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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ett narkotikafritt Sverige har under lång tid varit målet för den svenska 

folkhälsopolitiken. Att använda narkotika är, förutom skadorna för individen, även kostsamt 

och ett problem för samhället. Anledningarna till varför en individ använder narkotika är ett 

komplext samband mellan samhälleliga och individuella faktorer. Det förebyggande arbetet 

fokuserar på att narkotikadebuten hos ungdomar senareläggs alternativt uteblir. Hur ungdomar 

ställer sig till narkotika är således en angelägen kunskap för att kunna utforma ett 

förebyggande arbete som ger effekt.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva inställning till narkotikaanvändning bland 

ungdomar i en kommun.  

Metod: En explorativ kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer användes. Genom 

ändamålsenligt urval rekryterades elva ungdomar i ålder 15-18, både flickor och pojkar, vilka 

deltog frivilligt. Data analyserades genom tematisk analys. ”Social practice theory” användes 

som teoretiskt ramverk för att förklara och diskutera inställningens betydelse för 

narkotikaanvändning.  

Resultat: Tre teman av inställning till narkotikaanvändning bland ungdomarna identifierades: 

a) narkotikans förväntade effekt, b) social tillhörighet och c) samhället.  Resultatet visade att 

det fanns en generell negativ inställning till narkotika, men att inställningen varierade 

beroende på hur ungdomen värderade narkotikans påverkan på kroppen, vänners inställning, 

samt samhällets normer. 

Slutsats: Ungdomarna har en ambivalent inställning till narkotika. Det är främst vänners 

inställning som påverkar den enskilde individen, följt av normalisering av narkotika i 

samhället. Det fortsatta arbetet för att minska narkotikaanvändningen bör därför fokusera på 

att skapa restriktiva värderingar och normer kring narkotika.  

 

Nyckelord: ungdomar, inställning, narkotikaanvändning, kvalitativ metod. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: A drug-free Sweden has long been the target of Swedish public health policy. 

Using drugs, besides the damage to the individual, are also costly and a problem for society. 

The reasons why an individual uses drugs is a complex link between social and individual 

factors. The preventive work focuses on the postponement of the debut of drug use in young 

people, alternatively does not occur. Thus, why young people resort to drugs is important 

knowledge to be able to design effective preventive actions. 

Purpose: The purpose of the study was to describe the attitude towards drug use among 

young people in a municipality.  

Method: An explorative qualitative study with semi-structured interviews was used. A 

purposeful selection was used and eleven adolescents (15-18 years old), both girls and boys, 

participated voluntary. Data were analyzed by using thematic analysis. "Social practice 

theory" was used as a theoretical framework to explain individuals´ attitudes on drug use.  

Results: Three themes of attitudes towards drug use among young people were identified: a) 

the expected effect of drugs, b) social affiliation and c) society. The results showed that there 

were general negative attitudes toward drugs, but that the attitudes varied depending on how 

the youth assessed the drugs’ impact on the body, friends’ attitudes and norms in the society.  

Conclusion: Young people have an ambivalent attitude toward drugs. It is primarily friends' 

attitudes that affect the individual, followed by the normalization of drugs in society. 

Continued efforts to reduce drug use should therefore focus on creating restrictive values and 

norms on drugs. 

 

Keywords: adolescent, attitude, drug use, qualitative method.    
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BAKGRUND 

Hälsans bestämningsfaktorer 

En individs hälsa styrs av hälsans bestämningsfaktorer och påverkas av genetiska, sociala och 

ekonomiska faktorer som i sin tur är relaterade till individuella beteenden och levnadsvanor 

(Skrivelse 2015/16:86). Hälsans bestämningsfaktorer påverkar en individs hälsa på olika 

nivåer, antingen direkt eller indirekt (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Exempel på 

bestämningsfaktorer från de olika nivåerna är graden av social stabilitet, arbetslöshet, socialt 

stöd, levnadsvanor och kön (Dahlgren & Whitehead, 1991). Social stabilitet och arbetslöshet 

har en indirekt påverkan på individens hälsa, medan en individs levnadsvanor har en direkt 

påverkan på hens hälsa (Pellmer et al., 2012). En del av bestämningsfaktorerna påverkar 

individen själv, medan andra påverkas av samhället och omgivningen. De allra flesta 

individerna påverkas av ett komplext samspel mellan individuella och samhällsrelaterade 

faktorer (Skrivelse 2015/16:86). Eftersom levnadsvanorna skiljer sig åt beroende på hur de 

bakomliggande faktorerna ser ut, resulterar det i att hälsan ser olika ut i olika sociala grupper 

(Pellmer et al., 2012). Vissa levnadsvanor anses ha en större negativ påverkan på hälsan än 

andra, vilka benämns och behandlas som riskfaktorer. Dessa är tobaksbruk, alkoholmissbruk, 

narkotikabruk, dopning, läkemedelsmissbruk, spelberoende, ohälsosamma matvanor, fysisk 

inaktivitet samt övervikt och fetma (Pellmer et al., 2012). Riskfaktorerna tenderar att 

återfinnas i utsatta grupper med låg socioekonomisk status och låg utbildningsnivå. I dessa 

grupper är det också vanligare att ha fler ohälsosamma beteenden än ett (Pellmer et al., 2012). 

 

Narkotika 

Narkotika definieras enligt Läkemedelsverket (2015): ”Med narkotika menas läkemedel och 

hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller 

varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter. 

Dessutom ska ämnet antingen finnas upptaget i en internationell överenskommelse som 

Sverige biträtt eller vara narkotikaklassat av den svenska regeringen.” (LVFS 2011:10). 

 

Det finns ett stort antal preparat som klassas som narkotika, dessa delas ofta upp i fyra 

huvudgrupper (Hartelius, 2015): 

 Cannabis (hasch, marijuana) 

 Centralstimulerande (amfetamin, kokain m.fl.) 
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 Opioider (heroin, opium, fentanyl, m.fl.) 

