte hade prövat hasch och två personer som inte 
hade prövat marijuana. 36 informanter (45 %) uppgav att hasch var den oftast använde drogen, 
och 36 informanter (45 %) uppgav att marijuana var den mest använde drogen2. Typiska 
situationer när cannabis används är enligt våra informanter från fas I vid fest, mysiga 
hemmakvällar eller liknande sammankomster med goda vänner, men det var inte heller ovanligt 
att de använde cannabis ensam. Bara tre av våra informanter i fas 1 var negativa till cannabis. 
Cannabis sågs av dem som en drog som gjorde människor slöa och dumma. Två av de tre 
informanter som var negativa till cannabis hade själva prövat cannabis vid flera tillfällen, men 
hade tagit beslutet, baserat på egna och andras erfarenheter, att inte använda cannabis mer. 
 
Andra likheter mellan CAN: s (2004) rapport ”Ungdomars drogutveckling 1994-2003” och 
uppgifter från fas I är att amfetamin och ecstasy är de näst vanligaste använda typerna av 
narkotika. Data från fas II och III bekräftar också att en stor andel av de informanterna använt 
dessa droger. 42 personer (51,2 %) och 51 personer (62,2 %) svarade att de hade använt ecstasy 
respektive amfetamin någon gång i sitt liv.  
 
Information från fas I pekar på att det finns en skillnad mellan att använda cannabis och 
amfetamin eller ecstasy, genom att amfetamin och ecstasy i princip uteslutande används till fest. 
Cirka hälften av informanterna från fas I säger sig använda amfetamin och ecstasy ofta när de vill 
förhöja stämningen vid festliga tillfällen. Den andra hälften av våra informanter menar att de 
använder amfetamin eller ecstasy vid mer sporadiska tillfällen, kanske ett par gånger om året och 
då framför allt beroende på om tillfället anses vara det rätta, med vilket de menar rätt typ av 
människor och situationer och om tillgänglighet till rätt typ av narkotika finns. Två av 
informanterna berättar dock att de har använt framför allt amfetamin, men även ecstasy, som 

                                                 
2 n= 82, bortfall: 2 = 2,4 % Borttaget: ¶
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vardagsdrog under perioder. Detta antyder att det, åtminstone under perioder, inte kan ses som 
om användandet uteslutande sker vid speciella och sporadiska tillfällen.  
 
I materialet från fas II och III går det att finna att amfetamin och ecstasy inte används speciellt 
ofta av informanterna. För ingen informant var amfetamin den mest använda drogen, medan 
endast en person rapporterade ecstasy som oftast använde drog. Dessa två droger förekommer 
också sällan som näst mest använda drog, 4 personer (5,4 %) använde amfetamin näst oftast och 
ingen använde ecstasy näst oftast. Som tredje oftast använde drog var det emellertid 12 personer 
som använde amfetamin (26,1 %), hallucinogener (10 personer, 21,7 %) och kokain/crack (9 
personer, 19,6 %). 4 av informanterna (8,7 %) rapporterade att ecstasy var den drogen de 
använde tredje oftast3. 
 
I fas II och III svarade 43 personer (52,4 %)4 att de använt kokain/crack någon gång i sitt liv. Vi 
fann ungefär motsvarande andel bland personerna i fas I. Ungefär hälften av informanterna säger 
sig använt kokain, men bara en av dem säger att han har använt kokain regelbundet. En orsak de 
angav för att inte använda kokain så frekvent var att det var mycket dyrt, mellan 700 – 1200 
kr/grammet och att det kunde gå åt cirka ett gram för en festkväll. Den av informanterna som sa 
att han använde kokain oftare nämnde att han själv aldrig betalade för det. I stället befann han sig 
ofta i situationer där han blev bjuden av andra. 
 
Andra relativt populära narkotikasorter bland informanterna är olika typer av hallucinogener som 
LSD och salicybinsvamp (magic mushrooms). 49 personer (59,8 %) i fas II och III uppgav att de 
hade använt hallucinogener någon gång i sitt liv. Från fas I är det valigt att de av våra informanter 
som använt eller använder hallucinogener som LSD och salicybinsvamp berättar att det sker med 
stor försiktighet och att det är mycket viktigt i vilken situation och med vilka människor de 
används. Detta bekräftas också av de informanter som intervjuades i fas II. Några informanter 
beskriver också hur de ibland använder andra så kallade kemiska narkotikapreparat och också 
olika typer av smärtstillande och rogivande tabletter. De vanligaste är olika typer av 
bensodiazepiner (”benso”), t.ex. rohypnol, stesolid och valium som, enligt våra informanter, först 
och främst används för att ”tända av” (avhjälper abstinens eller andra negativa följdverkningar) 
efter ett rus på till exempel amfetamin, kokain eller ecstasy. De använder även cannabis efter att 
ha använt centralstimulerande narkotika för att lättare tända av och bli lugna efter narkotikaruset. 

 
Intervjuare: Kan du berätta om de typiska tillfällen då du röker eller använder andra droger? 
 
Ivar: … om jag, mot förmodan, skulle ta amfetamin, jag kan inte ta amfetamin utan att ha 
minst fem gram hasch på fickan, alltså, jag blir hispig att komma ner från amfetamin om jag 
inte har röka alltså, jag går inte att ha att göra med, jag klättrar på väggarna alltså, jag blir jobbig 
för mig själv att ha att göra med, så att… amfetamin skulle jag inte stoppa i mig om jag inte 
hade en bit hasch på mig. 

 
Det framkommer också i våra intervjuer att det finns ett stort antal så kallade ”smart drugs” 
tillgängliga. Dessa kan användas i olika festliga sammanhang eller vid små gruppsammankomster 
som anordnas enbart för att använda narkotika på ett liknande sätt som de använder LSD och 
salisybinsvamp  
 

                                                 
3Data angående oftast använt drog: n=82, bortfall 2 personer (2,4 %),.  
  Data angående näst oftast använd drog: n= 82, bortfall: 8 personer (9,8 %),  
  Data angåenden tredje oftast använde drog: n= 82, bortfall: 36 personer (43,9 %),  
  Annledningen till att bortfallet stiger kraftigt ju fler droger det handlar om, är sannolikt på grund av att flertalet 
av informanterna sällan använt mer än en eller två typer av drog(er). 
4 Bortfall: 2 personer (2,4 %). Borttaget: ¶



 20

Vår undersökning visar att det finns en stor och varierad marknad av narkotika öppen för 
ungdomar. Utöver de droger som vi redan nämnt, nämner informanter i fas I t.ex. preparat som 
Ketamin, DMT, dobb, poppers, DMH, 2CB, GHB, opium, KAT, morfin, heroin, Subutex mm. 
Dessa typer av preparat nämndes av en eller flera av våra informanter i fas I, men ett användande 
av dessa typer av narkotika verkar vare sig särskilt utbrett eller populärt. Snarare handlar det om 
att de av nyfikenhet eller i experimentellt syfte prövat dem enstaka gånger. 
 
Information från fas II och III stöder materialet från fas I. 11 av 82 informanter uppgav till 
exempel, att de hade prövat heroin någon gång i sitt liv. Däremot var det bara en informant som 
nämnde heroin som en av de tre droger de användes oftast. 16 av 82 informanter uppgav att de 
hade prövat GHB någon gång och nämndes av 4 informanter som en av de tre oftast använda 
drogerna. Vi kommer fortsättningsvis i rapporten inte att närmare diskutera informanternas 
användande av dessa mindre vanligt förekommande preparat. Att de ibland används kan snarast 
tolkas som ett tecken på nyfikenhet och kanske som en generellt liberal narkotikaattityd hos 
många av våra informanter. 
 
 
Första gången, nyfikenhet och experimentlusta 
 
Bland informanter i fas I var cannabis den typ av narkotika som de vanligen först prövade och 
också den vanligaste typen av narkotika de fortsatte använda. Bara två uppgav att de första 
gången använt annan typ av narkotika än cannabis. Den ena av de två hade tagit ecstasy och den 
andre personen olika piller blandat med alkohol. 
 
51 av 82 informanter från fas II och III uppgav att de använde hasch första gången och 18 av 
dem uppgav att de använde marijuana första gången de använde droger. 7 informanter visste inte 
exakt vilken typ av narkotika de använt första gången, de nämnde antingen hasch eller marijuana, 
något som indikerar att de inte bara var osäker på vilken typ av cannabis de använt utan också att 
de inte var speciellt kunniga om droger. 10 informanter uppgav andra droger än cannabis som 
debutpreparat. Inkluderat här är ecstasy (2 personer), amfetamin (2), heroin (1), hallucinogener 
(1), GHB (2), lugnande (1) och antidepressiva (1). 
 
Det visar sig också i materialet från fas I att det var ovanligt att informanterna hade varit 
berusade eller påverkade av alkohol i samband med att de första gången prövade narkotika. Det 
samma gäller informanterna från fas II och III vilket framgår av nedanstående tabell. De flesta, 
60 informanter (73,1 %), var inte påverkad av alkohol första gången de använde narkotika. 
 
 
Alkoholpåverkad vid narkotikadebut n  (%)Fas I n  (%)Fas II och III 
Ja 6 (24) 21 (25,6) 
Nej 14 (56) 60 (73,1) 
Bortfall 5 (20) 1 (1,2) 
Totalt 25 (100) 82 (100) 

Tabell visande frekvens av informanternas alkoholpåverkan vid narkotikadebuten 
 
Det bör påpekas att alla informanter från fas I hade erfarenhet av alkohol och hade varit 
berusade vid åtminstone något tillfälle innan de prövade narkotika första gången, men att flertalet 
inte var påverkade av alkohol när de väl prövade narkotika. Motsvarande information 
efterfrågades inte i fas II och III. 
 

Borttaget: ¶
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Debutålder för narkotikaanvändande varierade bland informanterna. Information från fas I visar 
att den yngste var tolv år och den äldsta tjugosex år vid sin narkotikadebut. Denna variation fanns 
också bland informanterna från fas II och III. Även bland dem var det en informant som svarade 
att debutåldern var 12 år medan den äldste var 28 år första gången. Medelålder för samtliga 
informanters narkotikadebut var 17 år. 
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Diagram visande debutålder för narkotika, fas II och III. 
 
Vi kan i diagrammet ovan se att de allra flesta informanter i fas II och III gjort sin narkotikadebut 
före 19 årsålder (78,8 %). Detta kan jämföras med resultat från CAN: s (2002) rapport 
”Drogutvecklingen i Sverige”, där det indikeras att de flesta prövar narkotika för första gången då 
de är äldre än 18 år. 
 
Analyser av information från fas I visar att vid debuten hade flera av informanterna relativt liten 
kunskap om narkotika och dess effekter och vad det egentligen innebär att använda narkotika. 
Denna osäkerhet och okunskap kan kanske förklaras med att det var oplanerat och spontant 
första gången de prövade narkotika. Flera av informanterna berättade att de helt oväntat hamnat i 
en situation där man använde cannabis och att då de var nyfikna och det fanns tillgänglig hade de 
valt att pröva.  
 

Intervjuare: Hur gick det till förste gången du blev introducerad till hasch? 
 
Martin: Nej, det var också precis som min första fylla, spontant, det vart någon snubbe som, 
jag bodde i Skåne då, så det vart någon kompis som hade varit i Christiania då en helg liksom, 
och han satt där och skulle röka på då, han hade väl hållit på i kanske ett halvår och han hade 
väl fler kompisar som provade och provade, och jag var kanske i slutskedet av alla som kom 
och provade hos han. Så jag provade på men så tyckte jag det var värdelöst. 
 
Intervjuare: men åkte du dit för att pröva? 
 
Martin: nej, vi var utomhus och festade, det var om sommarn, så satt han där och jag satt i 
närheten, så jag bara: å se… röka hasch, så fick jag pröva. 

 
Borttaget: ¶
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Orsaken till att de första gången prövade narkotika verkar vara först och främst nyfikenhet. Det 
var inte ovanligt att de träffat någon eller några kompisar som just skulle röka cannabis och då 
känt att de själva ville testa. Informanterna berättar samstämmigt att de ville veta vad de som 
rökte cannabis pratade om. Alla informanter hade emellertid inte spontant använt narkotika 
första gången. Några av dem berättade att de hade planerat sin narkotikadebut. De hade gjort ett 
ställningstagande där cannabis var något de ville pröva och hade därför själva beslutat att skaffat 
narkotikan eller aktivt frågat någon annan som använde narkotika om den personen var villig att 
låta dem pröva. Alla, med undantag av en av informanterna i fas I, hade prövat narkotika 
tillsammans med en eller fler vänner första gången. 
 
Några av informanterna har också växt upp med narkotika i sin närmiljö där signifikanta andra, 
till exempel föräldrarna, föräldrarnas kompisar eller informanternas äldre syskon, använt och i 
vissa fall fortfarande använder narkotika. Information från fas III visar att de flesta, 51 
informanter (86,4 %), inte hade föräldrar som använde droger. En informant uppgav att båda 
föräldrarna använder droger och 5 informanter (8 %) uppgav att en av föräldrarna gjorde det5. 17 
informanter (28,3 %) hade syskon som använde droger6 och 44 informanter (72,1 %) hade andra 
släktingar som gjorde det7. Vi kan alltså se att de allra flesta av informanterna i studien omgavs av 
närstående eller relativt närstående personer som använde narkotika. 
 
Flera av informanterna från fas I som hade familjemedlemmar eller andra släktingar som 
använder narkotika hävdade att de alltid vetat att de en dag skulle pröva narkotika. Narkotika var 
något som de såg som ett naturligt inslag i sina vuxna liv, i vuxenrollen, eftersom det varit en 
naturlig del av uppväxten. För några andra informanters narkotikadebut, kom vänner att spela en 
viktig roll som den grupp som väckt nyfikenheten och som stod för introduktionen. 
 
 
Vad de använder och tillsammans med vem 
 
Olika typer av narkotika ger olika rus, det finns därmed också olika anledningar enligt 
informanterna att använda olika typer av narkotika vid olika tillfällen. Amfetamin, kokain och 
ecstasy är uppiggande och centralstimulerande medel. De gör användaren först och främst pigg 
och uthållig men ger också, enligt våra informanter från fas I, en bra självkänsla. Ett kokainrus 
kan som en av informanterna beskriver nedan, ge en känsla av att vara kung i den situation man 
befinner sig i. 
 

Martin: Kokain gör bara att man blir pigg och kung. Man får känslan av att man är någon. Man 
blir stolt. Man blir liksom, man sträcker lite extra på sig tror jag. Man får känslan av att folk 
tittar på en, att man liksom, att man är kung.  
 
Intervjuare: Är det en viktig känsla? 
 
Martin: Kanske när man är ute å festar, så vill man ha uppmärksamhet. Tror jag. 
 

Ett ecstasyrus å andra sidan kan ge användaren en känsla av oändlig kärlek till situationen. Vid ett 
rus på amfetamin menar flera av informanterna att de får en känsla av extra energi och de orka 
festa nästan hur mycket och hur länge som helst. Den överordnade effekten informanterna från 
fas I eftersträvar med denna typ av narkotika är att bli mer sociala och utåtriktade och att bli bättre 
på att festa. 

                                                 
5 n=63, bortfall: 4 personer, (6,3 %), 1 hade inga föräldrar och 1 svarade ”vet ej”. 
6 n=63, bortfall: 3 personer, (4,8 %) 
9 n=63, bortfall: 2 personer, (3,2 %) 
 Borttaget: ¶
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Cannabis i sin tur är en typ av narkotika som informanterna i fas I använder i andra syften och 
situationer. Informanterna beskriver hur de samlas och röker cannabis och delar erfarenheten 
och upplevelsen tillsammans. Några berättade att ett typiskt tillfälle när de använder cannabis är 
när kompisarna möttes en kväll för att lyssna på musik, spela Tv-spel eller bara sitta och snacka 
och filosofera. Några av informanterna anser också att de blir betydligt mer kreativa när de 
använt cannabis. Andra som använde cannabis dagligen, kunde också tänka sig att använda det 
ensam. Cannabis var enligt informanterna den enda typen av narkotika som de kunde använda 
ensam, det var i det närmaste otänkbart att ta amfetamin eller ecstasy ensam. De av 
informanterna som använde eller använt narkotika ensam var också de som i vår studie använder 
cannabis fyra dagar eller mer i veckan.  
 
Flertalet av informanterna antyder att cannabisrökande och att bli ”hög” till viss del också 
handlar om en flykt från en grå vardag eller att slappa av efter dagens stress. 
 

Kalle: att få bara skärma av allting när man har haft en häktisk och stökig dag eller nånting. Så 
kan man röka den där jointen och så… lugnar man ner sig och sen kan man fokusera på det 
som man håller på med. Sen så behöver man inte tänka på så mycket annat. Annars kan det bli 
ibland när jag har rökt… till exempel att… eller när jag inte röker att jag sätter mig… Eller att 
jag lätt kan bli orolig eller så här. 