 Hallucinogener (LSD, psilocybin m.fl.) 

 

Det är enligt Narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) olagligt att inneha, bruka eller ha annan 

befattning med substanser som klassas som narkotika. Om gärningen sker uppsåtligen döms 

gärningsmannen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Domen registreras sedan i 

belastningsregistret, där det lagras i upp till tio år efter att individen frigivits. Så länge domen 

finns lagrad i registret kan detta försvåra individens möjligheter att få jobb eller ta körkort 

(SFS 1998:620). 

 

Utöver ovannämnda substanser finns det även läkemedel som är narkotikaklassade. Det 

handlar huvudsakligen om läkemedel av bensodiazeptin- och opioidtyp som används som 

sömnmedel respektive smärtstillande medel. Bruk av dessa utan läkarordination eller i högre 

dos än vad som ordinerats klassas enligt lagen som narkotikaanvändning (Hartelius, 2015). 

 

Vilka substanser som är narkotikaklassade skiljer sig något mellan olika länder, men samtliga 

har sin utgångspunkt från de nationella överenskommelserna (INCB, 1961; INCB, 1971). I 

Sverige beslutade Regeringen 1999 (SFS 1999:58) om att göra nationella tillägg utöver de 

internationella överenskommelserna. Tilläggen finns i Förordningen (SFS 1999:58) om 

förbud mot vissa hälsofarliga varor.  

 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)-strategin 

Att arbeta för ett narkotikafritt Sverige har länge varit prioriterat inom det nationella 

folkhälsoarbetet. Riksdagen tog 2010 fram propositionen En samlad strategi för alkohol-, 

narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Prop. 2010/11:47). Det övergripande målet inom 

ANDT-politiken är: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och 

sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk (Skrivelse 2015/16:86). Sedan 

slutet av 70-talet har den svenska politiken haft en restriktiv linje vad gäller narkotika. Synen 

på narkotika baseras på kunskapen om narkotikans skadlighet för hälsan och är därför något 

som inte bör förekomma i ett samhälle som värnar om sina medborgares hälsa. En stor del av 

narkotikapolitiken handlar om att begränsa tillgängligheten samt minska efterfrågan av 

narkotika (Skrivelse 2015/16:86). 
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Narkotikaanvändning 

Vuxna  

Folkhälsomyndigheten (2016) genomför vartannat år den nationella folkhälsoundersökningen 

Hälsa på lika villkor, vilken ger en bild av hur folkhälsan i Sverige ser ut. En del av 

undersökningen handlar om narkotikaanvändandet i befolkningen (Tabell 1). Cannabis är den 

narkotika som flest svenskar mellan 16-84 år har testat, sammanlagt 12,1% uppger att de 

någon gång har testat. 2,7 % uppger att de under de senaste 12 månaderna har testat cannabis, 

och 0,9 % uppger att de testat under de senaste 30 dagarna (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Cannabisanvändning är vanligare i storstäder än på landsbygden och användningen har ökat 

under senaste 10 åren (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

 

Tabell 1. Narkotikaanvändandet hos svenskar mellan 16-84 år under 2016. 

Andel av befolkning i % som använt cannabis   

  Totalt (%) Kvinnor Män 

Någon gång 12,10 8,80 15,3 

Senaste 12 månaderna   2,7        2 3,3 

Senaste 30 dagarna   0,9      0,7 1 

 
   Andel av befolkning i % som använt annan 

narkotika än cannabis     

  Totalt (%) Kvinnor Män 

Någon gång   4,8    3,3 6,4 

Senaste 12 månaderna   1    0,5 1,5 

Senaste 30 dagarna   0,2    0,1 0,3 

 
   Andel av befolkningen i % som använt receptbelagda 

mediciner på ett icke ordinerat sätt 

  Totalt (%) Kvinnor Män 

Någon gång    6,3  5,8 6,7 

Senaste 12 månaderna    2,4  2,4 2,4 

Senaste 30 dagarna    0,9  1,1 0,8 

 

Ungdomar 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför årligen 

undersökningar med skolungdomar i årskurs 9 och andra året på gymnasiet angående deras 
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narkotikaanvändning, vilka preparat de använt samt hur de får tag på narkotikan. I 2017 års 

undersökning svarade 5 % av flickorna och 7 % av pojkarna i årskurs 9 att de någon gång 

använt narkotika. Av gymnasieungdomarna svarade 14 % av flickorna och 20 % av pojkarna 

att de någon gång använt narkotika. Andelen som använt narkotika de senaste 12 månaderna 

var 5 % av niorna och 13 % av gymnasieungdomarna. 2 % av niondeklassarna och 5 % av 

gymnasieungdomarna uppger att de använt narkotika under de senaste 30 dagarna. Pojkarna, i 

båda årsklasserna, uppger månadsaktuell användning i högre utsträckning än flickorna. 

Narkotikaanvändningen bland ungdomar har varit relativt stabil under de senaste 10 åren. Det 

återfinns dock en ökning vad gäller volym bland dem som väl har börjat använda narkotika 

(CAN, 2017). 

 

Cannabis (marijuana och hasch) är den vanligaste narkotikasorten bland de skolungdomar 

som uppger att de använt narkotika, följt av kokain och spice eller liknande. Trots att andelen 

ungdomar som använt narkotika är relativt stabil har volymen, mätt i konsumtionstillfällen, 

ökat. De är således lika stor andel ungdomar som använder narkotika, men mängden narkotika 

som de använder har ökat (CAN, 2017). 

 

Orsaker till narkotikabruk 

Bruk och missbruk av narkotika har ett starkt samband med individers livsvillkor och sociala 

position och är vanligare i socioekonomiskt svaga grupper och i grupper med låg 

utbildningsnivå (Socialstyrelsen, 2009; Skrivelse 2015/16:86). Ytterligare bakomliggande 

faktorer för bruk av narkotika är bland annat tillgänglighet, pris och sociala normer (Skrivelse 

2015/16:86). En individs egen inställning och attityd gentemot narkotika är också en 

betydande faktor för huruvida hen kommer att använda det (Mousavi, Garcia, Jimmefors, 

Archer & Ewalds-Kvist, 2014) 

 

Individers beteenden styrs även till stor del av vilket socialt och kulturellt sammanhang hen 

tillhör (Andersson, 2009), samt hur hen värderar sin hälsa (Ogden, 2012). Föräldrar och andra 

vuxnas inställning till eller användning av narkotika är också faktorer som ökar risken för att 

ungdomar börjar (Ogden, 2012). Att ha en god relation med sina föräldrar anses vara en 

skyddsfaktor från narkotikaanvändning. En god relation ska innefatta gränssättning, att 

föräldern är involverad i ungdomens liv samt att föräldern kommunicerar med och förstår 

ungdomens behov (McNeely & Barber, 2010). 
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Socialt kapital  

Individens sociala kapital och status har, som tidigare nämnts, ett starkt samband till 

riskbeteenden och således bruk av narkotika. Socialt kapital kan mätas genom en individs tillit 

gentemot och delaktighet i samhället (Lundborg, 2005).  

 

2005 genomfördes en studie i syfte att undersöka sambandet mellan socialt kapital och 

narkotikaanvändningen bland ungdomar. En hög tillit gentemot och delaktighet i samhället 

visade sig vara förknippat med en lägre risk att använda narkotika. Huruvida individen är född 

i eller utanför Sverige påverkade inte risken att hen skulle komma att använda narkotika. Att 

bo i hus eller på landet var starkt förknippat med en lägre risk att använda narkotika. 

Sambandet förklaras genom att ungdomar med starkt socialt kapital får emotionellt och 

praktisk hjälp vid stressfulla situationer i livet. Medan ungdomar med lågt socialt kapital 

söker alternativa sätt att hantera sin stress, vilken funktion narkotikan anses fylla (Lundborg, 

2005).  

 

Åslund och Nilsson (2013) kunde visa på liknande resultat, där sambandet mellan socialt 

kapital och alkoholkonsumtion, rökning samt narkotikaanvändning undersöktes. Att bo i ett 

område med lågt socialt kapital var starkt korrelerat till att ha använt narkotika. Vilket även 

gällde för de individerna som hade låg social tillit. Ungdomar påverkas lätt av sin omgivning, 

på vilket sätt bostadsområdets normer och ställningstagande spelar stor roll. Områden med 

lågt socialt kapital är ofta socioekonomiskt utsatta områden där narkotikan ofta finns 

lättillgänglig. Unga som växer upp i dessa områden har således lätt att tillämpa narkotika som 

ett sätt att hantera stress. Individer med lågt socialt kapital har också svårt att identifiera sig 

med samhället och dess normer, varför de i större utsträckning inte känner ett behov av att 

följa dem (Åslund & Nilsson, 2013). 

 

Ungdomars inställning till narkotika 

Enligt CAN (2017) framgår det att 24 % av skolungdomarna i nionde klass och 40 % på 

gymnasiet har erbjudits att köpa narkotika under det senaste året. 16 % av niorna och 30 % av 

gymnasieeleverna uppger att de inom ett dygn skulle kunna få tag på narkotika. Detta innebär 

således att det är en större andel som uppger att de har erbjudits eller skulle kunna köpa 

narkotika jämfört med de som uppger att de har använt narkotika. Detta resultat tyder på att 

det finns ytterligare en faktor utöver tillgängligheten som påverkar huruvida en ungdom 
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använder preparatet eller inte (CAN, 2017). Cannabis är det preparat som de tillfrågade 

eleverna uppfattar som minst riskfyllt att använda (CAN, 2016). 

 

En studie i Bosnien och Hercegovina undersökte 95 högstadieelevers attityd gentemot 

narkotika i form av en enkätstudie. På frågan varför man testar narkotika svarade 50 % av 

respondenterna att det var nyfikenhet och grupptryck som fick dem att testa. Respondenterna 

svarar dock att de anser att de elever som använder narkotika är svaga med begränsad 

personlighet (Brankovic, Segalo, Pasalic, Mahmutovic, Jaganjac, Custovic-Hadzimuratovic & 

Vreto, 2013). 

 

I Sverige genomfördes en enkätundersökning för att identifiera högstadieelevers attityd och 

uppfattning mot narkotika, narkotikaanvändning och risker (Mousavi et al., 2014). Pojkarna i 

studien använder i högre utsträckning narkotika än vad flickorna gör. Samtidigt har flickorna 

en mer positiv attityd mot narkotika än pojkarna. Att ha en positiv attityd gentemot 

narkotikaanvändning är en av faktorerna som enligt författarna ökar risken för att använda 

narkotika (Mousavi et al., 2014). 

 

En amerikansk studie undersöktes inställningen till och den sociala kontexten kring 

användandet av icke ordinerade läkemedel. Syftet var att på ett bättre sätt förstå vilka 

riskbeteenden och förhållanden som bidrar till att ungdomar använder läkemedel på ett sätt 

som inte ordinerats till dem. Resultatet visar att sociala faktorer, miljöfaktorer och 

tillgängligheten är de faktorer som ökar risken för att ungdomar använder läkemedel som inte 

ordinerats till dem (Yedinak, Kinnard, Hadland, Green, Clark & Marshall, 2016). 