 
Att använde cannabis ofta gör att den tenderar att mista sin betydelse av att ”förhöja” och ge ett 
mervärde till ett speciellt tillfälle. I stället ser vi att ett dagligt cannabisanvändande i sig själv 
skapar de ”speciella” tillfällena där det används. I citatet nedan ser vi hur en av informanterna 
känner att cannabisintaget har blivit en mer eller mindre normal företeelse i vardagen och inte 
specifikt vid speciella tillfällen. 
 

Intervjuare: Varför använder du narkotika idag då? 
 
Fredrik: Idag är det… alltså rökat, är för att det har blivit en vardaglig grej…  

 
Medan de använder cannabis så gott som dagligen och med ett ”egenvärde”, används andra typer 
av narkotika fortfarande som ett ”mervärde” avsett för speciella tillfällen. Ivar som röker hasch 
varje dag berättar: 
 

Intervjuare: Men amfetamin och den typen av droger, vid vilka tillfällen använder du det? 
 
Ivar: Det skulle vara om det var nån fest vid nåt speciellt tillfälle. Det skulle jag aldrig kunna 
stoppa i mig för att… bara för att göra en eftermiddag roligare, inte på det sättet utan, jag är 
utav den åsikten att… man kan använda en drog för att förstärka ett positivt tillfälle så att man 
kan uppleva mer av det här tillfället va, men man kan inte använda en drog för att skapa 
tillfället. Faktiskt va… Jag försöker att undvika att skapa situationer med hjälp av droger, 
snarare förbättra en bra situation, förstärka en upplevelse som redan finns, en konsert eller 
nånting, så det är väl mer åt det hållet, så stoppar jag i mig amfetamin för att nån polare… har 
25-års skiva och vi ska festa i två dygn eller man åker iväg till Roskilde eller man går till ravefest 
eller… dansar åtta timmar, då kan det väl vara, men det är för att det förhöjer dom tillfällena 
som finns, jag menar man har ju ändå festen, då man ska festa i två dygn och alla polarna på 
plats, eller du har ravefesten då du ska dansa i åtta timmar.  

 
Flera av informanterna nämner också LSD och att det är en typ av narkotika som de gillar att 
använda tillsammans med bara några få kompisar. Flera berättade att när de ska använda LSD 
planerar de noga och lämnar ofta stadens liv och stress för att till exempel åka till landet eller 
skogen tillsammans med några kompisar och där använda det. LSD är en typ av narkotika som 
kan ha kraftigt hallucinogena effekter och förvränga verkligheten på ett sätt som inte går att 
kontrollera vilket också kan få till följd att ruset kan upplevas mycket obehagligt. 

Borttaget: ¶
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Gunnar: för det har jag hört flera gånger… kompisar eller bekanta som har tagit ecstasy och 
LSD, som har blivit tagna av polisen på fester, dom blir dragna in i piketbussen, dom blir 
skrämda att dom ska ringa deras föräldrar, att dom ska få sitta i fängelse för resten av deras liv, 
dom säger såna saker, som… okej, jag förstår att dom vill skrämma folk från det, men inte folk 
som är påverkade, för det är då det går snett, det är då folk börjar slåss, för att dom bara: Jag 
måste komma ut härifrån piketbussen… För man hade tänkt sig att, jag kommer att sitta på 
mitt lilla fält med folk som dansar till musik, kolla på mitt träd som kanske… ger mig konstiga 
färger och har det allmänt bra, så kommer nån och typ säger… ja, verkligen drar en från den 
där lyckodrömmen som en levande dröm, och drar den i en levande mardröm som kan få en 
att fastna totalt.  

 
De flesta av informanterna ser på narkotika som något socialt, något som de använder 
tillsammans med vänner och kompisar. Många sa att de aldrig hade använt narkotika ensam 
(cannabis undantaget) utan att det just var en social ritual som de i första hand gjorde tillsammans 
med vänner för att åstadkomma ett mervärde vid ett speciellt tillfälle. 
 
Det bekräftas till viss del i fas III att droganvändning framför allt sker i sociala samanhang. Av 63 
informanter rapporterade 39 (62 %) att de använde droger med tjejkompisar och 61 personer (97 
%) att de använde med killkompisar. 22 personer (35 %) använder med partners, medan 33 
personer (52 %) menade att de kunde använda droger ensam och då cannabis.  
 
Det är också viktigt för informanterna att inte använda narkotika vid fel tillfällen. De ville till 
exempel inte använda narkotika om de skulle hem till andra som inte kände till deras 
narkotikabruk. De berättade också att de har kompisar som inte vet om att de använder narkotika 
eller som inte gillar att de använder det, vilket gör att de vid sådana tillfällen avstår från att 
använda narkotika. 
 

Intervjuare: Kan du berätta om typiska situationer som man tar droger i och situationer som du 
inte skulle ta droger i? 
 
Fredrik: Situationer som jag inte skulle ta droger, det är om man ska träffa folk som inte gör 
det… hm… som inte vet ens, så där, som inte särkilt vet att man tar saker. Äh… träffa 
familjen, eller föräldrar och… eller äldre folk som jag vet är lite emot det, eller inte vet men kan 
tänka mig det, gå ut på, inne i stan så ska man träffa folk, det är inte så roligt att vara borta. 

 
Den erfarenhet av narkotika som våra informanter beskrivit visar att de idag i många avseenden 
kan ses som medvetna konsumenter av narkotika, till skillnad från när de första gången prövade. 
De anser sig utifrån sin erfarenhet av och kunskap om olika typer av narkotika kunna välja ”rätt” 
typ av narkotika utifrån situation och den effekt de vill uppnå. Majoriteten av informanterna var 
polydroganvändare, det vill säga använder flera olika typer av narkotika vid olika tillfällen eller i 
kombination vid ett och samma tillfälle (EMCDDA, 2002). Men det bör också tilläggas att de 
ofta använder en speciell typ av narkotika som de föredrar framför andra typer av narkotika. 
Vilken typ av narkotika den enskilde informanten sa sig föredra varierade dock. De berättade att 
varje enskild användare har sin favorittyp av narkotika som de tycker passar speciellt bra för dem 
och deras personlighet och för olika tillfällen. Några av informanterna tyckte till exempel sämre 
om ”avtändningen” efter en viss typ av narkotika än en annan och gjorde utifrån det ett val att 
avstå från att använda den sortens narkotika. Någon klagade till exempel över att avtändningen 
från ecstasy var fruktansvärd och att de därför hade slutat använda det och idag föredrog till 
exempel amfetamin eller kokain. En annan avgörande faktor för att avstå från att använda en 
speciell typ av narkotika och välja andra var baserat på hur beroendeframkallande de tyckte den 
var. 
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Cissi: Kokain vet jag, för att jag har haft en paus från det på ett år och sen testat igen och… 
Jättekul, en kväll. Sen nästa… Nä, men det… helgen efter eller… då får jag ångest direkt. Och 
plus att jag vet att kokain är den enda drogen som jag kan få… problem med. Man får en 
otrolig… Det är beroendeframkallande så… Så man tror inte det själv. Jag trodde inte på det. I 
början så här: ’Ja, men jag har inga problem, inga problem’. Man kommer på sig själv att helt 
plötsligt så har man det suget… så fort man ska ut och bara: ’Ja’! Nästan så att man längtar för 
att gå ut för att man vet att nu… Så att jag vet att kokain får jag väldigt mycket problem med. 
Så därför vill inte jag röra det mera. 

 
Några informanter påpekade också att när de samlades och använde narkotika så var det inte 
alltid samma sorts narkotika som användes av alla. Istället använde de den sort som passade var 
och en bäst. På fester valde somliga att använda amfetamin, andra använde ecstasy eller kokain 
för att när festen var över använda hasch. 
 
 
Narkotikatillgänglighet 
 
Den samstämmiga bild som våra informanter ger är att det är lätt att få tag på olika typer av 
narkotika. Från fas III rapporterade till exempel 55 av 63 informanter (88,7 %) att det var ganska 
eller väldigt lätt att få tag på marijuana. Majoriteten tyckte också det var väldigt eller ganska lätt 
att få tag på amfetamin, kokain och ecstasy. Däremot tycks heroin vara svårare att få tag på enligt 
de flesta informanter. 66 % menade att det skulle vara antingen omöjligt eller mycket svårt att få 
tag på, medan endast 16 % menade att de ganska lätt skulle kunna få tag på det. Tänkbara orsaker 
till detta kan dels vara tillgängligheten, dels att heroin ses som tabubelagt av de flesta 
informanterna och därför inte heller förekommer i de kretsar de umgås.  
 
Tabell: fas III 
Hur svårt tror du det 
skulle vara att få tag på: 

Antagligen 
omöjligt 

Väldigt eller 
ganska svårt 

Väldigt eller 
ganska lätt 

Vet ej 

Marijuana   2 (3,2)   5 (8,1) 55 (88,7)   0 (0) 
Amfetamin   4 (6,5) 18 (29) 37 (59,7)   3 (4,8) 
Kokain   4 (6,5) 22 (35,5) 33 (53,2)   3 (4,8) 
Ecstasy   4 (6,5) 14 (22,6) 42 (67,7)   2 (3,2) 
Heroin 15 (24,2) 25 (40,3) 10 (16,1) 12 (19,4) 
n=63 (%), Bortfall: 1 person, 1,6% 
 
 
På frågan hur de får tag på narkotikan berättade informanterna (fas I) att de normalt ringer upp 
en kompis som antingen själv säljer eller som kan hjälpa till att förmedla en kontakt. Visserligen 
händer det att det uppstår vad informanterna kallar ”torka”, det vill säga att det i de kretsar 
informanterna umgås, i det närmaste är omöjligt att för tillfället få tag på en speciell typ av 
narkotika. Detta upplevdes dock inte som ett egentligt problem, dels för att det inte händer ofta 
och dels för att informanterna inte är beroende av narkotika. ”Finns det inte så finns det inte” var 
en vanlig inställning bland informanterna och det var inte någon som ville säga att de egentligen 
”jagade” narkotika, utan det var mer en fråga om hur mycket tid de vill lägga ner på själva 
införskaffandet. 
 

Intervjuar: Lägger ni ner mycket tid på att skaffa det? 
 
Christian: Nä, jag lägger inte ner nån tid alls. Går det inte att fixa, så skiter jag i det. Jag skulle 
aldrig jaga droger. 
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Informanterna berättade också att de kontaktade olika personer beroende på vilken typ av 
narkotika de var intresserade av. Det är till exempel inte säkert att den som säljer cannabis också 
säljer ecstasy eller amfetamin. Det blir därför nödvändigt att känna eller känna till flera personer 
som kan tillhandahålla den narkotika man är intresserad av. 
 
Positiva och negativa erfarenheter av narkotika 
 
Samtliga informanter i fas I lägger stor vikt vid de positiva drogerfarenheter de haft i samband 
med att de använt narkotika. En ofta nämnd erfarenhet är helt enkelt att de ”har kul med droger” 
och att detta är en direkt följd av de ruseffekter som olika typer av narkotika har (se också kapitlet 
”Vad de använder och tillsammans med vem”). Information från fas III styrker bilden av att de 
positiva erfarenheterna av att använda narkotika uppfattas som mycket viktiga. 34 informanter 
(55,7 %) höll helt och hållet med om påståendet ”fördelarna med min narkotikaanvändning överväger 
nackdelarna”. 15 informanter (24,6 %) höll delvis med om detta påstående, medan endast 3 
informanter (3,2 %) tog delvis eller helt och hållet avstånd från påståendet8. 
 
I fas I framgår det också tydligt att informanterna tycker ”att festa på droger” är positivt då det 
hjälper dem att känna sig bekväma och ”må bra” i sociala och festliga samanhang. Informanterna 
nämnde att de fick en större förmåga att prata med andra människor, de ansåg att de blev mer 
sociala och att det också var lättare att vara tillsammans med andra. De har lärt känna många nya 
människor genom sitt bruk av narkotika. Antingen genom att de träffar nya människor när de 
köper narkotika eller genom att de gång på gång hamnar på fester med samma människor som 
har liknande intressen av narkotika som de själva har. De lever i en för narkotikaanvändare 
gemensam social värld som vi tidigare beskrivit. 
 

Ole: … Många av… Kompisar som tar droger, de har jag ju lärt känna genom… liksom… jag 
har ju träffat de på nåt sätt. Träffat genom... eller fått droger av dom. 

 
En del av informanterna nämnde också att de ”lärt känna sig själva” bättre efter att ha använt 
narkotika. De berättade att när de använder narkotika tänker de på saker de tidigare inte tänkt så 
mycket på, att de får andra tankebanor och även att svåra tankar kan bli lättare att hantera. Några 
menar också att narkotikan har hjälpt dem att bli bättre människor, till exempel genom att de fått 
en mer tolerant attityd till andra. De förklarade att narkotikan öppnat deras ögon så att de kan se 
och tolka världen på nya och bättre sätt än tidigare. Kalle var en av informanterna som hade 
sådana erfarenheter: 
 

Intervjuare: Hur tror du ditt liv skulle ha varit om du inte skulle ha använt narkotika? 
 
Kalle: Det är nog en svår fråga, men... jag skulle nog antagligen ha varit… helt inne i 
ekorrhjulet. Det är det hära… Jag skulle nog inte tänka på det sättet och jag skulle nog vara 
mer fördomsfull människa. … Jag skulle inte ha de tankar och de åsikter som jag har nu. Jag 
skulle nog… Jag tror att drogerna har gett… sett… fått mig att få en lite… en bättre 
människosyn. … Livet skulle vara annorlunda i alla fall. Det kan jag säga. Helt annorlunda! 
Att… de har öppnat upp mitt sinne ganska mycket. När jag flyttade ner till Stockholm, så var 
jag /…/ och... hade HELT sjuka värderingar. Jag träffade på en massa folk som höll på med 
det här. Nej, jag… lärde mig många saker, det är många saker som har förändrats sig.  
 

Musik är också mycket viktigt för de flesta av informanterna. Narkotika är enligt informanterna 
nära förbundet med deras upplevelse av musik. De flesta informanterna menade att narkotika 
förhöjer upplevelsen av musik och att olika typer av narkotika passar till olika typer av musik. 
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Bland annat menade några informanter att hasch passade bra till reggae och lite ”soft” musik, 
medan till exempel ecstasy och amfetamin passade bra till rave och tekno. 
 
Två av informanterna arbetade också med musik. Flera andra av informanterna ägnade också 
mycket av sin tid åt musik som en viktig fritidssysselsättning. Dessa informanter menar att deras 
användande av narkotika gett musiken en ny dimension och det inte enbart är något som används 
i sociala och festliga sammanhang. De använder narkotika i ett skapande syfte. De menar att 
cannabis förhöjer deras förmåga att komponera musik, framföra musik eller tolka andras musik. 
Narkotika kan bland annat som Niklas berättar, användas för att lära in nya instrumentala 
tekniker. 
 

Niklas: Jag spelar slagverk och det var en, en slagverkare som gjorde en helt fantastisk grej som 
jag hade försökt öva på och försökte liksom... ääh, jag har inte tekniken till att göra det här, 
tyckte jag och liksom är hela tiden blockerad och jag hade, jag hade lyssnat på det där och bara 
åh, den där rytmen skulle jag vilja spela men jag, jag är inte tillräckligt snabb, jag har inte 
tekniken liksom... öh.. röker, ställer mig och spelar , bara spelar det rakt av liksom, och sen dess 
har jag kunnat liksom... och det har varit ett lyft musikaliskt absolut, det är nåt jag har kunnat 
använda sen, använt jättemycket efteråt.  

 
 
Ur ett samhällsperspektiv är frågan om risker och negativa effekter av narkotika viktigt, framför 
allt narkotikans negativa fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Även rekreationella 
droganvändare ses ofta som personer som är beroende av drogen de använder. Informanterna 
från fas I framhöll särskilt de positiva effekterna av droger, men de pratade också om 
drogrelaterade risker. Det är emellertid viktigt att påpeka att det senare inte är något de betonar 
särskilt mycket. Negativa drogerfarenheter nämndes normalt endast efter direkta frågor från 
intervjuarna. Men när frågan ställdes framgick det dock att informanterna även reflekterar över 
negativa drogeffekter. Tydligt är att de inte betonar det fysiska beroendet särskilt mycket, något 
som antyder att de har en annan utgångspunkt för värdering av drogers konsekvenser än 
samhället i övrigt.  
 