 

En studie genomfördes för att undersöka ambivalens i attityden till marijuana i relation till 

narkotikaanvändning. Resultatet tyder på att ungdomar som har en positiv attityd i större 

utsträckning kommer att testa marijuana. Ungdomar som har både en negativ och en positiv 

inställning i större utsträckning tar mer hänsyn till nära vänners handlande och åsikt än 

ungdomar som inte är ambivalenta. Yngre ungdomar tenderar att ha en negativ inställning till 

marijuana, något som förändras på grund av vänner attityd och samhällets normer (Hohman, 

Crano, Siegel, & Alvaro, 2014).  
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Förebyggande arbete 

För att minska narkotikaanvändningen har den svenska regeringen (Skrivelse 2015/16:86) 

betonat betydelsen av att skapa goda attityder och värderingar gentemot narkotika. Grunden i 

ANDT-arbetet är förebyggande arbeta med att skydda barn och unga mot eget och andras 

bruk av ANDT. Ungdomen är en viktig tid i livet då ställningstagande som tas då tender att 

bibehållas i vuxen ålder (Bauer, Yang & Austin, 2004). Det förebyggande arbetet är viktigt 

för att senarelägga debutåldern samt minska antalet ungdomar som testar narkotika (Skrivelse 

2015/16:86). Den genomsnittliga debutåldern för att ha testat narkotika bland ungdomar 16-

24 år är 17,5 år. Det är få som för första gången testar efter det att de har fyllt 21 år 

(Socialstyrelsen, 2009), vilket stärker betydelsen av att arbeta för att debuten senareläggs eller 

helt uteblir. Skolan och föräldrar anses ha en betydande roll i det förebyggande arbetet 

(Skrivelse 2015/16:86). För att förstå anledningarna till ett beteende, och på så sätt förebygga 

och förhindra det, behöver det förstås utifrån det sociala sammanhang som det sker i 

(Hepworth, 2014). 

 

Konsekvenser av narkotikabruk 

Att bruka narkotika är kopplat till många hälsorelaterade och sociala problem, bland annat 

kognitiva och fysiologiska skador (UNODC, 2012) samt kriminalitet och utanförskap (Naidoo 

& Wills, 2007).  Narkotikabruk under ungdomen ökar riskerna för en avbruten process till att 

bli vuxen, något som i sin tur ökar risken för avbruten skolgång och arbetslöshet (Skrivelse 

2015/16:86). Vilka anses vara riskfaktorer och ökar risken för socialt utanförskap, psykisk 

ohälsa, kriminalitet och missbruksproblematik senare i livet (Skrivelse 2015/16:86). Att 

dömas för narkotikabrott kan innebära fängelse i upp till 3 år, samt att individen finns 

registrerad i belastningsregistret (SFS 1968:64; SFS 1998:620). 

 

Risken för förtida död är högre bland individer med narkotikaproblem i jämförelse med 

övriga befolkningen. Dödsfall till följd av narkotikabruk är tre gånger så vanligt bland män än 

kvinnor. De narkotikarelaterade dödsfallen ökade gradvis fram till 2000-talet då ökningen 

började avta (Socialstyrelsen, 2009). I Sverige är narkotikarelaterade dödsfall mer 

förekommande än i andra länder i Europa (Skrivelse 2015/16:86).  

 

Förutom de individuella konsekvenserna som uppstår till följd av narkotikabruk, ger det även 

konsekvenser för samhället. Under 2008 skattades samhällets kostnader för missbruk till cirka 
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24 miljarder kronor. 26 % av dessa utgjordes av kostnader för sjukvård och socialtjänst, 27 % 

för kostnader från statliga myndigheter och cirka 42 % för indirekta kostnader likt 

produktionsbortfall och förtida död (Missbruksutredningen, 2011).  

 

Teoretiskt ramverk 

Social practice theory 

Nedan följer en beskrivning av ”Social practice theory” (SPT) (Shove, Pantzar & Watson, 

2012) som valts som teoretiskt ramverk för studien. I denna studie används teorin för att 

förklara och diskutera inställningens funktion i SPT samt inställningens betydelse för 

narkotikaanvändning. Handlingens betydelse och funktion påverkas av individens inställning 

till den, vilken också är påverkbar. Genom kunskap om ungdomars inställning till samt 

värdering av narkotikaanvändningens betydelse kan den också påverkas.  

 

SPT förklarar en individs beteende på mikronivå, och inte i stora komplexa samband likt 

flertalet andra teorier. Enligt SPT är en individs beteenden ett resultat av samspelet av tre 

faktorer: material, kompetens och betydelse (Se figur 1) (Shove et al., 2012). Material 

innefattar att individen fysiskt har det som hen behöver för att kunna utföra beteendet. Detta 

kan innefatta ett objekt men också huruvida individens närmiljö, samhälle och dess 

infrastruktur är anpassad för att tillgodose individen med objektet. Med kompetens menar 

författarna att individen praktiskt vet hur hen ska utföra beteendet, men även i vilka sociala 

sammanhang beteendet lämpar sig, samt hur man utför beteendet på ”rätt” sätt utifrån 

sammanhanget. Teorins tredje och sista faktor betydelse innebär vilken betydelse individen 

upplever att beteendet har i sitt sociala sammanhang samt baserat på tidigare upplevelser av 

beteendet (Shove et al., 2012). För att ett beteende ska utföras så krävs att samtliga av de tre 

faktorerna är närvarande. Frånvaro av någon av dem gör att individen inte utför beteendet 

eller handlingen.  
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Figur 1. Social practice theorys tre faktorer (Shove et al., 2012). 

 

SPT har använts i tidigare forskning för att beskriva och förstå ungdomars beteende utifrån 

deras attityder och sociala samspel. En studie har gjorts genom intervjuer och fokusgrupper 

med 58 personer i åldern 8-13 för att förstå ungdomars konsumtion av märkeskläder. 

Resultatet visar att de tillfrågade ungdomarna anser att det finns ett socialt värde i att ha 

märkeskläder. Att ha ”rätt” typ av märkeskläder ger dig en högre social position i hierarkin 

(Nairn & Spotswood, 2013). 

 

En annan studie genomfördes där SPT applicerades på flickor i 14-17 års ålders beteende och 

attityd kring alkohol. Efter intervjuer med flickor som tidigare druckit alkohol visade 

resultatet att huruvida man dricker alkohol eller inte handlar om gruppernas sociala struktur, 

inkludering och individens sociala identitet. Vilket visade sig genom att flickorna uppgav att 

det inte alltid förtärs alkohol, utan att det är en balans mellan vilka man umgås med samt vilka 

andra i gruppen som dricker alkohol (Lunnay, Ward & Borlagdan, 2011). 