Informationen från fas III styrker också resultaten från fas I att de självupplevda negativa 
drogerfarenheterna inte är särskilt omfattande. Tabellen på nästa sida sammanfattar upplevda 
negativa konsekvenser av droger (fas III). Från tabellen kan man utläsa att majoriteten inte har 
upplevt några negativa drogrelaterade konsekvenser på de områden vi frågade om. Den vanligaste 
upplevda negativa konsekvensen var drogernas effekter på den egna ekonomin (23 %). 
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Drogers negativa inverkan på: N= 63 (%) 

Familjeliv  
  Ja 12 (20) 
  Nej 44 (73,3) 
  Vet ej   4 (6,7) 
  Bortfall   3 (4,8) 
Vänskap eller sociala liv   
  Ja 12 (19,7) 
  Nej 47 (77) 
  Vet ej   2 (3,3) 
  Bortfall   2 (3,2) 
Fysiska hälsa  
  Ja 16 (26,2) 
  Nej 45 (73,8) 
  Vet ej   0 (0) 
  Bortfall   2 (3,2) 
Psykiska hälsa  
  Ja 13 (21,3) 
  Nej 46 (75,4) 
  Vet ej   2 (3,3) 
  Bortfall   2 (3,2) 
Studier eller möjligheter inom arbete och arbetsliv  
  Ja 13 (21,3) 
  Nej 47 (77) 
  Vet ej   1 (1,6) 
  Bortfall   2 (3,2) 
Ekonomi  
  Ja 23 (37,7) 
  Nej 37 (60,7) 
  Vet ej   1 (1,6) 
  Bortfall   2 (3,2) 
Tabell: fas III 
 
 
När informanterna i fas I ombads att berätta om sina negativa drogerfarenheter nämnde de sällan 
risken för fysiskt beroende. I stället verkar drogrelaterade negativa effekter ha mer med 
informanternas förhållande till omvärlden att göra, till exempel till informanternas relationer till 
andra. Några informanter sa själva att de hade ”sumpat” (förlorat) några av sina kompisar när 
kompisarna hade börjat använde för mycket narkotika. Ett annat exempel var ett minskat 
interesse av att umgås med gamla kompisar som inte använde narkotika. Utifrån vårt material är 
det svårt att entydigt säga om detta berodde på att informanterna själva valt att sluta umgås med 
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dem som använde för mycket narkotika eller om orsaken var att den som använde för mycket 
narkotika hade börjat umgås i andra kompiskretsar. 
 
Det är också intressant att nämna att några informanter menade att kärleksförhållanden kan ta 
skada av narkotika. I intervjuerna berättade några av informanterna om egna och andras 
kärleksförhållanden som hade tagit slut eller var problematiska på grund av narkotika. Problemet 
var inte, enligt informanterna, att de använde narkotika, utan att de använde ”för mycket” 
narkotika. 
 

Ragnar: Jag pratade med min kompis senast häromdagen att, dom är ett par, dom är 
tillsammans, båda två håller på väldigt mycket med droger, jag säger det.. och han är så ledsen 
för att deras förhållande inte funkar, jag ba ’men det beror bara på att ni knarkar så mycket 
liksom’. Det är bara så här tjacknojor liksom.  

 
Det framgår också av materialet att samtliga informanter personligen känner eller har hört talas 
om kompisars kompisar som har fått problem med narkotika. De ser problemen framför allt som 
en fråga om att inte ha kontroll över narkotikaanvändandet men att detta inte nödvändigtvis 
måste vara relaterat till att inte ha kontroll över vardagslivet. Det är viktigt att lägga märke till att 
en eventuell minskad kontroll över droganvändandet nämns i samband med de negativa 
konsekvenserna för användarens sociala liv och inte för den fysiska hälsan. Informanternas 
perspektiv på ett riskfyllt narkotikabruk grundar sig tydligen i deras relation till deras sociala värld 
och de faktorer som där värdesätts högt. Jackson (2004) betonar detta när han säger ”…a sense of 
excess arises from a relationship between self and world” (Jackson, pp. 80).  
 
I informanternas sociala värld värdesätts ett socialt integrerat liv mycket högt och drogers risker 
är därmed konstruerad i relation till hur ett riskfyllt narkotikabruk kan skada dessa värden. 
Informanterna uppfattar alltså inte drogers risker först och främst grundat i farmakologi och 
substanser, utan snarare i sociala konsekvenser. Informanterna kunde dock berätta om överdoser 
och narkotikaberoende personer som inte fick hjälp eller som var på behandlingshem för 
narkotikaavvänjning. Dessa typer av narkotikaproblem var emellertid associerat med mer perifera 
bekanta och inte personer i en närmare bekantskapskrets. Det sågs inte som problem 
informanterna själva riskerade att drabbas av. 
 
Inga av informanterna i fas I eller II hade själva fått behandling för narkotikaproblem och av 
informanterna i fas III hade endast en av 63 fått sådan behandling. Ingen av informanterna hade 
fått behandling för alkoholproblem9. 
 
I fas I framgick det också att informanterna såg det som problematisk att söka hjälp. I 
intervjuerna menar de att de som har drogproblem inte själva fattar att de behöver hjälp och att 
de därför inte heller söker professionell hjälp. De berättade också att de troligen själva på samma 
sätt skulle vägra att söka hjälp eftersom de är rädda för att bli stigmatiserad och stämplad som 
kriminella eller ”narkomaner”. Att söka hjälp för narkotikaproblem ses av många som mer 
problematiskt än att söka hjälp för alkoholproblem, vilket de inte tror är lika stigmatiserande. 
Någon undrade också om de som socialt integrerade narkotikabrukare skulle bli godkända på 
’NA’, Anonyma Narkomaner (Narcotic Anonymous), på grund av att de inte hade ett ”verkligt” 
narkotikamissbruk, det vill säga att de inte var beroende av narkotika, och att de inte använde 
tung narkotika som heroin.  
 
För informanterna i fas I framstod tanken på att själva söka hjälp som mycket hypotetisk och 
ingen hade konkreta funderingar på att söka hjälp på grund av sitt narkotikaanvändande. Detta 
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stämmer väl överens med deras perspektiv på det egna drogbruket, nämligen att det är under 
kontroll. Informanterna ser sig själva som användare av narkotika, inte som missbrukare. Om de 
helt skulle sluta att använda narkotika (något ingen för övrigt hade planer på för ögonblicket) 
menade de att de skulle klara det på egen hand.  
 
Trots den generella känslan av att ha kontroll över sitt narkotikaanvändande var det några av 
informanterna som berättade att de under kortare perioder hade haft narkotikaproblem, till 
exempel när det varit extra mycket fester. Det hände då att de kunde känna sig deprimerade eller 
oroliga för att de inte längre hade kontroll över sitt narkotikabruk. 
 
Flera av informanterna berättade också om andra negativa fysiska reaktioner de själva hade 
upplevt på grund av narkotikan. Ett dåligt rus kan till exempel vara att få hallucinationer när det 
inte är önskvärt och därmed tappa kontrollen över det nya sinnestillstånd de upplevde med hjälp 
av narkotikan. Det lades stor vikt vid att ha kontroll under ett narkotikarus (se vidare ”Narkotika 
i samband med alkohol”). Att må fysisk illa, uppleva ångest och hallucinationer var bland de 
vanligaste negativa narkotikaerfarenheter informanterna berättade om. I följande citat berättar en 
av informanterna om en dålig narkotikaerfarenhet som hon upplevda efter att ha tagit ecstasy 
tillsamman med sin föra detta pojkvän. 
 

Greta: När ruset började att avta så fick jag… började jag få ganska mycket ångest för att jag 
hade ljugit för dem på jobbet. Det blev bara värre, värre och värre. Den där ångesten, jag blev 
bara jättetyst. Och så: ’kom min älskling. Vi röker lite gräs’. Jag tänkte att det skulle bli bättre. 
Att jag blir lugn och mår bra av gräs. Så jag rökte ganska mycket och det blev inte alls bättre. 
Det blev bara värre och jag fick mer och mer ångest. Och blev bara tystare och tystare och sa 
ingenting och… kröp ihop och… Och så sa min pojkvän att vi skulle gå upp till honom och gå 
och lägga oss. Och jag var bara helt apatisk. Han fick säga åt mig flera gånger att komma och 
jag hasade mig fram, tog mina skor och så gick vi därifrån. Han frågade saker och jag svarade 
med jättetyst röst och jag drog upp axlarna och… Samtidigt som jag liksom såg helt vanställd 
ut utifrån. Så i huvudet var jag jätteklar. Jag gick verkligen och tänkte: ’Men gud, vad är det här? 
Ska jag… Av allting min mamma har varnat mig för så går jag och tar ecstasy. Att jag tar 
droger när jag vet att hon har sagt att det är dåligt. Och nu ser jag ut så här liksom. Vem vet 
om det kommer att släppa liksom.’ Och så samtidigt var jag bara… Jag mådde ingen bra alls, 
och jag la mig direkt i sängen. Sen började jag… Det måste ha varit ångestattacker, för att jag 
började skaka och det kom ljud ur mig. Och fick jätteångest och drog ihop hela kroppen. Och 
det var jättejobbigt. Och sen slappnade jag av och då var det bara så här… jag låg helt stilla, 
helt död. Och då berättade jag för min pojkvän, för att han låg bredvid mig hela tiden. Då 
berättade jag för min pojkvän vad jag hade känt under den hära… när jag drog ihop mig, den 
här ångestattacken. Sen kom nästa ångestattack och jag skakade och mådde jättedåligt och så 
slappnade jag av igen och fortsatte med att berätta vad jag hade känt och… vad som kom upp 
ur mitt huvud… Han tyckte att det var jätteläskigt.  

 
Ovanstående berättelse visar hur ett dåligt rus kan upplevas. Det är viktigt att nämna att ingen av 
de negative narkotikaerfarenheterna som informanterna berättade om ansågs som en anledning 
till att sluta använde narkotika. I stället anses de snarare som viktiga erfarenheter att ta med sig 
vidare i livet. En av informanterna sa att ”vad man inte dör av blir man starkare av” och flera av 
informanterna såg de negativa narkotikaerfarenheterna på samma sätt. Greta, som vi mötte i 
citatet ovan, berättar senare att erfarenheten fått positiva konsekvenser för henne: 
 

Greta: Det var INGEN kul upplevelse. Men jag var fortfarande lika klar i huvudet. Jag kunde 
tänka klart. Jag kunde berätta för honom allt som hände… inom mig. Och sen dagen efter så 
skrev jag ner typ allting som jag hade sagt, allt jag kom ihåg. Jag kom ihåg jäkligt bra. För han 
sa att det stämde allting. Då var det massa grejer från min barndom som hade dykt upp. Och 
min relation till min mamma… och min pappa dog ju när jag var ganska ung… Allt sånt där 
kom upp och det var kopplingar som inte jag hade sett förut. Så även om det var en jättejobbig 
natt, för det höll på hela natten… Även om det var det värsta jag har varit med om så kom jag 
ändå fram till jäkligt bra grejer.  
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Hur ser de socialt integrerade narkotikaanvändarnas attityder till narkotika 
och narkotikaanvändande ut? 
 
 
Riskvärdering och hantering av narkotikas negativa effekter 
 
Som vi tidigare sett har informanterna efterhand blivit kunnigare och mer medvetna konsumenter 
av narkotika. De menar att de har en relativt nyanserad bild av eventuella negativa effekter och 
risker genom att själva pröva och genom att umgås med människor som delar deras erfarenheter 
av narkotika. Informanterna är också väl medvetna om och insatta i den narkotikainformationen 
som ges från samhällets sida. I skolan har alla fått information om att narkotika är farligt. Trots 
myndigheternas förbud och narkotikapreventiva arbete samt egna och andras personliga negativa 
erfarenheter av narkotika, väljer informanterna dock att fortsätta använde narkotika. 
Narkotikaanvändning ses ur ett myndighetsperspektiv normalt som ett riskbeteende, och att 
risken ligger i den narkotiska substansens. Därför finns inte heller något riskfritt sätt att använde 
droger på. Informanterna har emellertid ett annat synsätt på drogers risker. De, likväl som 
myndigheteterna, värderar risker men på andra grunder. Som Sørensen (2003) hävdar verkar 
riskvärdering vara situationell och informanterna menar att drogrelaterade risker kan undvikas 
eller hanteras genom olika typer av kontrollmekanismer som är riktade mot individens sociala och 
fysiska kontext.  
 
Informanterna från fas I betonar, som nämnts, först och främst de positiva 
narkotikaerfarenheterna. De upplever själva att de kan kontrollera sitt narkotikaanvändande 
genom att använda det på ett bestämt sätt. Denna uppfattning styrks också av informationen från 
fas III. På frågan om hur mycket informanterna höll med om påståendet ”jag har fullständigt 
kontroll över min narkotikaanvändning”, svarade 45 informanter (73,8 %) att de helt och hållet höll 
med. 12 informanter (19,7 %) rapporterade att de delvis höll med om påståendet. Bara två 
personer menade att de delvis eller helt och hållet tog avstånd från påståendet (3,2 %)10.  
 
Inom den för informanterna aktuella sociala världen finns kunskap om hur de undgår eller 
minimerar risker relaterad till narkotikaanvändning. Denna riskvärdering och hantering är baserad 
på egna och andras upplevelser. Informanterna har alltså en subjektiv och erfarenhetsbaserad 
riskvärdering. Vi kommer nedan att diskutera hur informanterna producerar och förhandlar 
risker i den sociala interaktionen genom att analysera deras riskuppfattningar och de konkreta 
åtgärder de använder för att minimera riskerna. 
 
Informanterna i fas I menar att de har kunskap och erfarenhet som hjälper dem att hantera 
narkotika på ett sådant sätt att de utsätter sig själva för minst möjliga skada. Det är viktigt att 
poängtera att informanterna är medvetna om att de aldrig fullständigt kan kontrollera riskerna. 
De anser emellertid att riskerna är så små att de är villiga att ta dem för att uppleva de positiva 
effekter som de eftersträvar. 
 
Informanterna hävdar också att grupptryck inte är en anledning till att använde narkotika. I fas 
III frågades informanterna om hur viktigt grupptryck var för att de skulle fortsätta med droger. 
Ingen svarade att grupptryck var mycket eller ganska viktigt. Två personer tyckte det var lite 
viktigt och 56 personer (93,3 %) tyckte inte grupptryck var viktigt alls11 som anledning till varför 
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de använde narkotika. Informanterna i fas I betonade att användning av narkotika är en 
individuell handling där det är upp till var och en om de vill använde narkotika eller inte, vilken 
typ av narkotika, hur mycket, när och var de vill använde narkotikan. De förkastar alltså idén om 
att ett droganvändande har något med passivitet att göra eller att droganvändare på något sätt är 
offer för yttre påtryckningar. Att introducera andra till droger var av många informanter ansett 
som förkastligt. De berättade att de inte ville introducera andra till droger då de inte ville ha 
ansvaret för vad som skulle kunna hända med nybörjarna. Informanterna berättade också att om 
någon har bestämt sig för att inte använda narkotika respekterade kompisarna det. I några fall 
berättade de också om hur de blivit stöttade av kamrater om de bestämt sig för att inte använda 
narkotika på ett tag, de fick stöd att stå fast vid sitt beslut. 
 

Intervjuare: Vad har gruppen för betydelse för om du ska ta droger? 
 
Helen: … Eh, fast ifall jag bestämmer mig för att inte göra nånting då stöttar de till hundra 
procent. Det har ju hänt då till exempel… Alltså jag blir egentligen svagast på droger, när jag 
dricker. Då kan jag till exempel bli sugen på amfetamin. Det har hänt att jag har gått med 
henne in på toaletten och säger jag så här: ’Ja, men kom igen ge mig lite.’ Och så bara hör jag 
mig själv ba: ’Nej! Du vill inte.’ Och bara säger jag så där, ur mig själv. Och då säger hon så där: 
’Jag vet att du inte vill. Sluta. Jag vet.’ och sen så bara tar hon och så känner jag bara: ’Jo, men 
jag måste ha.’ Sen så: ’Kom igen då, bara lite.’ Och sen säger hon så här: ’Jag VET att du inte 
vill. Sluta tjata.’ Och sen dagen efter kan jag vara så här åh tacksam bara för att… Åh, vad 
skönt! Just för att… just när du egentligen inte vill göra det och gör det, det är då du mår dåligt. 

 
Trots att det enligt informanterna inte finns ett grupptryck, så visade det sig i undersökningen att 
kompisgänget har inflytande på informanternas droganvändning. I likhet med andra studier (se 
till exempel Peretti-Watel, 2003) visar intervjumaterialet att det är skillnad mellan grupptryck och 
inflytande från kompisar. Informanterna nämnde till exempel att det är svårt att avstå från 
narkotika när alla kompisarna tar. Dessutom är det mycket vanligt, speciellt i samband med 
cannabisanvändning, att bjuda andra på drogen, och många av informanterna menade att det är 
svårt att säga nej när man blir bjuden. När informanterna talade om inflytande från kompisar var 
det ändå viktigt för dem att poängtera att ett droganvändande är ett individuellt val och trots 
inflytandet från andra menade informanterna att det var de själva som slutligen hade ansvaret för 
sitt eget droganvändande. 
 
De som använder cannabis dagligen hävdar också att de i alla fall inte skulle använda andra typer 
av narkotika än cannabis på daglig basis. Deras sporadiska användande av andra typer av 
narkotika än cannabis hänger samman med att de anser narkotika som en ”social grej” och att de 
därmed inte, eller i alla fall sällan, använder narkotika ensam (igen måste cannabis undantas). 
Detta fungerar som en återhållande faktor på narkotikaanvändandet och de menar att detta är 
viktigt för att minimera de drogrelaterade riskerna.  
 