 

Problemformulering 

Ungdomars användande av narkotika är ett växande samhällsproblem. Användandet av 

narkotika kan förklaras av SPT och närvaron av tre faktorer; material, kompetens och 

betydelse. Frånvaro eller förändring av någon av dessa tre skapar en obalans vilket leder till 

individen inte kan eller väljer att utföra beteendet (Shove et al., 2012). Det förebyggande 

arbetet kan därför fokusera på att otillgängliggöra någon av dessa. Tidigare forskning 

(Hepworth, 2014; Mousavi et al., 2014; Skrivelse 2015/16:86) nämner attityd- och 

värderingsförändring som den del av det förebyggande arbetet för att minska 

Material 

Betydelse Kompetens 
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narkotikaanvändningen som bör prioriteras. Att redogöra för ungdomars inställning anses 

därför relevant.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva inställning till narkotikaanvändning bland ungdomar 

boende i en kommun. 

 

Frågeställningar 

- Vad är ungdomarnas inställning gentemot narkotika? 

- Vilken status tillskriver intervjupersonerna ungdomar som brukar eller är förknippade 

med narkotika? 

 

METOD 

Design 

För att svara på studiens syfte så har en kvalitativ metod med explorativ ansats använts 

(Patton, 2015). Detta eftersom studien syftar till att beskriva ett fenomen som inte tidigare har 

utforskats på ett liknande sätt. Kvalitativ forskning används för att skapa en förståelse och 

insikt om fenomen som sker och påverkas av en individs sociala verklighet (Patton, 2015).  

 

Urval 

Studiens urval skedde genom ändamålsenligt urval där informationsrika fall eftersöktes 

(Patton, 2015). Urvalet skedde i kontakt och samråd med kommunens två fritidsledare, vilka 

fick information om studiens syfte. På så sätt kunde de sedan identifiera ungdomar som skulle 

kunna vara aktuella, genom att vara intresserade, finnas tillgängliga samt stämmer överens 

med inklusionskriterierna.  

 

Inklusionskriterierna för att kunna medverka i studien var att personerna (1) var 15-18 år, (2) 

vara bosatt i den valda kommun, (3) talade svenska, samt (4) deltog frivilligt. 

Exklusionskriterierna var (1) om personen var yngre än 15 år samt (2) var bosatta in en annan 

kommun. Intervjupersonerna fortsatte att rekryteras till det att det inte längre framkom någon 
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ny information eller data. Det slutgiltiga urvalet bestod av 11 personer (Se tabell 2). Samtliga 

uppfyllde studiens inklusionskriterier och godkände sitt deltagande. 

 

Tabell 2. Bakgrundsinformation om deltagarna. 

Bakgrund Antal deltagande (n = 11) 

Kön 

   Flicka 

   Pojke 

 

4 

7 

Ålder (år) 

   15-16 

   17-18 

 

6 

5 

Utbildning 

   Grundskola 

   Gymnasiet 

 

4 

7 

 

Datainsamlingsmetod 

För att kunna svara på studiens syfte, att beskriva ungdomars inställning gentemot 

narkotikaanvändning i kommunen, valdes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Patton, 2015). Genom intervjuer skapades en djupare förståelse för hur 

individen anpassar sig till och uppfattar det fenomen som forskaren valt att betrakta. 

Intervjuguiden utformades på ett sätt som uppmuntrade och gav utrymme för intervjupersonen 

att själv formulera sin inställning och egen uppfattning (Patton, 2015). Utifrån studiens syfte 

och frågeställningar samt tidigare forskning (Lunnay et al., 2011; Nairn & Spotswood, 2013) 

utformades tre teman för intervjuguiden; inställning, sociala sammanhang och tillskriven 

status (Bilaga 1). Det första temat: inställning, syftade till att ge en bred bild av 

intervjupersonen och dess vänskapskrets syn på och inställning till narkotika och 

narkotikaanvändande. Det andra temat, sociala sammanhang, syftade till att låta 

intervjupersonen beskriva hur och om en individs inställning till narkotika skiljer sig beroende 

på vilket socialt sammanhang hen befinner sig i. Intervjuguidens sista tema, tillskriven status, 

handlade om på vilket sätt den tillskrivna statusen hos en individ påverkas beroende på hens 

inställning till narkotika och narkotikaanvändning.   

 

För att öka kvaliteten och validiteten på intervjun genomfördes två pilotintervjuer innan det 

faktiska genomförandet. Genom att testa intervjuguiden ges det möjlighet att omformulera 

frågor om de visar sig inte svara på studiens syfte (Patton, 2015). De två pilotintervjuerna 
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valdes sedan att inkluderas i studien då dess resultat svarade på studiens syfte och 

frågeställning. Det gjordes inga ändringar i intervjuguiden efter de två pilotintervjuerna.  

 

Tillvägagångssätt 

I samband med att studien godkänts av ansvarig lärare vid Uppsala universitet skickades en 

ansökan om att få tillstånd att genomföra studien i fritidsverksamheten till verksamhetens chef 

som gav tillstånd (Bilaga 2). Fritidsledarna delgavs därefter information om studien och dess 

syfte. Fritidsledarna identifierade sedan lämpliga intervjupersoner utifrån 

inklusionskriterierna, vilka tillfrågades om deltagande samt delgavs information om studien. 

Undersökningsledaren kontaktade sedan de deltagare som ställde sig positiva till deltagandet 

och förde sedan vidare kontakten via e-post eller telefon. Samtliga av de tillfrågade 

intervjupersonerna valde att ställa upp i studien.  

 

Intervjupersonerna fick själva välja en tidpunkt och en plats för intervjun som passade dem. 

Samtliga av de genomförda intervjuerna skedde i ett av kommunhusets mötesrum. Intervjun 

inleddes med att författaren gick igenom informationsbrevet (Bilaga 3) med intervjupersonen. 

Intervjupersonen godkände därefter sitt deltagande genom att signera samtyckesbrevet (Bilaga 

4). I och med att samtyckesbrevet signerades godkänner intervjupersonen att intervjun 

spelades in (Patel & Davidson, 2011). Ljudinspelningar minskar risken för att viktiga delar av 

informantens svar faller bort, vilket höjer kvaliteten och trovärdigheten på studien (Bell & 

Waters, 2016). Genom ljudinspelning hade författaren även möjlighet att höra på vilket sätt 

informanten svarade och behövde inte enbart förlita sig på vad som har sagts (Bryman, 2011).  

 

Intervjuerna genomfördes av författaren och en intervjuperson åt gången, med intervjuguidens 

struktur som utgångspunkt. Intervjuernas längd varierade mellan 25-45 minuter och har 

fortgått till intervjuguidens innehåll har besvarats samt tills ingen ny information kommit ut. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver forskningsetiska principens fyra huvudkrav för etiskt 

godkänd forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informations- och samtyckeskraven uppfylls då deltagarna har fått 

information om studien, dess syfte och om vad deras deltagande innebär, samt då de därefter 

har gett sitt samtycke till att delta i studien. Genom att signera samtyckesbrevet godkände de 
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att de är införstådda med att deras deltagande är frivilligt och att de kan avsluta deltagandet 

när de vill. Då deltagarna var över 15 år krävdes inget samtycke från vårdnadshavare (Codex, 

2017). Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) uppfylldes genom att deltagarnas 

personuppgifter och svar förvarades i ett skåp som enbart författaren hade tillgång till. Efter 

att studien var genomförd och godkänd förstördes det inspelade materialet och transkriberad 

data. Deltagarnas svar kan inte härledas till en enskild individ då de anonymiseras och 

benämns med siffror. Resultaten analyserades på gruppnivå vilket inte möjliggör en 

härledning till en enskild individ. Nyttjandekravet tas hänsyn till då studien och dess data inte 

har använts till andra ändamål än vad som framgår i informationsbrevet (Bilaga 3) 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Bearbetning och analys 

Samtliga intervjuer valdes att spelas in, något som har varit av stor betydelse för att kunna 

redovisa det resultat som studien gör. Det inspelade materialet transkriberades löpande efter 

det att respektive intervju hade genomförts. Intervjuernas sammanlagda längd uppgick till 

5:34, vilka transkriberades och transkriptet skapade 60 sidor intervjutext. Genom att 

transkribera ljudinspelningen bibehålls respondentens ordval och uttryckssätt (Bryman, 2011). 

Trots att det är en tidskrävande metod ansågs den vara den mest lämpade då även det, likt 

inspelningen, ökar studiens trovärdighet (Bell & Waters, 2016). Den transkriberade datan har 

i den aktuella studien funnits sparad på en hårddisk samt varit utskriven i två exemplar. Detta 

för att undvika att materialet på något sätt ska gås förlorat. Materialet har förvarats i låsta skåp 

som endast författaren har tillgång till, i enlighet med de etiska övervägandena. Datan har 

under studiens gång kondenserats från att inledningsvis innefatta 60 sidor, till 23 sidor i 

tabellform (Tabell 3) och därefter till de meningsbärande enheterna som valts att inkluderas i 

resultatet.  

 

Den transkriberade datan analyserades sedan genom en tematisk analys (Braun & Clarke, 

2006). Tematisk analys sker enligt Braun och Clarke (2006) sex steg där (1) forskaren först 

blir bekant med studiens data genom omfattande genomgång av materialet. Texterna i den 

aktuella studiens fall lästes grundligt igenom samtidigt som författaren antecknade initiala 

tankar och idéer. (2) Därefter kodades studiens data som sedan sammanställdes under 

respektive kod. I denna studie har det teoretiska ramverket SPT används för att identifiera 

meningsbärande enheter i materialet, vilka sedan har kategoriserats med en kod som beskriver 
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enhetens innehåll. (3) Koderna sorterades och sammanfördes sedan i olika teman, (4) för att 

sedan ses över för att säkerställa att temana är rätt utvalda och fördelade. (5) När temana var 

satta sågs dess utformning och benämning över ännu en gång, för att garantera att de stämde 

överens med inkluderad data. (6) Analysens sista del innebar att skapa en rapport utifrån de 

teman som identifierats (Braun & Clarke, 2006).  

 

I den aktuella studien analyserades datan utifrån studiens syfte och frågeställning, vilken 

inställning ungdomar har till narkotika användning och hur den skiljer sig mellan olika sociala 

sammanhang. Syftet har legat till grund för analysen och resultatet har delvis analyserats efter 

SPT, för att således kunna svara på studiens syfte utifrån SPT och inställningens betydelse för 

användandet (Shove et al., 2012). SPT har använts för att kunna identifiera datans 

meningsbärande enheter, temana har sedan skapats utifrån enheternas innehåll. I analysen har 

det identifierats tre faktorer som påverkar ungdomarnas inställning till narkotikaanvändning. 

Dessa faktorer har använts för att kategorisera innehållet, vilket resulterade i tre teman: 

narkotikans förväntade effekt, anpassning beroende på socialt sammanhang och betydelsen av 

samhällets ställningstagande. Exempel från dataanalysen med meningsbärande enhet, kod, 

subtema och tema presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Exempel av dataanalys 

Meningsbärande enhet Kod Subtema Tema 

”Nyfikenhet… Alltså, man har ju hört hur 

det känns, att det ska kännas roligt och 

man vill gärna, också veta hur det känns, 

antar jag.” 

Nyfikenhet Narkotikans 

påverkan på 

kroppen 

Narkotikans 

förväntade 

effekt 

”Jag hade nog definitivt kunnat prova, för 

att, ja men om alla mina vänner, alltså, det 

kan ju vara… Om alla ens vänner håller på 

med det, så kan det ju vara roligt.” 