Ett annat exempel på informella regler för kontroll som informanterna berättade om, är att de 
aldrig skulle låna pengar för att köpa narkotika. Det skulle vara ett tecken på att narkotikan har 
kontroll över dem, i stället för tvärt om. Under perioder med lite pengar användes dessa i första 
hand till att klara av räkningar, t.ex.att betala hyran, i andra hand till att köpa de kläder de ville ha. 
De menade också att de avstod från att använda narkotika om de hade andra viktigare saker att 
göra. Det var tydligt att deras sociala nätverk och dagliga åtaganden påverkade deras 
narkotikaanvändande. Informanterna använder till exempel inte narkotika före eller under 
arbetstid, om detta skulle få negativa konsekvenser för arbetets utförande. 
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Gunnar: Nej, men det är… alltså jag är rätt så bra på, om det inte är läge att ta det om jag ska 
gå och jobba, det händer rätt så ofta eftersom jag börjar vid fem, sex… så det händer att min 
brorsa kommer hem från jobbet så har jag en massa polare som kommer förbi eller att vi sitter 
ute i en park innan jag ska gå och jobba och dom sitter och tar en öl och nån kanske tar fram 
lite röka och så, då är man sugen, jättegärna, men jag tänker så här, jag måste jobba så jag kan 
inte, eller om jag ska träffa folk som inte tycker om det eller folk som inte vet att jag gör det 
och så, då… då låter jag bli. 

 
Vi ser i citatet ovan att informanten avstår från narkotika och kontrollerar sitt användande för att 
narkotikan inte skall förstöra de sociala möjligheterna. Detta fungerar emellertid inte på samma 
sätt för alla. Vad som anses vara negativa konsekvenser är något relativt bland informanterna, och 
att vara slö behöver inte betyda att man blir av med sitt jobb. Några berättade att om de använde 
cannabis på kvällen, gjorde det dem slöa nästa morgon, men de såg samtidigt inte detta som skäl 
till att sluta att använde cannabis på vardagskväller. Citatet nedan är från en annan av 
informanterna som har för avsikt att fortsätta sitt cannabisanvändande på en daglig nivå. 
 

Fredrik: Jag röker nästan varje dag, ja. Jag tycker inte att det är bra att jag gör det för att man 
blir seg och… eller inte seg, men man blir väldigt lätt lat och… så är det svårt att komma upp 
på morgonen, mm… och så har man inte sovit mycket och rökt precis innan man gick och la 
sig så är man rödögd halva dan, och det är inte så bra på jobbet, man ser ju väldigt risig ut och 
blek och så…  

 
Också de som tyckte att de periodvis hade använt för mycket narkotika, menade att de normalt 
hade ett kontrollerat användande. Det framgick tydligt i intervjuerna att riskvärderingen var 
beroende av speciella normer som är förknippade med de olika typerna av droger de använder. 
Som vi tidigare sett är inte riskerna i första hand relaterade till fysiska skador utan sätts snarare i 
samband med att inte klara av sitt jobb. Det var därför viktigt att droganvändningen kunde 
kontrolleras på ett sådant sätt att de dagliga åtagandena klarades av. 
 
Ett sätt att ha kontroll över droger var att avstå från droger under vissa perioder. Informanterna 
la stor vikt vid förmågan att avstå från narkotika vilket de menade demonstrerade att de hade 
kontroll över sitt narkotikaanvändande. Genom att visa att de kan avstå från droger markerar de 
också att det är de som har kontrollen över narkotikan och inte tvärt om. 
 

Ivar: … men har jag det inte så tänker jag inte låta det vända upp och ner på mitt liv. Man kan 
inte låta en drog styra ens tillvaro och hela ens liv bara för att man använder den, det är 
fortfarande jag som måste vara herre över mitt liv, liksom. 

 
Informanterna ser minderåriga som en speciell riskgrupp, de berättade att de är oroliga för vad de 
ser som en reell narkotikautveckling där allt yngre människor använder narkotika. I intervjuerna i 
fas I framgick det tydligt att några informanter var oroliga för yngre syskons eventuella 
narkotikaanvände. Här bör nämnas att de som var för en legalisering av cannabis också tyckte att 
en förutsättning för legalisering var att ha en åldersgräns för inköp och användande av narkotika. 
I fas III frågade vi informanterna vid vilken ålder de tyckte det var okey för en person att prova 
hasch. 4 personer (6,8 %) svarade att det aldrig är okey. 29 personer (49,2 %) tyckte man skulle 
ha en åldersgräns på 18 år och 12 personer (20,3 %) tyckte att 20 år var en acceptabel ålder för att 
prova hasch. Övriga angav ett mera oprecist intervall på mellan 15 och 25 år12 som acceptabelt.  
 
Det är intressant att konstatera att första gången informanterna själva prövade narkotika var 
många yngre än de åldersgränser de nu ansåg lämpliga. Detta bör ses i ljuset av informanternas 
egen uppfattning att de själva inte var erfarne då de provade droger första gången och att de inte 
visste hur man skulle hantera droger vid debutåldern. I intervjuerna i fas I framgick det klart att 
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minderåriga upplevs som mindre erfarne och inte kan hantera narkotika på samma sätt som 
informanterna själva kunde idag. De yngre representerar därmed en riskgrupp enligt 
informanterna.  
 
Värdering av risker har också att göra med personliga relationer och tillit. Informanterna hävdar 
nämligen också att deras narkotikahantering inte är så riskfylld beroende på att de känner och litar 
på säljarna av narkotika (se avsnittet ”Narkotikatillgänglighet”). För övrigt, och detta gäller 
speciellt ecstasy, finns det olika sorter av en och samma typ av narkotika som är bättre eller sämre 
än andra. På detta sätt kan informanterna till exempel köpa den typ av ecstasy som passar dem 
själva bäst och som de har goda erfarenheter av. Detta öppnar för en känsla av kontroll över 
narkotikaanvändande och därmed också en känsla av att minimera narkotikarelaterade risker. 
 

Dina: Jag menar att, säg att det är ecstasy… det, det räcker inte för de utan de ska veta VAD 
det är för slags ecstasy till exempel. Och… 
 
Intervjuare: Hur vet man det då? 
 
Dina: Det är… det enda man kan veta det på det är om nån… Om den personen som har 
skaffat nånting… vet att den personen som har sålt det brukar sälja bra saker. Att nån har… 
nån i sällskapet har tagit någon… någon tablett eller hört någon bekant säga: ”Ja, men just de 
här tabletterna är bra.”  
 

Ett annat sätt som informanterna menar minimerar riskerna med narkotika är att använda 
narkotika tillsammans med människor som de har förtroende för. Människor de har förtroende 
för är de som de vet ”håller koll på en” så att ingenting händer, men om något går fel, finns de 
där och hjälper dem. ”Att vara tillsammans med nära polare” var viktig, som någon sa. Det ansågs 
också vara viktigt att använde droger i en trygg miljö. En trygg miljö var bland annat definierat 
som nära hem. Detta menade de kändes tryggt då de visste att de antingen snabbt kunde ta sig 
hem om de fick problem eller att det fans någon i närheten som de litade på och kunde få hjälp 
av. 
 
Informanterna använde sig också av olika konkreta tekniker relaterade till kroppen för att 
minimera riskerna. Informanterna skyddade sig till exempel genom att äta nyttigt före och efter 
att de använder narkotika. De är också väl medvetna om att det är bra att dricka mycket, men inte 
för mycket vatten, under ett ecstasyrus. En av informanterna berättade att han hade utarbetat en 
speciell teknik för att hålla rätt vätskenivå i kroppen: 

 
Per: … det låter riktigt banalt men, alltså.. jag har två knep att hålla mig, hålla mig kyld under 
ecstasy… antingen då att jag dricker vatten en halvliter i halvtimmen, eller en liter i timmen... 
eh... eller och att jag har på mig blöta kläder, då kan man antingen ha blöta kalsonger till 
exempel så man kyler ljumskar. Därför att, precis som man fick lära sig i fysiken i skolan, det 
krävs värme och omvandla vatten till vattenånga. Den energin eller värmen tas från kroppen, 
alltså kyls kroppen ner. Så att med blöta underkläder till exempel eller en blöt tröja så kyls 
kroppen ner.  

 
Kunskap om narkotikans negativa effekter ger också en enkel och lugnande förklaring till de 
negativa känslor informanterna ibland kan känna efter att ha använt narkotika. Kunskapen i sig 
själva fungerar alltså som en tröst. Känner de sig till exempel deprimerad cirka tre dagar efter att 
ha använt ecstasy kan de ta det lugnt då de vet att det är narkotikan det beror på och inte en 
verklig och allvarlig depression som de går igenom. De vet med andra ord att det kommer att gå 
över och då är det hanterbart. 
 
Informanterna i fas I har, trots deras ofta ogillande av den, tydligen lyssnat på skolans och 
myndigheternas narkotikainformation. Alla kände något inför den. Generellt sett var 
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informanterna oeniga med den och skeptiska eller negativt inställda till den. I skolan, hävder de, 
framställs all narkotika som en homogen grupp substanser och som alla innebär en enorm risk 
för beroende. De beskriver denna information som skrämselpropaganda. Som vi sett ovan 
relaterar informanterna drogers risker mer till den sociala kontexten än till drogerna i sig. De har 
alltså en annan uppfattning av drogers risker än det myndigheterna har, och de respekterar inte 
den informationen de har fått från samhällets sida då de själva har upplevd att den är felaktig.  
 
I fas III blev informanterna uppmanad att svara på frågan, vem de tidigare hade fått information 
om narkotika ifrån. 29 informanter (50 %) svarade lärare i skolan eller chefer på jobbet13. På 
frågan vem de skulle vände sig till om de ville veta mer om narkotika, svarade enbart 6 
informanter (11,1 %) att de skulle vände sig till lärare i skolan eller chefen på jobbet14. Man angav 
inte heller socialarbetare, fritidsledare, polis, myndigheters hemsida eller hjälptelefonlinjer som 
särskilt troliga sätt att söka information eller hjälp ifrån. Vänner däremot sågs som en trolig 
informationskälla. 46 informanter (83,6 %) nämnde att de skulle vända sig till vänner om de ville 
ha mer information om narkotika15. Man menade också att läkare, sjuksköterska eller liknande 
yrkesgrupper var tänkbara personer att få information ifrån. 25 informanter (42,9 %) 
rapporterade att de skulle kunna tänka sig att vände sig till dessa grupper. Specialister på 
narkotikaområdet ansågs också som tänkbara informationskällor om narkotika. 34 personer (60,7 
%) menade att de kunde tänka sig att vände sig till en specialist på narkotikaområdet16. 
 
Informanterna menar att det är en myt att allt narkotikaanvändande leder till att man börjar 
använda tyngre typer av narkotika. De har själva erfarenheten av att narkotika inte nödvändigtvis 
leder till ett narkotikaberoende eller att de tappar kontrollen. I intervjuerna berättas också att det 
finns många som bara konsumerar cannabis och aldrig prövar någonting annat. Bland våra 
informanter är det emellertid bara två som i verkligheten har ett sånt konsumtionsmönster. En av 
informanterna har bara prövat ecstasy en gång i sitt liv medan den andre enbart använt hasch 
sedan hon var fjorton år, idag är hon arton år. Båda säger att de kommer att fortsätta att använda 
ecstasy respektive cannabis, men att de inte kommer att pröva andra typer av narkotika. Övriga 
informanter uppger däremot att de prövat flera olika typer av narkotika och de fortfarande är 
nyfikna på att pröva nya typer av narkotika. 
 

Intervjuare: Tror du att du kommer att pröva andra droger i framtiden? 
 
Niklas: Ehm… Ja, jag kan tänka mig att jag kommer att pröva psykodelica, det skulle kunna 
hända. Ehm… för att, som jag sa förut, jag tror, jag hoppas liksom på att kunna... förstå nåt 
nytt liksom, och för att det är en erfarenhet som jag ändå känner att ändå skulle vilja ha liksom. 
Eh.. ehm… En halvtimme, eller liksom några timmar, som jag sa, några timmar liksom av bara 
välbefinnande och det kan bara var... det känner jag att det nödvändigtvis är värt liksom utan... 
eller i å för sig, alltså... ja… Ja, men det är nån sorts liksom... ehm… ja, men det är alltså det här 
lärandet, men jag tror att det skulle bli ett steg... säg att man skulle komma med en drog som vi 
säger är mycket starkare, men det handlar också om det liksom det kulturella som, som också 
syra har gett liksom... eh… Alltså det är kulturella avtryck som det har gett också, att det känns 
som nån sorts så här... kanske en öppnare av en förståelse av liksom... alltså vissa liksom... 
tidigare skapade saker, inte bara det.  

 
Informanterna lägger stor vikt vid att de inte fastnar i ett missbruk bara genom att pröva 
narkotika och att pröva narkotika inte nödvändigtvis leder till ett liv i elände. Dock menade några 
att cannabis indirekt kan lede till narkotikarelaterade problem genom att ”man” kan komma i 
kontakt med tyngre narkotikabruk vilket några inte klarar av att hantera. Det är emellertid bara 
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några få som faktiskt fastnar och får problem med narkotika, menar informanterna, och troligen 
bara de som av olika anledningar redan befinner sig i en riskgrupp. Detta menar de, kommer inte 
fram i den information som samhället ger om narkotika, vilket de ser som problematiskt då det 
visar att informationen från samhället inte är trovärdig.  
 

Intervjuare: Samhällets information, alltså om narkotika, vad tycker du om den? 
 
Kalle: Ja, den lilla information som finns… det beror på vilken… samhället har väl egentligen 
ingen… information, tycker jag. 
 
Intervjuare: Inte? 
 
Kalle: Nej, det är väldigt dåligt med det. Det är… Nej, jag vet inte hur de ska gå ut med den 
också i för sig. Det är svårt. Det har ju varit mycket debatter nu på TV här, när Björn Fries, 
narkotikasamordnade så där men… Det är samma skit som de alltid har sagt förut att det är… 
Det är dåligt och det är dåligt och det är dåligt. Och det händer det här och det här och det här. 
Jag vet inte. Det är… Det är svårt också. Det är… För… För vissa människor är det ju faktiskt 
dumt att knarka, för att de kommer att fastna ordentligt och de kommer att trilla av pinnen. 
Men för det stora flertalet är det inte det… Jag vet inte. Ska man ta hänsyn till de eller?… Men 
samhällets information den… Ja, man kan väl säga att den nog är obefintlig… i princip. Det är 
i alla fall sannings synpunkt.  

 
Vi kan i citatet ovan se att våra informanter har en uppfattning om narkotika som skiljer sig från 
den som råder inom den officiella svenska narkotikapolitiken. Informanterna menar inte bara att 
den generella uppfattningen om narkotika som något mycket beroendeframkallande och skadligt 
är överdriven eller felaktig. De är medvetna om olika risker, men hävdar också att flertalet kan 
kontrollera dessa. Bara de som inte har en förmåga att kontrollera sin konsumtion riskerar att 
hamna i en narkotikaproblematik eller ett missbruk. ”Narkotika är inte nödvändigtvis farligt för 
individen” är budskapet de framför. Informanterna lägger också vikt vid att olika typer av 
narkotika representerar olika nivåer av risker. Samhällets information, menar de, ignorerar dessa 
nivåer.  
 
Som vi har sett ovan är informanterna väl medvetna om att det finns de som fastnar i ett 
missbruk och att det finns risker med att använde narkotika. De lägger emellertid större vikt vid 
sina egna erfarenheter och den ovan beskrivna riskvärderingen och riskhanteringsstrategierna än 
vid den information som de fått av samhället. De ser riskerna som först och främst relaterade till 
social kontext och den enskilde individen och inte till drogerna i sig. Det gör att det finns många 
olika faktorer som informanterna menar att de kan kontrollera för att minimera drogrelaterade 
risker. Enligt informanterna resulterar de ovan nämnda faktorerna i att majoriteten av alla som 
prövar och använder narkotika faktiskt också klarar av att hantera narkotika relativt riskfritt. 
 
 
Gränssättande som kontroll 
 
För informanterna ligger kanske inte det problematiska med drogerna i att det finns risker med 
dem, utan snarare i att samhället tenderar att se dem som avvikare på grund av deras 
narkotikaanvändande. Detta är inte en bild som passar överens med informanternas självbild.. 
Viljan till att ge en så fördelaktig bild av sig själva som möjligt var stor i intervju situationen. Att 
göra en positiv presentation av sig själv för en icke narkotikaanvändare och samtidigt stå upp för 
sin åsikt angående narkotikaanvändning på ett positivt sätt är begripligt nog svårt for 
informanterna, men det var ändå något de tydligt ansträngde sig för att göra i intervjuerna. Det 
blev i detta sammanhang än viktigare för informanterna att sätta tydliga gränser mellan de som 
tillhör ”Vi” –gruppen och vilka som tillhör ”De” –gruppen. Bourdieu (1984) talar om ett system 
av distinktioner där exkludering och inkludering är relaterade till självidentitet. Genom att betona 
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sin egen kontroll av narkotikaanvändandet som vi sett ovan, jämför informanterna sig med 
grupper som inte har kontroll. De pratar till exempel om missbrukare, pundare eller narkomaner 
som i deras ögon har ett okontrollerat användande av narkotika. 
 