Nära vänner Vänner och 

”vänner” 

Anpassning 

beroende på 

socialt 

sammanhang 

”Men lite.. Ja, men, allmänt testa bara för 

att få det gjort. För jag vet många som har 

sagt att: ja, men skulle jag få chansen så 

skulle jag nog testa så, bara för att fått 

testat liksom.” 

Något man 

ska ha gjort 

Normalisering 

av narkotika 

Betydelsen av 

samhällets 

ställnings-

tagande 
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RESULTAT 

Tre teman av ungdomars inställning till narkotikaanvändning har identifierats: narkotikans 

förväntade effekt, anpassning beroende på socialt sammanhang samt betydelsen av samhällets 

ställningstagande. Varje tema har subteman som presenteras i Tabell 4. Resultatet visar på att 

ungdomarna har en ambivalent inställning till narkotikaanvändning och att inställningen 

varierar beroende på sammanhang och situation.  

 

Tabell 4. Teman och subteman av ungdomars inställning till narkotikaanvändning. 

Tema Subteman 

Narkotikans förväntade effekt Narkotikans påverkan på kroppen 

Narkotikaanvändning och framtid 

Anpassning beroende på socialt sammanhang Vänner och ”vänner” 

Tillskriven status 

Vuxnas inställning 

Betydelsen av samhällets ställningstagande Tillgängligheten av narkotika 

Normalisering av narkotika 

Lagstiftningens signalvärde 

 

Narkotikans förväntade effekt 

Intervjupersonerna har god kännedom om narkotikans negativa påverkan på både kroppen, 

sinnet och framtiden. Intervjupersonerna uttryckte en respekt för dess påverkan på individen 

som förväntas påverka både personlighet och beteendet. Samtidigt väcker narkotikans effekter 

också en nyfikenhet hos intervjupersonerna. Samtliga förknippar narkotikamissbruk med 

misslyckande. 

 

Narkotikans påverkan på kroppen 

Föreställningen om narkotikans förväntade effekt på kroppen är en faktor som påverkar 

intervjupersonernas inställning till narkotikaanvändning. Föreställningen skapar både en 

positiv och en negativ inställning hos intervjupersonerna. Intervjupersonerna uttryckte en 

nyfikenhet över vad narkotika är och hur det känns att vara påverkad. Det finns en positiv 

förväntan och föreställning på hur narkotika påverkar kroppen. De positiva effekter som 

narkotika förväntas skapa framhävdes som något eftersträvbart som intervjupersonerna inte 

ville ha gått miste om. Nyfikenheten handlade även om huruvida individen tror att hen 

kommer att uppskatta och tycka om narkotikans effekt. De rykten som nått intervjupersonerna 
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är att narkotikans effekter på kroppen är något att eftersträva då det framställs som något 

”häftigt.”  

 

”Nyfikenhet… Alltså, man har ju hört hur det känns, att det ska kännas 

roligt och man vill gärna, också veta hur det känns, antar jag.” 

(Intervjuperson 6). 

 

Samtliga av ungdomarna uppgav att narkotika kan används i självmedicinerande syfte där 

personen i frågan använder narkotika då hen inte ser eller har någon annan lösning på sin 

livssituation. Vilket är ytterligare en faktor som påverkar intervjupersonernas inställning. Att 

narkotika skulle kunna ha en medicinsk och läkande effekt på kroppen skapar en positiv 

inställning och en acceptans till användandet. Hur en individs levnadssituation och mående är 

uppgavs som en faktor, en ungdom som mår dåligt och inte är nöjd med livet ansågs vara mer 

benägen att använda narkotika. Narkotikaanvändandet sågs då som en hjälp eller en flykt för 

individen, vilket skapar en förståelse och viss acceptans för narkotikaanvändandet.  

 

”Ja, alltså, jag tänker att man använder det för att få lite… [paus] som en 

flykt från verkligheten kanske…” (Intervjuperson 4). 

 

Narkotikans fysiska effekter på kroppen och sinnet nämndes också som en av anledningarna 

till att man inte testar och som bidrar till en mer negativ inställning. Samtliga uttryckte en 

vetskap om att narkotika inte är bra för individen eller kroppen, att narkotikan gör individen 

fysiskt sjuk. Detta då det även återfanns en rädsla för hur narkotika påverkar kroppen och dess 

funktioner. Utöver den negativa påverkan fysiskt på kroppen förväntades effekterna på sinnet 

påverka individens beteende så pass mycket att hen inte längre vet vem eller var hen är, en 

känsla som upplevdes som skrämmande och obehaglig. Narkotikans negativa påverkan på 

kroppen och sinnet uppgavs vara ett av skälen till varför intervjupersonerna har valt att avstå 

från att testa eller använda narkotika. 

 

”Eftersom jag, jag rädd. Jag rädd om jag brukar att droga, så… Om jag 

hittar inte [skratt] vad ska hända då…” (Intervjuperson 1). 

 

Beroende nämndes som ett skäl till narkotikabruk. Beroendet uppfattades vara den främsta 

anledningen till att individen fortsätter att använda narkotika efter att hen har testat. Rädslan 
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för att bli beroende uppgavs vara en av anledningarna till att intervjupersonerna valt att avstå 

från att testa narkotika. Uppfattningen om beroende bidrar till en negativ inställning hos 

intervjupersonerna.  

 

”Ja, men, jag tänker att det är att man blir beroende eller att ja men första 

gången så är det för att testa och sen andra gången, ja men det var kanske 

lite kul, för att man tog ganska lite och det var liksom, ja. Och så andra 

gången så kanske man tar lite mer och så lite mer och så lite mer. Och sen är 

man beroende liksom.”  (Intervjuperson 4). 