Informanterna lägger följaktligen stor vikt vid att skapa en bild av att det är respektabelt och inte 
speciellt problematiskt att använda narkotika på det sätt som de själva gör. Bilden av dem själva 
som personer som kan hantera narkotika på ett för dem acceptabelt sätt, ställs mot den bild 
samhället har av alla narkotikaanvändare som missbrukare, som individer som lever ett liv i misär 
och socialt och kroppsligt förfall. Som vi tidigare nämnt menar informanterna att narkotika är 
något som kan kontrolleras. De som blir beroende av narkotika är därmed på något sätt 
”särskilda” människor för informanterna. De nämner till exempel att personer med svagt psyke 
eller de som har haft en problematisk uppväxt representerar en riskgrupp när det gäller 
narkotika.  
 

Intervjuare: Varför tror du att han eller hon fastnade? 
 
Bertil: Sumpade kontrollen, och hade väl inte riktigt… hade väl alldeles för svagt psyke för att 
over huvudtaget börja med någonting sånt.  

 
En missbrukare är enligt informanterna en person som inte har kontroll över sitt liv på grund av 
ett narkotikaberoende. Speciellt såg de ett heroinanvändande och att injicierar narkotika som två 
faktorer som beskriver en missbrukare. Dessa två faktorer representerade också en tydlig gräns 
som det stora flertalet av de intervjuade inte ens hade funderat på att överskrida. Det var tydligt 
att det representerade urtypen för, och vägen till, ett narkotikamissbruk. Som vi nämnt tidigare 
finns det informanter som har använt heroin. Det är emellertid ytterst få som använt heroin mer 
än vid något enstaka tillfälle. På frågan om det fans någon särskild typ av narkotika informanterna 
aldrig skulle överväga att pröva, även om de fanns tillgängliga, svarade 49 av 63 informanter (78 
%) heroin. 
 
Bilden av heroinisten som en socialt och fysiskt utslagen person som möter oss när vi går över 
”plattan” (Sergels torg) i Stockholm är den gängse bilden av missbrukare enligt informanterna i 
fas I. Det är också den bild våra informanter gjort till sin av missbrukare. De beskriver 
missbrukaren som en person befinner sig utanför den sociala strukturen och som en person som 
har tappat kontroll. Missbrukare har förlorat arbete eller klarar inte av sina studier. De har svårt 
att behålla en stadigvarande bostad och de har inte längre några ekonomiska resurser för att klara 
av sitt narkotikaanvändande utan de har blivit tvungen att antingen klara sig på bidrag från 
samhället eller att välja ett kriminellt liv för att få pengar till narkotika. 
 
Genom att inte själva använda eller injicera heroin eller att över huvud taget injicera narkotika, 
visar informanterna för sig själv att de inte är missbrukare. Är man inte missbrukare anses man 
inte heller vara en person som kan ses som moraliskt förkastlig. Att tala om missbrukaren som 
någon annan och som någon som saknar kontroll blir en viktig kontrasteringspunkt i 
informanternas självpresentation. Informanterna ansåg till exempel att de inte är eller kan bli 
missbrukare för de har tillräcklig ”kunskap” för att kunna hantera narkotika på ett kontrollerat 
sätt. Denna ”kunskap” kommer från erfarenheter baserade på egna upplevelser av narkotika samt 
att en del av informanterna känner eller har vänner som känner eller varit i närheten av och sett 
hur andra fastnat i ett missbruk. De menar därmed att de vet hur det kan gå till att bli 
missbrukare och med denna kunskap och de kontrollmekanismer de använder, kan de förhindra 
att det händer dem själva. ”Jag kommer aldrig att låta det hände mig” var ett vanligt sätt att resonera 
kring risken att bli beroende av narkotika. 
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Informanternas resonemang kring gränssättning och kontroll visar att de har en individbaserad 
syn på bruket av narkotika. De menar att det är deras rätt att själva välja om de vill använde 
narkotika eller inte, att själva bestämma vad de gör med sina kroppar. 
 

Greta: Vad jag har i min kropp och hålla på… Är jag liksom över 20 år och har nånting i min 
kropp, tycker jag att det är idiotiskt att jag ska behöva… bli bötfällt för det. Det känns lite… 
Lite som att man inte riktigt har… ett ansvar (skratt)… till sitt eget liv, utan att nån ska komma 
in där och… Det kan jag tycka är ganska… halvtöntigt så där…  

 
På ett liknande sätt menar informanterna att ett narkotikaberoende är baserat på individens 
karaktär. Många av informanterna för ett resonemang som går ut på att varje enskild individ 
måste vara stark för att klara av ett kontrollerat narkotikaanvändande och att det bara är de svaga 
karaktärerna som riskerar att hamna i ett beroende. 

 
Intervjuare: Dom här polarna som har fastnat i missbruk, varför tror du att dom har gjort det? 
 
Jonas: Jaha… jag vet faktiskt inte. Det finns säkert fler förklaringar, dålig självkänsla, dåligt 
självförtroende… umgängeskrets, allt möjligt… problem hemma. 

 
Denna individbaserade syn på drogbruk är emellertid inte helt entydig. På frågan om vem som 
ska ta ansvar för dem som fastnar i ett missbruk svarade informanterna från fas I att det 
visserligen finns ett individuellt ansvar, men att det till sist är samhället som måste ta det yttersta 
ansvaret eftersom en individs karaktärsproblem, enligt informanterna, på ett eller annat sätt 
troligen bottnar i ett systemfel i samhället. Trots allt är det samhället som är orsaken till att 
ungdomar inte hade något att göra, vilket anses kunna leda till en svag personlig karaktär. 
 

Intervjuare: Men vem tycker du har ansvaret då för dem som behöver… hjälp för att komma 
över sitt narkotikamissbruk? 
 
Cissi: Vem som har ansvaret för… Från början så tycker jag, ifall det är ungdomar som 
knarkar och har fallit, där tycker jag faktiskt att det är lite samhället för det är nånting 
som är väldigt, väldigt fel. Det finns inte fritidsgårdar. Det finns… ungdomar mår 
otroligt dåligt. Jag tycker inte att det är okej att hålla på så där. Att man får höra 13-
åringar hålla på med rökheroin… Det är helt sjukt ju!… De tycker att det är jätteroligt. 
Jag menar man vet ju själv för tio år sen så hade vi knappt nån fritidsgård. Det finns 
ingenting för ungdomar att göra. Ungarna mår otroligt dåligt. Så jag tycker att det är lite 
samhällets… Satsa mer pengar.  
 

 
Att fastna i ett narkotikamissbruk är alltså inte enbart relaterad till individers karaktär, utan det 
grundar sig på ett dåligt fungerande samhälle vilket gör att informanterna anser att samhället har 
en skyldighet att ställa upp.  
 
Ett annat sätt att sätta upp gränser mellan ”vi” och ”de” är den uppdelning informanterna gör 
mellan försäljning, som är kännetecknande för langaren, och att byta tjänster mellan bekanta och vänner, 
som är det sätt på vilket informanterna får tillgång till narkotika. Det är intressant att konstatera 
att ingen av informanterna i fas I använder ordet langare för att beskriva de personer som de 
köpte eller fick narkotikan av. I fas III var det bara 16 av 63 informanter (25 %) som svarade 
langare på frågan om vem de vanligen skaffar narkotika från. Mer vanligt var det att informanterna 
skaffat narkotika från kamrat, 38 av 63 informanter (60 %), någon de känner, 23 av 63 
informanter (37 %) samt från bekant, 32 av 63 informanter (51 %). 41 av 63 informanter (65 %) 
menade att det vanligaste sättet att få tag på droger var genom att bli bjuden av en kamrat.  
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Även informanterna i fas I menade att de i första hand får tag på narkotika genom vänner och 
bekanta. Informanterna var ofta själva en del av den narkotikaförsäljning som de kom i kontakt 
med genom att de gjorde tjänster eller hjälpte vänner. 
 

Intervjuare: Kan du berätta hur du får tag på droger? 
 
Cissi: … De är väl lite tjänster och gentjänster egentligen. Till exempel om jag känner nån som 
har bra piller och den andra känner… så hjälper man ju varandra… eller hjälper och hjälper, 
jag vet inte riktigt om det är att hjälpa varandra men… (skratt). Men, ja fast det är lite tjänster 
och gentjänster och så där.  
 

 
En ”drogtjänst” kan till exempel vara att köpa fem gram hasch och sälja fyra gram vidare till en 
vän till ett pris som gör att de själv får ett gram antingen gratis eller till ett reducerat pris. 
Informanterna såg inte detta som langning trots att det är olagligt och innebär att de gör en 
ekonomisk förtjänst.  
 
Också när informanterna pratade om de människor som de köpte narkotika av användes sällan 
ordet langare. Informanterna känner ofta försäljaren personlig och denna kontakt gör att 
informanterna inte ser på dem som langare, utan som en person som tillhandahåller narkotika, 
d.v.s. gör någon en tjänst utan ekonomiskt eller kriminellt uppsåt. 
 

Intervjuare: Men det är polare du vänder dig till? 
 
David: Oh ja! 
 
Intervjuare: Skulle man kunna anse dem vara… mer eller mindre proffslangare eller…? 
 
David: Alltså… jo, visst är det väl så, och jag har även också gjort det. Med alla olika 
sorters droger då… eh… och försörjt mig på det då, men vi… har väl aldrig kallat oss… 
langare så där, men det är väl egentligen vad man är. Men… det är mer så att man… har, 
liksom, för att hjälpa polarna. Det är ju aldrig så att… det kommer nån utomstående som 
ringer, eller att man träffar massa nya personer som man ska sälja till och så där… ja, det 
är samma krets då i stort sett. 

 
Genom att skilja mellan sig själv som icke-kriminell och langare, d.v.s. försäljare som ses som 
kriminella, betraktas överlåtelsen som legitim. Det informanterna själva säljer eller tar del av vid 
ett köp anses inte vara en del av en ekonomisk affär eftersom den inte har en ekonomisk förtjänst 
som mål, utan det handlar snarare om att tillgodose ett eget användande och detta ses inte som 
kriminellt av informanterna. 
 

Intervjuare: Ser du dig själv som kriminell? 
 
Frida: Nej… Absolut inte… Inte ens mina vänner som säljer droger anser jag vara kriminella… 
För de… det är ju tjänster. Vi ser det som att de gör tjänster. Det är inga stora pengar. 

 
En langare definieras av informanterna som en person som sysslar med kriminalitet. Langning är 
när någon medvetet säljer större mängder narkotika i syfte att tjäna pengar och leva på det. Det 
handlar då om större kvantiteter än det de själva sålde, det vill säga en försäljning av hekton eller 
kilon, eller att det såldes 100-tals eller 1000-tals piller. Informanterna antyder en syn på langaren 
som en person som kan anses hysa en något tvivelaktig moral, medan deras eget sätt att förmedla 
narkotika till kompisar snarare anses vara harmlösa tjänster mellan kompisar. De påpekar också 
att de själva enbart förmedlar eller säljer till vänner eller bekanta som redan använder narkotika, 
medan en langar snarare säljer narkotika till största delen för att tjäna pengar och därmed även 
har ett intresse av att rekrytera nya användare. Ett sånt beteende ses som suspekt och omoraliskt. 
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Intervjuare: Vem är kriminell, för dig? 
 
Fredrik: Den som är kriminell, det är den som får andra att må illa. Det är den som inte bryr sig 
om andra, det är han, knarklangaren som säljer till folk som är minderåriga, som inte kan 
hantera prylen. 

 
Våra informanter påpekar också hur viktigt det är att inte introducera unga människor till 
narkotika. De menade att det var sådant som ”langare” kanske gjorde men inte de själva. Genom 
att inta en sådan attityd till att sälja eller bjuda på narkotika, menade informanterna att de hade en 
högre moral och inte borde betraktas som langare. 
 
En annan strategi för informanternas positiva självpresentation är att jämföra illegal narkotika 
(cannabis i första hand), med samhällets lagliga drog, alkohol. Informanterna menade att det var 
viktig att påpeka att olika typer av narkotika inte på ett enkelt sätt kan placeras i en och samma 
grupp enbart på den grunden att de är illegala. Informanterna visade upp en nyanserad bild där 
olika typer av narkotika blev placerad i olika grupper av tung eller lätt narkotika. Med ett sånt 
synsätt blir alkoholen viktig för informanterna som jämförelseobjekt då de ofta jämför alkohol 
med cannabis. Informanterna tycker i allmänhet att ”samhällets drog”, nämligen alkohol, är mer 
skadlig och farlig än cannabis.  
 

David: Ja, jo… jag men jag tycker faktiskt att då kan man lika gärna säga att man tar droger om 
man går ut och krökar, liksom, och… men jag tycker faktiskt inte att röka hasch är… det är 
klart att det är en drog eftersom det har blivit stämplat som en drog, men jag tycker att… det 
fan är mindre en drog än alkohol om man säger så. 
 
 

Alkoholens status som farligare än cannabis hos våra informanter grundar sig på att 
alkoholberusning minskar människors förmåga att kontrollera språket, tänkandet och handlandet. 
Med de flesta sorters narkotika, och speciellt cannabis, upplever inte informanterna denna 
negativa effekt: 
 

 
Intervjuare: Är det någon skillnad på alkohol och att röka cannabis? 
 
Anna: Ja, det tycker jag, alltså jag tycker… (tvekar) jag tycker att man blir mer… slirig, och sånt 
där märker man på folk som… jag har ju roligare när jag har rökt, jag är så där lugn, sansad… 
jag vet liksom att mina armar är här, och du vet… När man blir full så flänger man, folk blir 
sliriga, sliskiga… du vet… det spills saker över en, man har ingen kontroll över sin kropp, eller 
någonting, det har man ju när man har rökt, man har full kontroll! Över man gör… alltså jag 
har aldrig tappat bort mig eller någonting.  

 
Informanterna menade också att alkohol är väldigt beroendeframkallande vilket de menade inte 
gällde för cannabis. De var också negativt inställda till alkohol eftersom det ”gör människor 
dumma”. Man mister förmågan att tänka logisk, hävdade någon.  
 
Utöver de skadliga effekterna av alkohol som redan nämnts och som är individbaserade, menar 
informanterna att alkoholen ofta medför skada för andra. De angav bland annat att 
alkoholberusning kan leda till bråk och skador, både på stan och i hemmen. Informanterna 
hävdade att dessa effekter aldrig skulle kunna uppstå av att någon röker cannabis, vilket enligt 
dem visar att cannabis är mindre farligt än alkohol. 
 
Narkotikans förmåga att sätta användaren i ett förändrat sinnestillstånd utan att denna tappar 
kontrollen över kroppen och omgivningen är också ett viktigt argument för informanterna. Sett 
ur denna synvinkel har de flesta typer av narkotika en positiv effekt som alkoholen inte har. De Borttaget: ¶
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påpekade visserligen att alla typer av narkotika, inklusive alkohol, kan användas för att uppnå ett 
förändrat sinnestillstånd. De hävda emellertid att de har kontroll över det förändrade 
sinnestillståndet när de använder olika typer av narkotika, som till exempel cannabis, amfetamin, 
kokain och ecstasy. De menar att ett alkoholrus inte har samma positiva egenskap. Ett 
narkotikarus kan i det perspektivet bäst beskrivas som en ”kontrollerad kontrollförlust” 
(Measham, 2002). 

 
Intervjuare: Kan du berätta om själva amfetaminruset? 
 
Kalle: Det är som, skulle jag vilja påstå, en fylla utan all… nedsättning av funktioner. Man 
blir… Du tappar inte talförmågan. Du tappar inte… börjar inte sluddra och du är liksom… Du 
är fortfarande ganska skarp i… i motoriken eller vad man ska säga. Och man blir euforisk eller 
glad.  

 
Det är viktigt att påpeka att informanterna inte tycker att alla typer av narkotika är mindre 
skadligt eller mindre farligt än alkohol. Sånär som på cannabis var informanterna i allmänhet 
eniga om att de flesta andra typer av illegala droger är tyngre (farligare) än alkohol.  
 
Informanternas negativa attityd till alkohol betyder emellertid inte att de avstår från att dricka 
alkohol. I fas III framgår det till exempel att 50 av 63 tillfrågade (82 %) använder alkohol 
tillsammans med narkotika17. I Bullocks undersökning (2004) finns det också antydningar till att 
de som använder cannabis också dricker relativt mycket jämfört med dem som inte använder 
cannabis. Information från fas I visar också att informanterna använder alkohol som ett 
berusningsmedel på ett liknande sätt som de använder andra typer av narkotika; för att 
åstadkomma ett förändrat sinnestillstånd. Tydligt är att informanternas attityd till alkohol inte 
manifesteras i deras beteende. En orsak till detta kan vara att den negativa alkoholattityden först 
och främst är en del av informanternas positiva självpresentation. Konstruktionen av alkohol 
som en mycket skadligt och beroendeframkallande drog är ett sätt för informanterna att 
tydliggöra motsägelsefulla normer som hävdar att alla typer av narkotika är farligt och skadligt, 
medan alkohol inte är det. 
 
Alkohol har emellertid inte bara betydelse för informanternas självpresentation och som en 
substans för att uppnå ett önskat berusningstillstånd. I vissa situationer har alkoholen direkt 
påverkan på narkotikakonsumtionen. Enligt informanterna minskar alkohol självkontrollen, 
alkoholberusning kan göra att de använder narkotika trots ett tidigare beslut att avstå. Liknande 
historier som den som Mattias berättar här nedanför bekräftades av flera av informanterna: 
 

                                                 
17 n=63, bortfall: 2 persoer, 3,2% Borttaget: ¶
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Intervjuare: Har du nån gång bestämt dig för att ”nej i kväll ska jag inte ta några” och så har du 
tagit droger ändå? 
 
Mattias: Ja, det har hänt.  
 
Intervjuare: Vad händer då ? 
 
Mattias: Jag vet inte, det blir väl också så här... i kväll ska jag ta det lugnt och så hamnar man 
ändå med sina polare så köper man några öl, dricker några öl och när man har druckit några öl 
då blir man ju så här ”Haaa” så här lite glad typ och man slutar bry sig så ba kanske någon 
rullar en spliff, så ba aja, det klart jag ska röka lite. Eller om någon drar upp en lina liksom så... 
drar man i sig den utan att tänka mer på det liksom.  
 
Intervjuare: Har det blivit så att du ångrar dig eller är det nåt man tänker på efteråt? 
 
Mattias: Jag vet inte, jag... ah ibland har jag ju ångrat det liksom, dagen efter mest. Jag har lite 
svårt att kontrollera det bara när jag blir full, jag har inte så bra kontroll på mig själv liksom, 
tyvärr.  
 

Det är viktigt att påpeka att informanterna inte alltid använder narkotika tillsammans med 
alkohol, speciellt inte för de som använder cannabis dagligen. Några av informanterna berättade 
också att de snarare dricker mindre alkohol när de använder narkotika. Detta hänger enligt dem 
samman med att de inte vill mista kontrollen. Några påpekade också att i perioder när de trappat 
ned sin narkotikakonsumtion så ökade istället deras alkoholkonsumtion. Det finns alltså en 
tendens till att alkohol kan fungera som ersättning för narkotika hos informanterna. 
 
Det är dock omöjligt att dra säkra slutsatser från våra intervjuer om hur mycket informanterna 
dricker i förhållande till andra som inte använder narkotika. Det är också svårt att säga något om 
alkoholkonsumtion i perioder när de inte använder narkotika och perioder när de använder det. 
Vi har inte ställt några speciella frågor kring detta, men det rör sig om intressanta frågeställningar 
som bör undersökas vidare. 
 
Att dra upp gränser för det som är anses som rätt eller fel, tillåtet eller förbjudet, lämpligt eller 
olämpligt, tabun eller accepterat är ett sätt för informanterna att presentera sig själva och deras 
narkotikaanvändande på ett positivt sätt. Så länge informanterna inte överträder dessa något 
diffusa och opreciserade gränser, så visar de att de har kontroll över sitt narkotikaanvändande. 
Man är inte missbrukare eller langare, och så länge de har kontroll anser de att deras användande 
av narkotika också är legitimt. De visar också genom att kontrollera användandet att de har en 
stark karaktär och att de därigenom också förtjänat rätten att bestämma över sitt eget liv och 
legitimerar på så sätt sin rätt att använda narkotika efter eget gottfinnande. 
 
 
Legalisering 
 
Mot bakgrund av att cannabis inte nödvändigtvis ses som skadligt och genom att jämföra 
cannabis med lagliga droger som alkohol, menade 11 av informanterna (44 %) i fas I, att cannabis 
borde legaliseras. De flesta av dem menade samtidigt att försäljning skulle ske under 
kontrollerade former. Några menade att en försäljning kunde ske antingen genom systembolaget 
eller genom apoteken. De menade att på så sätt skulle försäljningen inte bara kontrolleras utan 
den skulle också generera pengar till statskassan. Ytterligare en effekt som någon av 
informanterna nämnde var att kvalitén på narkotikan skulle kunna kontrolleras på det sättet. De 
menade också att det troligen skulle öka möjligheten att kontrollera tillgången på cannabis, att 
införa en undre åldersgräns och att det därför troligen skulle bli svårare för minderåriga att få tag 
på narkotika. 
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Nio av informanterna (36 %) från fas I är emellertid emot en legalisering av cannabis då de tyckte 
att Sverige hade nog med berusningsproblem redan i dagsläget och att det därför egentligen inte 
finns behov av ytterlige droger på marknaden. Informanterna menade emellertid att 
myndigheterna borde avkriminalisera individuell narkotikakonsumtion. I stället ansåg de att 
resurser borde läggas på att fånga storlangare, en grupp som informanterna ser som kriminella, 
omoraliska och klart skilda från deras egen grupp.  
 
Det är viktigt att tillägga att det inte var någon av informanterna som tyckte att några andra 
preparat utöver cannabis borde legaliseras. De resterande fem informanterna (20 %) gav inte 
uttryck vare sig för eller emot en legalisering utan saknade en tydlig uppfattning i 
legaliseringsfrågan.  
 
 
Framtida användande 
 
Informanterna i studien har lite olika syn på sitt framtida narkotikaanvändande. I fas III svarade 
30 informanter (48,4 %), att de instämde helt eller delvis med påståendet att de om 10 år skulle 
använda narkotika i samma omfattning som idag18. 55 informanter (88,7 %), svarade att de inte 
instämde särskilt mycket eller inte alls med påståendet att de om 10 år skulle använda mer 
narkotika än idag19. I fas I menade flera av informanterna att de trodde att narkotikaintaget 
snarare skulle avta i framtiden på grund av att de, som de uttryckte det, ”skulle växa ifrån det”. De 
hade en vision om att de inte skulle festa lika mycket i framtiden och att deras 
narkotikaanvändande därmed också skull avta mer eller mindre automatisk. De såg det som om 
det skulle komma andra saker i framtiden som att till exempel bilda familj och att det skulle 
innebära mindre tid för att använda narkotika. Informanterna verkade generellt inte vara särskilt 
oroliga för att det skulle bli svårt att sluta med narkotika i framtiden.  
 

Intervjuare: Hur ser du på ditt framtida drogbruk? 
 
Dina: Eh… Som jag ser det så kommer jag väl kanske att hålla på som jag gör nu ett par år 
framöver… Därefter så kommer jag att tycka: ’Nej, nu räcker det. Jag är gammalmodig’. Sen 
lägger jag ner det… Inget konstigare än så.  

 
Några av informanterna menade också att de redan hade börjat trappa ned sitt 
narkotikaanvändande, några för alltid som de sa, och andra bara för en kortare period. Motiven 
för det var att de hade fått nog, de ville se hur de mådde utan, eller så var de lite oroliga för att 
det hade blivit lite för mycket den senaste tiden. För många var en kortare nedtrappning av 
narkotika ett tecken eller bevis på att de fortfarande hade kontroll över sin narkotikakonsumtion. 
Flera av informanterna hade redan fler gånger haft sådana temporära nedtrappningar utan syfte 
att sluta helt med narkotika. 
 
Flertalet av informanterna från fas I menade att de skulle fortsätta med narkotika ungefär som i 
dag. Det berodde på att flertalet av dem inte såg sitt användande av narkotika som ett ”missbruk” 
eller problem. Det fans dock informanter som använde ordet ”missbruk” om sitt eget 
narkotikaanvändande. Dessa använde det emellertid med betydelsen: att allt narkotikaanvändande är 
olagligt och därmed är all hantering av narkotika ett missbruk, vilket är den juridiska definitionen av 
ordet ”missbruk” av narkotika i Sverige. De anser att de har kontroll över sin nuvarande 
användning av narkotika och de känner inte heller att deras användande skapar eller hade skapat 
några allvarliga problem i deras liv.  
                                                 
18 n= 63, bortfall 1 person, 1.6% 
19 n= 63, bortfall 1 person, 1.6% 
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Intervjuare: Hur är dina möjligheter att sluta med droger, om eller när du vill? 
 
Bertil: OM jag vill, så kan jag lätt sluta med det i morgon. 
 
Intervjuare: Det kan du? 
 
Bertil: Ja! Inga problem! Jag kan sluta dricka i morgon också, men jag har inget intresse av det. 
 
Intervjuare: Nehej, vad skulle kunna få dig att vilja ha ett sådant intresse? 
 
Bertil: Jaha, den dagen får vi se… Nämen, alltså det är ju inget problem för mig på det sättet. 
 

 
 
Skillnader i mäns och kvinnors narkotikakonsumtion 
 
I CAN: s (2004) rapport ”Ungdomars drogvanor 1994-2003”, går det att läsa att i åldrarna sexton 
till tjugofyra år är det dubbelt så vanlig bland män än bland kvinnor att använda narkotika. 
Studien visar också att det verkar finnas vissa skillnader mellan hur män respektive kvinnor 
använder narkotika. I alla tre faserna i föreliggande studie har det varit en högre andel manliga än 
kvinnliga deltagare. Då vår informantgrupp är relativt liten, totalt 107 informanter, är det svårt att 
göra meningsfulla analyser baserad på en könsfördelning. Informanternas egna uttalanden 
angående mäns respektive kvinnors narkotikakonsumtion antyder dock skillnader, men det råder 
ingen enighet bland informanterna om hur dessa skillnader ser ut.  
 
Flertalet av våra informanter menar till exempel att det är fler män än kvinnor som använder 
narkotika och män använder narkotika mer frekvent än kvinnor. Orsaken till det är däremot oklar 
och det verkar inte som om informanterna har några egentliga förklaringar till varför verkligheten 
ser ut som de antar att den gör. Informanterna försökte dock, om än vagt, att förklara orsakerna 
till skillnaderna mellan könen. Bland annat funderade några på om orsaken kan vara baserad på 
att kvinnorna i större utsträckning än männen bara använder narkotika i samband med fest, 
medan ett flertal av männen var villiga att använda narkotika oftare och i ett större antal olika 
sociala situationer. Några nämnde att kvinnor har större behov av kontroll och känner ett större 
ansvar för dagliga åtaganden vilket gör att de oftare än män avstår från att använda narkotika. 
 
Några av männen i undersökningen antydde också att könsskillnaderna i narkotikaanvändandet 
handlar om attityder. Dessa informanter visade sig också ha en relativt konservativ attityd 
gentemot kvinnor som använder narkotika. De menade att kvinnor kan ses som svagare än män, 
och att kvinnor har en typ av beroendepersonlighet som inte är lika vanlig bland män. 
 

Intervjuare: Tror du att det finns nån annan orsak till att tjejer kan tänkas använda det mindre 
än killar? 
 
Fredrik: Njae… det kanske skulle vara... jag tycker att, varför dom bör använda det mindre 
skulle väl vara att... av min egen erfarenhet, är att tjejerna har lite sämre psyke för att hålla på i 
samma takt som grabbarna. Och tjejer har jävligt lätt för att halka in på det här med 
rohypnol… och käkar det alldeles för mycket, men… nä, jag kan inte säga nån direkt orsak till 
att dom inte håller på lika mycket som grabbarna.  

 
Andra tyckte att det helt enkelt inte passar att kvinnor använder like mycket droger som män, 
vilket de motiverar med att det bland annat inte ser ”snyggt ut” när kvinnor använde narkotika 
och att kvinnor inte kan hantera droger lika bra som män. 
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David: Nej, för att det anses mer fult att en tjej tar droger än en kille, 
 
Intervjuare: Så det är egentligen en killgrej det här…? 
 
David: Ja, det anses så… mycket. Att bara genom att… att tjejer är mer lättpåverkade, med 
alkohol och sånt, så ses det mer fult för dom att ta droger. 
 
Intervjuare: Varför tror du att man tycker att det är mer fult? 
 
David: Det mesta är det att dom är mer lättpåverkade, jag tror nog att dom flesta killar tror att 
man, att dom inte själva vill, och sen att tjejer har svårare att kontrollera sig själva när dom tar 
droger, att dom gör saker dom aldrig skulle ha gjort i vanliga fall. Och därför tror jag att det 
anses fult, för att dom anses inte kunna vara sig själva. Men inte för att jag tror… så mycket på 
det, men det är nog vad dom flesta… 
 
Intervjuare: Om man träffar på en tjej som håller på var och varannan dag, vad känner du inför 
det, hur ser man på henne? 
 
David: Jag tror dom flesta killarna ser ner… och även dom som ofta tar droger vill nog inte ha 
en brud som tar… så ofta. Jag vet inte varför, men det… tjejer har mer accepterat att killar tar 
ofta än att andra tjejer… lika då för killar. Jag själv skulle inte kunna vara ihop med en brud 
som droger ofta.  

 
I början av citatet ger David exempel på en nedsättande kvinnosyn som han menar är en allmänt 
accepterad syn bland manliga narkotikaanvändare och i sluten av citatet ser vi också hur David 
själv håller med.  
 
Några av de kvinnliga informanterna menade också att män använde narkotika både mer och 
oftare än de själva; för mycket var det några som tyckte. Deras argument för varför det blev så, var 
att kvinnor är mer försiktiga medan männen är mer orädda. 
 

Cissi: … Ja, men killar som sagt de brukar vara mer orädda som jag ser det. De är beredda att 
testa det som finns… Blanda mera och så, medans tjejer… Ja, antingen är de… försiktiga… 
eller så är de… vad ska man säga… Ja... skiter fullständigt i vad de får i sig och hur stora 
mängder utan… 
 
Intervjuare: Hur tror du att det kommer sig då? 
 
Cissi: Ingen aning faktiskt… Jag har ingen aning (litet skratt). Jag vet faktiskt inte. Ja, tjejer över 
huvud taget… ja, naturligt brukar… brukar ju vara mer försiktiga. Det är det enda jag kan 
säga… just.  

 
En del av informanterna, både de mannliga och kvinnliga, var dock inte helt eniga med den bild 
som citatet ovan ger och menade att skillnaden mellan könen mer beror på vilka typer av 
narkotika man använde och inte hur mycket eller hur ofta man använde dem. Några trodde att 
kvinnor till exempel gillade dansdroger och att de därför tog mer ecstasy och amfetamin än män. 
Männen däremot, gillade att röka cannabis mer än kvinnor. Intressant att notera är att de tre 
informanter som sa att de inte gillade hasch var kvinnor. 
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Intervjuare: Är det mer killar som håller på, än tjejer? 
 
Harald: Inte för tillfället, det ska jag inte säga. 
 
Intervjuare: Är det lika vanligt bland tjejer? 
 
Harald: Ja, fast det är olika droger det handlar om. 
 
Intervjuare: Och tjejerna håller på med? 
 
Harald: Det är tjack och kokain, det tycker jag är vad dom…Tjack, kokain och E. Det är vad 
dom fastnar på. 
 
Intervjuare: Inte röka? 
 
Harald: Dom röker ju mindre, alla brudar röker ju mindre, tycker jag alltså. Det är oftast dom 
som säger nej, liksom. 

 
Det är tydligt att det finns många åsikter och attityder kring narkotika och kön. Det är emellertid 
inte möjligt här att beröra frågor angående konsumtionsmönster baserad på kön. Det finns 
uppenbart ett behov av framtida forskning om narkotika ur ett genusperspektiv för att kunna 
analysera dessa frågor mer i detalj. 
 
 

Borttaget: ¶



 47

Skattning av antalet unga vuxna socialt integrerade narkotikaanvändare i 
Stockholmsområdet (18 – 30 år) 
 
Sverige har en lång tradition av att med olika statistiska metoder uppskatta omfattningen av olika 
former av narkotikabruk samt följa utvecklingen över tid. Relativt god kunskap finns när det 
gäller det experimentella bruket av narkotika, främst bland unga, samt det tunga 
narkotikamissbruket. Däremot saknas i stort sett helt studier om omfattningen och utvecklingen 
av olika ”mellanformer” av bruk eller missbruk, d.v.s. av vad som ibland brukar kallas 
regelbundet eller rekreationellt bruk. Skälet är främst att dessa grupper inte på ett säkert sätt 
fångas in med de metoder som regelmässigt används, främst frågeundersökningar bland 
representativa urval av befolkningen och särskilda riktade studier bland tunga 
narkotikamissbrukare, t.ex. case-finding studier. Den nomineringsteknik som använts i 
föreliggande undersökning för att komma i kontakt med en relativt representativ grupp av socialt 
integrerade och rekreationella narkotikabrukare ger vissa möjligheter att uppskatta totalantalet 
sådana inom det geografiska område som undersökts. För att kunna göra en sådan skattning 
krävs dock kunskap om hur många av samtliga i denna okända grupp som utmärks av någon 
specifik egenskap vars andel också är känd bland de 107 personer som ingår i ovan redovisade 
studie. En sådan egenskap är antalet som dömts för ringa narkotikabrott avseende innehav, bruk 
eller innehav/bruk av narkotika. Uppgifter om dessa finns i Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) 
domsregister. Om vi utgår ifrån att de 107 socialt integrerade narkotikaanvändare som ingår i vår 
studie är något så när representativa för samtliga och att andelen som dömts för ringa 
narkotikabrott bland dem är lika stor som i totalgruppen kan antalet socialt integrerade 
narkotikaanvändare enkelt estimeras. Tillvägagångssättet för att få fram de data som behövs för 
en sådan skattning redovisas i det följande. Det bör påpekas att urvalet på 107 personer är litet, 
varför de resultat som presenteras endast fås ses som en indikation på storleken av gruppen 
socialt integrerade och regelbundna narkotikabrukare i Storstockholmsområdet. Om vår 
skattning kan jämföras med andra alternativa sätt att ringa in samma population, och om dessa 
pekar på ett antal i ungefär samma storleksordning, kan vi med något större säkerhet fästa tilltro 
till det erhållna estimatet. I slutet av detta avsnitt görs en jämförelse med vissa andra tillgängliga 
data. 
 
Det första steget när det gäller våra egna data var att undersöka vilka av informanterna som 
någon gång dömts för ringa narkotikabrott. Uppgifterna bygger på informanternas egna utsagor. 
Av de 107 informanter fördelar sig domarna i de olika faserna enligt följande: i fas I hade sju 
informanter fått någon typ av påföljd för ringa narkotikabrott avseende innehav, bruk eller 
innehav/bruk av narkotika, i fas II och III var det sammanlagt 12 informanter som fått 
motsvarande typ av påföljd. Totalt hade alltså 19 personer någon gång fått sådana domar. 
 
De domsdata vi fått från BRÅ omfattar samliga dömda under åren 2000-2002. För att kunna 
jämföra våra egna data med detta material har vi kontrollerat vilka som dömts under motsvarande 
år. I materialet från fas I föll två informanter bort, båda hade påföljder som kommit före 2000. I 
fas II och III föll åtta informanter bort då de fått sina påföljder antingen före 2000 (sex 
informanter) eller efter 2002 (två informanter). Sammantaget återstår då fem personer från fas I 
och fyra från fas II och III, d.v.s. totalt nio personer som dömts för ringa narkotikabrott 
avseende innehav, bruk eller innehav/bruk av narkotika under de aktuella åren. 
 
Antalet personer i som fått en påföljd för innehav, bruk eller innehav/bruk av narkotika under 
åren 2000 – 2002 i Storstockholmsområdet och som är i åldrarna 18-30 år uppgick totalt till 3958. 
En gallring av denna grupp gjordes för att utesluta personer som inte kunde anses vara socialt 
integrerade. Genom att gallra bort personer som, utöver det ringa narkotikabrottet, även var 
tidigare dömda för grövre typer av brott och/eller hade en hög frekvens av olika typer av 
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brottslighet minskade antalet personer med nästan 70 %. Detta är självfallet subjektiva 
bedömningar, men vi har resonerat så att personer som upprepat begår brott, begått en viss typ 
av grovt narkotikabrott eller annan grov brottslighet sannolikt inte kan ses som socialt 
integrerade. Det har bl.a. handlat om brott med fängelsestraff som påföljd eller grova personbrott 
som misshandel eller upprepade stöldbrott eller om en totalt hög frekvens av begångna brott. Vår 
inledande gallring har uteslutit följande grupper och därmed gjorts jämförbara med de intervjuade 
när det gäller geografiskt boende och brottslighet: 
 
 

1. Alla dömda i Norrtälje- och Södertälje tingsrätt (ligger utanför det undersökta geografiska 
området). 

2. Alla som åtalats för mer än 3 brott vid senaste lagföringen/rättegången. 
3. Alla som har mer än 2 domar. 
4. Alla som har mer än 5 strafförelägganden (SFL). 
5. Alla som har mer än 5 åtalsunderlåtelser (AUL). 
6. Alla som har sammanlagt mer än 5 påföljder enligt punkterna 2, 3 och 4. 
7. Alla som har mer än 1 våldsbrott. 
8. Alla som har mer än 2 stöldbrott i domen/domarna. 

 
 
Efter att dessa grupper tagits bort återstod 1278 personer av de ursprungliga 3958. De fördelade 
sig på påföljd enligt följande: 398 personer hade dömts i tingsrätt, 795 hade fått strafföreläggande 
och 85 åtalsunderlåtelse. Nästa steg i analysen innebar att bland de kvarvarande personerna 
sortera fram de som kunde betraktas som socialt integrerade enligt de definitioner som tillämpats 
i föreliggande studie, d.v.s. de ”personer som lever ett strukturerat liv med arbete eller studier och 
bor under ordnade former”. Första steget i denna gallring innebar att på de aktuella tingsrätterna, 
d.v.s. Handens, Huddinge, Sollentuna, Solna, Södra Roslags, Nacka och Stockholms tingsrätt, läsa 
igenom samtliga domar (inkl. förundersökningsmaterial och personundersökningar) för att göra 
en bedömning av om de dömda kunde betraktas som socialt integrerade eller inte. 
 
Det visade sig omöjligt att granska 185 av domarna, huvudsakligen p.g.a. att det saknades 
uppgifter som kunde möjliggöra en bedömning av den sociala situationen. Främsta skälet till 
detta var att akterna (domarna) var gallrade, d.v.s. den del som innehåller information kring själva 
brottsutredningen med personalia hade tagits bort, något som normalt sett sker efter omkring 8 
år, men som ibland görs tidigare när domarna arkiveras vid tingsrätterna. I några fall var domarna 
överklagade och fanns av den anledningen inte tillgängliga för oss att undersöka. 
 
I 32 av de analyserade domarna var informationen så knapphändig att vi bedömde det omöjligt 
att göra en tillförlitlig bedömning av den sociala statusen. Vi har i dessa fall valt att proportionellt 
fördela dem mellan antalet socialt integrerade och antalet inte socialt integrerade enligt den 
procentuella fördelning som vår analys av övriga domar resulterade i. 
 
Totalt fann vi 213 domar tillgängliga för genomläsning. Av dessa dömda personer bedömde vi att 
118 (55,4 %) var socialt integrerade, medan 95 (44,6 %) inte ansågs vara socialt integrerade. 
Genom att anta att förhållandet är detsamma i de 185 domar som inte fanns tillgängliga för analys 
fick vi slutligen fram att 118+102 (185*55,4 %) = 220 personer kan anses som socialt integrerade, 
medan 95+83 (185*44,6 %) = 178 inte kan anses som socialt integrerade. Detta gav efter 
genomgången av tingsrättsdomarna ett förhållande på totalt 55,3 % socialt integrerade personer 
och 44,7 % icke socialt integrerade. 
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En bedömning av den sociala statusen bland dem som fått strafförelägganden måste också göras. 
Här gjorde vi det generella antagandet, efter att ha genomfört den inledande gallringen av BRÅ: s 
statistiska material (se ovan), att alla som kvarstod med strafförelägganden och åtalsunderlåtelser 
kunde anses som socialt integrerade. Antagandet bygger på att de personer som får 
strafföreläggande anses av myndigheterna ha möjlighet att betala böter (de har en inkomst) och 
att de går att nå (de har ett ordnat boende). Samma antagande gjordes för den grupp som fått 
åtalsunderlåtelse. Även här anser myndigheterna att det inte finns anledning till något mera 
allvarligt ingripande mot personen eftersom man bedömt att inga allvarligare sociala avvikelser 
förelegat. Det är naturligtvis ingen ideal situation att göra denna typ av generella antaganden, men 
det blev nödvändigt att göra dem p.g.a. det stora antalet personer som fått strafförelägganden 
eller åtalsunderlåtelse (880 stycken) och att det för dessa grupper var mycket svårt att få fram 
tillräckliga uppgifter för att göra individuella bedömningar. 
 
Enligt ovan beskrivna förfaringssätt fick vi slutligen fram totalt 1100 socialt integrerade 
narkotikabrukare i åldrarna 18-30 år i Storstockholmsområdet som under åren 2000-2002 dömts 
för ringa narkotikabrott avseende innehav, bruk eller innehav/bruk av narkotika (inklusive 
strafförelägganden och åtalsunderlåtelser). Av dem hade 220 personer fått tingsrättsdomar medan 
880 fått strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. 
 
Med dessa uppgifter kan vi slutligen skatta det totala antalet socialt integrerade narkotikabrukare i 
åldrarna 18-30 år i Storstockholmsområdet. Genom att dividera det antal vi gallrat fram ur 
BRÅ: s register (1100), med procentandelen (8,41 %) socialt integrerade informanter med en 
påföljd för ringa narkotikabrott i föreliggande undersökning, får vi ett estimat på totalt 13080 
personer. 
 
Hur pass trovärdig är denna skattning? Det är helt klart att det föreligger flera möjliga felkällor, 
t.ex. det ringa antal informanter som är med i vår undersökning och som utgör det urval på vilket 
skattningen baseras, tillförlitligheten i de svar som lämnats och i de uppgifter som gått att få fram 
i domsmaterialet, våra subjektiva bedömningar av de dömdas sociala status o.s.v., som 
sammantaget gör det problematiskt att uttala sig om det exakta antalet socialt integrerade unga 
vuxna narkotikaanvändare i Storstockholmsområdet. En eventuell felkälla som påverkar 
skattningen i relativt liten utsträckning är det faktiska antal personer som fått någon av de valda 
påföljderna för ringa narkotikabrott. Vi kan utgå ifrån att de uppgifter som erhållits från BRÅ 
också är det faktiska antalet som fått denna typ av påföljder. Däremot kan skattningen vi har gjort 
av andelen som kan betraktas som socialt integrerade vara något osäker (dessutom tvingas vi leva 
med att det inte går att arbeta med en exakt definition av vad som är att anses som socialt 
integrerad). Av de ursprungliga 1278 personer som var jämförbara med våra informanter när det 
gäller geografiskt boende och brottslighet, klassificerades 1100 (86 %) som socialt integrerade. 
Tack vare att detta numeriska värde står i täljaren av den ekvation vi använt för vår skattning, 
påverkas slutresultatet i begränsad omfattning även av en relativt stor felklassificering. Om vi 
antar att så många som var tjugonde person klassificerats felaktigt påverkas skattningen bara med 
±650 personer. 
 
Den faktor som på ett dramatiskt sätt påverkar skattningen gäller urvalet av informanter och 
storleken på denna grupp. De totalt 107 personer som ingår i denna grupp och som skattningen 
baseras på är inte ett s.k. obundet slumpmässigt urval. Därför är det statistiskt sett inte korrekt att 
beräkna ett konfidensintervall för att få en uppfattning om hur stor slumpvariationen i 
skattningen är. Observera att ett sådant intervall inte tar hänsyn till andra felkällor som t.ex. 
felaktigt lämnade uppgifter. Om vi ändå, och enbart för det pedagogiska syftet, antar att vårt 
urval är slumpmässigt, ambitionen med den nomineringsteknik som använts var ju trots allt att få 
ett urval som är så representativt som möjligt, och beräknar ett 90 %-igt konfidensintervall kring 
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de 8,41 % med de valda påföljderna för ringa narkotikabrott så uppgår detta till ±4,41%. 
Använder vi dessa andelar för att beräkna ett intervall kring vår punktskattning på 13080 
personer sträcker sig detta från omkring 9000 till 27000 socialt integrerade unga vuxna 
narkotikabrukare inom det aktuella området, d.v.s. vi skulle med 90 % säkerhet kunna säga att 
inom detta intervall ligger det verkliga antalet. Detta är dock enbart ett pedagogiskt exempel för 
att visa på storleksordningen på den kanske största felkällan med små urval. 
 
För att ändå närma sig en bedömning av hur trovärdig vår skattning kan tänkas vara är vi 
hänvisade till att jämföra vårt resultat med andra undersökningar av antalet unga vuxna 
narkotikaanvändare i Stockholmsområdet och som genomförts med andra metoder. Den första 
är en relativt stor frågeundersökning (telefonintervjuer) som genomfördes av Statistiska 
Centralbyrån (SCB) år 2002 på uppdrag av SoRAD (Hradilova Selin, 2004, Olsson, 2004). På 
basis av denna undersökning går det att beräkna att antalet personer i åldrarna 18-30 år i det 
aktuella området som använt narkotika under de senaste 12 månaderna uppgår till omkring 
19500. Tre kommentarer kring denna siffra kan göras. (1) Även om de flesta skulle uppfylla 
kriterierna för att ingå i urvalet till föreliggande undersökning, d.v.s. ha ett aktuellt användande av 
narkotika och vara socialt integrerade, ingår ett antal personer som med största sannolikhet 
endast prövat narkotika vid ett eller ett par tillfällen vilket gör att antalet skulle behöva korrigeras 
nedåt. I CAN: s undersökning från 2003 (se nedan) hade drygt en tredjedel av dem som använt 
narkotika under de senaste 12 månaderna också gjort det den senaste månaden. Gäller samma 
proportion i SCB-undersökningen skulle det betyda att omkring 7500 personer använt narkotika 
under den senaste månaden. (2) Denna typ av undersökningar har som regel stora bortfall (i SCB-
studien uppgick bortfallet till 31,6 %). Med stor sannolikhet ingår en större andel personer med 
ett regelbundet narkotikabruk i bortfallet än bland de som besvara frågorna. (3) Det kan vara 
känsligt att i en intervju medge att man har ett aktuellt och pågående bruk av narkotika, d.v.s. att 
man aktivt begår en illegal handling, vilket gör att den erhållna procentandelen sannolikt är för 
låg. 
 
Vi har alltså två faktorer som innebär en underskattning av totalantalet narkotikaanvändare och 
en som talar för att en viss korrigering nedåt borde göras. Storleken på de olika korrigeringarna är 
svåra att ha någon uppfattning om, men på basis av SCB-studien torde den sammantagna 
effekten bli att vi kan betrakta 7500 som en minimiskattning och 19500 personer som en 
maximiskattning av antalet socialt integrerade narkotikaanvändare i åldrarna 18-30 år i det 
geografiska område som studerats. 
 
Med utgångspunkt i resultaten från en annan undersökning genomförd av CAN under år 2003 
(Guttormsson et al., 2004) går det att uppskatta att det i Storstockholmsområdet fanns knappt 
16000 personer i åldrarna 18-24 år som använt narkotika under det senaste året. Studien 
omfattade bara denna åldersgrupp, men om vi antar samma proportionella förhållande mellan 
antalet narkotikaanvändare i åldrarna 18-24 år respektive 25-30 år som i 2002 års SCB-
undersökning (se ovan) får vi ett totalantal på cirka 22000 personer som använt narkotika senaste 
året och som är 18-30 år. 
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Nedan redovisas det totala antalet unga vuxna som använt narkotika under de senaste 12 
månader respektive under den senaste månaden enligt de redovisade undersökningarna samt det 
skattade antalet socialt integrerade narkotikaanvändare. 
 
 
 Använt senaste året Använt senaste 

månaden 
Skattat antal socialt 

integrerade 
SCB 2002 19500 7500 - 
CAN 2003 22000 8000 - 
SoRAD 2003-2004 - - 13080 
 
Som framgår faller den genomförda skattningen väl inom de intervall som de två övriga 
undersökningarna ger. Även om det finns problem med surveyundersökningar, inte minst genom 
de relativt stora bortfall som oftast vidlåder dem, pekar de presenterade resultaten på att den 
skattningsmetod som prövats i föreliggande studie är väl värd att vidareutveckla i framtida 
studier. För att möjliggöra en mera säker skattning av antalet rekreationella narkotikaanvändare 
behövs framför allt ett större urval av informanter i undersökningens första del, d.v.s. antalet 
intervjuade personerna. 
 
 
Sammanfattning 
 
I studien har 25 socialt integrerade unga vuxna narkotikaanvändare (fas I) intervjuats om sina 
narkotikakonsumtionsmönster och attityder till narkotika. Materialets representativitet har till viss 
del kunnat styrkas genom jämförelser med ett större kvantitativt material (fas II och III). Det 
framgår tydligt att de 25 informanterna från fas I inte är någon speciellt ovanlig eller speciell grupp 
av rekreationella narkotikaanvändare, utan resultatet av dessa intervjuer har många likheter med, 
och styrks av, det kvantitativa materialet (82 informanter) insamlat i fas II och III.  
 
Informanterna menar att de använder narkotika på ett kontrollerat sätt. Kontrollelementet är 
viktigt för dem och de nämnde ofta att narkotika var något de valde att använda och att det inte var 
något som de måste ha. Informanterna har vidare många informella kontrollmekanismer och 
gränssättningar när det gäller narkotikaanvändning, bland annat i val av narkotika och sätt på vilket 
de konsumerar det. Alla informanter är till exempel generellt mycket negativa till heroin och till att 
injiciera narkotika. Att avstå från heroin och att inte injiciera framstår framför allt i 
intervjumaterialet som viktiga kontrollerande faktorer för att inte fastna i ett narkotikaanvändande 
och riskera att börja missbruka narkotika. Vidare använder inte informanterna narkotika före eller 
under studier och arbetstid. De kontrollerar alltså sitt narkotikaanvände med hjälp av dagliga 
rutiner så att det inte påverkar deras sociala åtagande på ett negativt sätt.  
 
 
Informanterna visar upp en komplex bild med stora variationer vad gäller hur ofta de använder 
narkotika, vilka sorter och på vilka grunder de använder narkotika. De är aktiva i sina val och de 
anser valen vara rationella genom att göra en analys av de risker och skador användning av 
narkotika eventuellt kan medföra för användaren. Riskanalysen är baserad på egna och kompisars 
narkotikaerfarenheter. Informanterna använder sig av de kunskaper och erfarenheter som de 
internaliserat, för att välja eller välja bort olika sorter av narkotika, samt att bedöma hur, när och 
vart de använder narkotika. Dessa val görs med syfte att minska riskerna så mycket som möjligt 
samt att maximera de positive effekterna av narkotikan.  
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Studien visar också att informanterna och myndigheterna bedömer riskerna med narkotika utifrån 
olika perspektiv och riskbedömningarna ser därför inte likadana ut. Myndigheterna ser narkotikan 
i sig som det riskfyllda och därmed blir alla former av narkotika och alla användningssätt farliga. 
Detta stämmer inte överens med informanternas personliga erfarenheter. Enligt deras 
uppfattning ligger riskerna med att använda narkotika snarare hos individen och i den sociala 
kontext som individen befinner sig i och i vilken de använder narkotika och inte hos drogen i sig 
självt De är alltså medvetna om att risker finns, men anser att dessa kan minimeras och hanteras 
så att de positiva effekterna av narkotika blir större än de negativa. 
 
Från att initialt ha haft relativ lite kunskap om narkotika har informanterna blivit allt kunnigare 
användare av narkotika. De menar att de har kunskaper som människor som inte prövat 
narkotika saknar. Detta leder till att de som inte prövat narkotika inte kan eller borde uttala sig 
om deras (informanternas) narkotikaanvändande och om narkotikas negativa eller positiva 
konsekvenser. Informanterna tar därmed inte samhällets information angående narkotika på 
allvar. Enligt informanterna är samhällets information inte mycket värd då den inte 
uppmärksammar de frågor om narkotika som informanterna är engagerade av samt att den till 
stora delar är onyanserad. 
 
Informanterna uppvisar ett tydligt individbaserat perspektiv på narkotikaanvändandet. 
Narkotikaanvändande ses som ett individuellt val, något de själva har bestämt att göra och något 
de känner att de själva har kontroll över. Informanternas individualitetsbaserade syn på narkotika 
kan ses i perspektivet av att vara en del av ett mer generellt perspektiv i det moderna samhället, 
där stor vikt läggs på individens autonomi och där krav på självkontroll över dagliga personliga 
handlingar är grundläggande. Till exempel är det även bland informanterna allmänt accepterat att 
man inte skall vara alkohol- eller narkotikapåverkad på arbetet eller när man kör bil. 
 
Utifrån ett sådant individualitetsbaserat och modernt tankesätt kan ett kontrollerat narkotikabruk 
ses som ett sätt för informanterna att demonstrera självkontroll. Det blir en positiv del av 
informanternas personlighet då de dagligen visar sin styrka genom att inte använde narkotika för 
ofta och att de klarar av de dagliga krav som ställs på dem. Berättandet om deras kontrollerade 
drogbruk, i kontrast till missbrukarens okontrollerade drogbruk, kan i detta sammanhang ses som 
ett sätt att skapa en positiv självpresentation. En del av informanterna hävdade till exempel att de 
hade starka personligheter, att de var ”kontrollfreaks” och att de därför också klarade av ett 
moderat narkotikabruk. Ett sådant synsätt förklarar informanternas bild av missbrukaren som en 
individ utan självkontroll och med svag karaktär, samtidigt som det blir en förklaring till varför 
informanterna inte blivit missbrukare eftersom de ser sig själva som individer med stor 
självkontroll och stark karaktär.  
 
Ett annat vanligt förekommande argument hos informanterna var att narkotika är bättre än 
alkohol. Alkohol gör att människor tappar kontrollen. De nämnde ofta att ett 
narkotikaanvändande inte skadar människor i omgivningen medan alkohol har en tendens att 
göra det då alkoholpåverkade människor ofta hamnar i bråk. Något liknande skulle aldrig hända 
med människor påverkade av narkotika, menade de. Denna negativa attityd till alkohol betyder 
inte att informanterna generellt avstår från att dricka alkohol. Alla informanterna drack alkohol 
och ibland också både mycket och ofta och i kombination med olika typer av narkotika. Deras 
negativa syn på alkohol kan ses som ett tecken på deras frustration över samhällets sätt att 
värdera all typ av narkotika som värre och farligare än alkohol. Informanterna satte fokus på den 
dubbelmoral de möter i vardagen där alla typer av illegala droger ses som oerhört farliga, medan 
alkoholkonsumtion är socialt accepterat. 
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Informanternas negativa syn på alkohol kan också ses som ett försök av informanterna att 
konstruera en positiv självpresentation trots att de använder narkotika i ett samhälle som 
fördömer ett narkotikaanvändande. På ett liknande sätt fungerar distinktionen mellan dem själva 
som rekreationella narkotikaanvändare och personer med en missbrukaridentitet. Informanterna 
var överlag på det klara med att deras definition av sig själva som narkotikaanvändare och inte 
missbrukare står bjärt i kontrast till samhällets definition av att alla som använder narkotika är 
missbrukare. I Sverige är all hantering av narkotika olaglig. All konsumtion av narkotika ses som 
ett missbruk och skillnaden mellan missbrukare och användare av narkotika debatteras inte i 
någon större grad. Detta var ett problem enligt informanterna och de använde mycket energi för 
att förklara skillnaden mellan deras användande och ett missbruk och att etablera en positiv 
identitet istället för en identitet som missbrukare. 
 
Utöver ovan nämnda gränsdragningar finns det också tecken på att informanterna gör tydliga 
åtskillnader mellan sig själva och resten av samhället som inte använder narkotika. De nämnde 
ständigt att de hade fått positiva erfarenheter genom att använda narkotika. Erfarenheter som 
berikat deras inre så väl som sociala liv, erfarenheter som en icke narkotikaanvändare saknade. De 
menade bland annat att fritiden hade blivit bättre med narkotika och att narkotika hade ”öppnat 
deras ögon” och förändrat deras sätt att tänka och deras sätt att se på världen. De menade också 
att de hade fått en ny och bättre (sannare) världsbild som en person som inte använder narkotika 
inte kunde förstå eller vara delaktig i. 
 
Attityden att resten av samhället är oförstående och inte accepterar deras narkotikaanvändande, 
betyder inte att socialt integrerade narkotikaanvändare nödvändigtvis representerar en 
oppositionell subkultur. De önskar att bli accepterade av samhället och tycker själva att de är 
legitima medborgare. De delar generella normer och synen på hur man ska leva produktiva liv 
och de lever till synes vanliga liv parallellt med att de använder narkotika. Informanterna tar 
studier och arbete på allvar och de dagliga åtagandena regalerar deras narkotikakonsumtion. 
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Bilaga 
 
Intervjuguide – socialt integrerat narkotikaanvändande 
 
 
Droghistorik – karriär till idag/senaste 12 månaderna 
 

• Berätta om första gången du prövade alkohol! 
När?  
hur kändes det?   
hur gick det till?  

 
 

• Berätta om första gången du prövade narkotika! 
Var det i samband med alkohol?  
hur gick det till?  
med vem prövade du?  
hvilket narkotika?  
varför använde du narkotika förste gången (Spänning, äventyr, för att må bättre, 
nyfiken, problem t.ex. hemma, i skolan, på arbetet, grupptryck (vem, vilka))? 

 
• Kan du berätta om ditt narkotikabruk från första gången du prövade fram till idag?  

vilka narkotika har du prövat? 
Vilket är ditt favoritnarkotika? 
Hur ofta tar du narkotika (frekvens)? 
Har du känt att du varit tvungen att öka mängden av narkotika för att få samma effekt 
som i början eller känt att du velat få högre effekt än i början? 
Har det varit perioder när du använt narkotika mer ofta än under andra perioder? 
Om så, varför tror du att det varit så? 

 
• Kan du berätta för mig om ett typiskt tillfälle när du använder narkotika?  

I vilka situationer använder du narkotika (när som helst det finns eller bara vid festliga 
tillfällen)? 
Vart är det vanligast att du använder narkotika (hemma, på fest, på t.ex. klubb e.t.c)? 
Gör du det ensam eller med andra (nära vänner, mer perifera vänner/bekanta, med 
vem som helst)? 
Om det är med andra, vem är de?  
Har du kontakt med dem även när ni inte använder narkotika? 
Brukar det vara med personer som inte tar/använder narkotika vid dessa tillfällen? 
Om det är så, hur reagerar de på att du/ni använder narkotika (Pos/neg/likgiltiga)? 
Är det några speciella förberedelser när du ska använda narkotika (ritualer)? 
Hur tar du narkotika (röker, sniffa/snorta, injicerar, sväljer eller på annat sätt)? 

 
• Kan du berätta hur det går till när du skaffar narkotika? 

Är det lätt att skaffa narkotika? 
Hur skaffar du narkotika (genom vänner, bekanta, ”profslangare”, okända etc.)? 
Vart skaffar du narkotika (hemma hos, på skolan, på gatan, på klubben etc.)? 
Hur mycket tid lägger du ned på att skaffa narkotika (uppskatta om möjligt per 
gång/per månad)? 
Hur mycket pengar lägger du ut på narkotika (uppskatta om möjligt per gång/per 
månad) 
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• Kan du berätta om de andra som du känner som använder/använt narkotika, vilka är det? 
(känsliga frågor, känna av när det passar att ställa den)?  

Är det äldre eller jämnåriga andra som du känner (är det några signifikanta andra, 
far/mor/syskon/nära vänner)? 
Är det killar och/eller tjejer (kan du uppskatta procentuellt killar resp. tjejer)? 
Om det är en skillnad, vad tror du den beror på? 
Använder killar och tjejer narkotika på olika sätt (om så, varför och på vilket sätt)? 

 
 
Attitydfrågor? 
 

• Kan du berätta om varför använder du narkotika idag (se ovan)? 
Hur upplever du ditt användande av narkotika idag? 
Hur tror du ditt liv skulle vara om du inte använde narkotika (tråkigare, bättre, o.s.v.)? 
Om du slutade med narkotika vad tror du skulle kunna ersätta dem? 
Vad betyder narkotika för dig? 
Vad tycker du narkotika har för plats i ditt liv idag (jämför med andra saker i livet i 
övrigt)? 
Har du yngre syskon? Om ja, hur skulle du reagera om de ville använde narkotika? 

 
 

• Tycker du det finns skillnad på ett farligt och ett ofarligt (eller överdriven och inte 
överdriven) narkotikabruk? 

Kan du ge mig ett exempel på ett farligt respektive ett ofarligt narkotikabruk? 
Tycker du att det är skillnad på olika narkotikas farlighet (tunga respektive lätta 
narkotika, också i relation till alkohol, om så, när, var, hur - på vilket sätt)? 
Hur ville du karakterisera ditt eget narkotikaanvändandebruk, (farligt eller ofarligt?) 
Har det alltid vore så?  
Hur ser du på den information som sker från samhällets sida angående narkotikas 
farlighet? 

 
 

• Vad tycker du om Sveriges lagstiftade angående narkotika?  
Vad tycker du om att det är olagligt att använda narkotika - sälja narkotika? 
Tror du att det skulle bli ett bättre samhälle om det var lagligt med narkotika (om ja, 
på viket sätt)? 
Vad tycker du om straff för narkotikabruk/försäljning? 
Vad tror du att straff för narkotikamissbruk/försäljning har för effekt (avskräckande)? 
Skulle du använda mer narkotika och/eller mer öppet om det var lagligt att använda 
narkotika? 
Vem är en kriminell person för dig? Anser du dig själv för att vara kriminell? 

 
Känner du någon som fastnat i narkotikamissbruk? Hur gick det till i så fall?  
Vad tror du är orsaken till att han/hon fastnat i narkotikamissbruket? 
Varför tror du att inte du fastnat i narkotikamissbruk?  
Finns det risk för att du kan fastna? 
Tycker du att samhället ska hjälpa narkotikamissbrukare (hur, eget ansvar för 
individen)? 
Vem har ansvar för sociala problem med narkotika (samhället/individen) 

 
Vad tror du om dina möjligheter att sluta med narkotika om och/eller när du vill? 
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Vad skulle kunna få dig att sluta med narkotika? 
Om du skulle behöva hjälp med att sluta med narkotika, vilken hjälp tror du skulle 
passa dig bäst? 
 

 
Känsla – upplevelse 
 

• Kan du tala om för mig hur det känns att ta narkotika.  
känslan timmarna innan du tar narkotika (förväntan, spänning, rädsla o.s.v.)? 
när du tar narkotika (olika reaktioner med olika narkotika (kicken)? 
under själva ruset (olika med olika narkotika)? 
när ruset klingar av (avtändning)? (rastlös, orolig) 
dagen efter ett rus (längtan efter nytt rus, avsmak, likgiltig)? 
Har du någon gång haft et dårligt rus? Kan du berätta om en gong?  
Har du någon gång tagit narkotika när du från början egentlig inte ville ta narkotika? 
Berätta! 
Hur känner du om vänner/bekanta/andra tar narkotika runt omkring dig och inte du 
tar eller får narkotika (längtan, avsmak, likgiltighet)? 
Kan det vara jobbigt att avstå från att ta narkotika (kamrattryck, annat)? 
Vad betyder gruppen för att du ska ta eller avstå från att ta narkotika? 
Kan det vara jobbigt att ta narkotika (kamrattryck, annat)? 
 
Vad är det bästa med narkotika? 
Vad är det sämsta med narkotika? 

 
 
Livsstils- och hälsofrågor 
 

Kan du beskriva dig själv och dina intressen?  
Vad gillar du för musik (favoritmusik)? 
Vad gillar du för typ av filmer (favoritfilm)? 
Vad gillar du för typ av kläder (favoritkläder, hemma, ute)? 
Vad gillar du för typ av litteratur (böcker, tidningar e.t.c. favorit författare)? 
Vad gillar du för typ av Tv program (långfilmer, serier, såpor, natur, debatt, nyheter 
etc.)? 
Annan signifikant materiell smak (bilar, stereo etc.)? 
Vilka ställen brukar du gå till när du går ut? 
Vad har du för syn på kroppen (träna, äta näringsriktigt o.s.v.)? 
Är du intresserad av t.ex. idrott, dans eller andra fysiska aktiviteter (vandra, klättra i 
berg, dyka e.t.c.)? 
Har du några andra speciella intressen? 
Kan du beskriva dina vänner (nätverk)? 
Hur har ditt använde av narkotika påverkat ditt sociale liv? (neg/pos, 
familjerelationer, vänner, arbetet, studierna)? 
Tycker du att ditt narkotikabruk har påverkat din fysiska hälsa på något sätt (se ovan)? 
Hur skulle du beskriva hur du mår/mått fysiskt (förr, nu)? 
Tycker du att ditt narkotikabruk har påverkat din psykiska hälsa på något sätt (se 
ovan)? 
Hur skulle du beskriva att du mår/mått mentalt/psykiskt (förr, nu)? 
Har du någon att prata med, dela känslor med, om du känner dig deppig eller glad 
(t.ex. nära vän, bästa kompis, föräldrar, syskon)? 

Borttaget: ¶



 59

Har du känt ångest någon gång i samband med att du tagit narkotika (före, under, 
efter ruset)? 
Har du haft ångest vid andra tillfällen som inte haft med narkotika att göra? 
Röker eller snusar du (mängd/frekvens per dag)? 
 

 
Bakgrundsfrågor 

 
Ålder? 
Nationalitet? 
Civilstånd (singel, tillsammans med någon, sambo, gift)? 
Några egna barn? 
Vad gör du just nu (studerar, jobbar, arbetslös)? 
Om arbetslös (a-kassa, socialbidrag, jobbar svart, annan ekonomisk försörjning)? 
Vad för skolutbildning har du (grundskola, gymnasium, eftergymnasial utbildning)? 
Har du någon yrkesutbildning? 
Vad har dina biologiska föräldrar för nationalitet? 
Är dina föräldrar gifta/skilda? 
Har du några syskon? 
Växte du upp med dina biologiska föräldrar/syskon? 
Om inte, med vem växte du upp? 
Vad har dina föräldrar biologiska/styvföräldrar för utbildning? 
Vad gör dina föräldrar/styvföräldrar idag (ev. inkomst)? 
Vad gör dina syskon/styvsyskon idag (ev. utbildning)? 
Använder någon i din familj/styvfamilj narkotika? 
Vad har din familj/styvfamilj för attityd till narkotika? 
Vart växte du upp (geografiskt, villa, hyreslägenhet e.t.c)? 
Hur var din familjesituation under uppväxten? 
Fanns det personer, andra än familj/styvfamilj, i din närhet när du växte upp som 
använde narkotika? 
Om ja, vad hade/har du för relation till dem (då, nu)? 
Vad tänker du om framtiden (drömmar, förväntningar)? 
Hur ser du på ditt narkotikabruk i framtiden? 
Tänker du mycket på narkotika? 
Har du någon gång varit misstänkt för narkotikabrott?  
Känner du någon annan som du tror skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju? 
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