 

Narkotikaanvändning och framtid 

Narkotikans påverkan på framtiden skapar en negativ inställning till narkotika. Detta då den 

sammanlagda uppfattningen om narkotikans påverkan på sikt är negativt. Samtliga av 

intervjupersonerna uttryckte en oro för hur livet påverkas av narkotika. Intervjupersonerna 

uttryckte att narkotikaanvändning minskar möjligheterna för att lyckas i livet. Möjligheterna 

till att fortsätta utbilda sig elimineras och risken för social utslagning anses stor. Flera av 

intervjupersonerna uppgav en uppfattning om att det inte finns någon återvändo när en individ 

har börjat använda narkotika, att efter att narkotikan introducerats till en individs liv så blir 

det aldrig detsamma igen. Samt att de som fastnar i ett missbruk uppfattas som misslyckade. 

  

”Jag ser dom som failade (misslyckade) typ, jag tror att andra ser det också. 

Att dom misslyckas med livet, att dom kommer inte vidare, alltså, dom 

liksom, deras mening har ju försvunnit liksom, och så…” (Intervjuperson 3).  

 

Att inte använda narkotika innebär däremot en ljusare framtid. Genom att avstå från att testa 

och använda narkotika så ökar möjligheterna för vidareutbildning samt att lyckas i arbetslivet. 

Intervjupersonerna nämnde vid flertalet tillfällen betydelsen av att lyckas och fortsatta med 

sin utbildning. Att lyckas i livet och ha en ordnad vardag anses vara en skyddande faktor och 

bidra till ett fortsatt avstånd från narkotika även i framtiden. Detta då det inte ansågs finnas 

något behov av att testa eller använda narkotika. 
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”Om man… om man är student och går på en väldigt fin högskola kanske. 

[skratt] Och inte vill förstöra det man, om det går bra i livet, skulle jag tro. 

Bli företagare eller så…” (Intervjuperson 6). 

 

Anpassning beroende på socialt sammanhang  

Det framkom genom intervjuerna att ungdomarna värdesätter att tillhöra ett socialt 

sammanhang. Detta innebär att ungdomarna undviker att säga sin åsikt i sammanhang där de 

upplever att det inte passar och att de gör saker de egentligen inte vill, antingen på grund av 

stort förtroende eller av grupptryck. Det anses, oberoende av umgängets konstellation, häftigt 

och coolt att ha testat narkotika. 

 

Vänner och ”vänner” 

En av de största anledningarna till att ungdomar använder eller testar narkotika är vänner eller 

grupptryck. Det finns en särskiljning mellan dessa två och man skiljer på vänner och 

”vänner”. Beroende på i vilket umgänge ungdomen befinner sig, så skiljer sig synen på och 

ställningstagandet till narkotika.  

 

Intervjupersonerna beskrev att hos nära, äkta vänner så finns det en tillit till och respekt för 

varandras beteende och ställningstagande. Vilket innebär att ungdomarna i den gruppen inte 

dömer varandra för deras beslut, oavsett om det innebär att testa eller avstå från att testa 

narkotika. Intervjupersonerna uttryckte även att förtroendet för sina vänner skulle innebära att 

dem själva också skulle testa om deras vänner gjorde det. Att vänner som intervjupersonerna 

litade på och kände sig trygga med skulle testa eller använda narkotika uttrycktes som en stor 

anledning till att de själva skulle gör det. Att nära vänner testar eller använder narkotika är 

däremot inte en självklar anledning till att själv göra det. Det finns en respekt nära vänner 

emellan där individen upplever en större möjlighet och acceptans för det egna valet. 

Intervjupersonerna som uppgav att de var restriktiva mot vuxna uppgav att de kunde vara 

ärliga mot sina nära vänner och berätta allt för dem.  

 

”Jag hade nog definitivt kunnat prova, för att, ja men om alla mina vänner, 

alltså, det kan ju vara… Om alla ens vänner håller på med det, så kan det ju 

vara roligt.” (Intervjuperson 4). 
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I andra umgängeskretsar så uppgavs den acceptansen saknas, vilket gör att det i dessa grupper 

istället handlar om grupptryck och tillhörighet till gruppen. För att få vara en del av dessa 

grupper så uppfattades det av intervjupersonerna att det förväntas att ungdomarna ska ha testat 

narkotika, för att på så sätt undvika att uteslutas från gruppen. En av intervjupersonerna 

likaställde narkotikadebuten med att ha blivit av med oskulden, ungdomens status påverkas av 

huruvida hen har testat narkotika eller haft sex.  

 

”Men sen så kommer: ja men, vadå, ska du inte ta? Fan vad mesig du är. 

Och då vågar man inte säga annat än ja, för att dom är rädda för att bli 

uteslutna. Och det är jättehemskt, men det är så det är, liksom...” 

(Intervjuperson 5). 

 

En av intervjupersonerna uppgav att hen inte behövde få bekräftelse eller godkännande från 

andra umgängen på samma sätt som andra ungdomar, då hen upplevde att hen fick det i sitt 

idrottslag.  

 

”Så det kanske hänger mycket på det, att vi har det, därute, så vi behöver 

inte få bekräftelse, eller vad man ska säga, från andra, i andra gäng.” 

(Intervjuperson 7). 

 

Tillskriven status 

Inställningen till narkotikaanvändning påverkades av vilken status som intervjupersonerna 

förknippar det med. Samtliga uttryckte att det ger låg status att kontinuerligt använda 

narkotika. Intervjupersonerna uppgav att de ser ner på de som brukar narkotika och är 

”pundare”. Detta då narkotikaanvändandet förknippas med misslyckande, social uteslutning 

och andra problem för både individen och samhället. Samtidigt återfinns det ett intresse för de 

ungdomar som har testat och det ger hög status att ha testat narkotika, oberoende av vilka 

vänner ungdomen umgås med. Beroende är således inte något som man eftersträvar, men att 

ha testat gör att man är självständig, modig och mogen. Detta synsätt uppgavs finnas både 

bland vänner och ”vänner”, att det är coolt och häftigt att ha testat narkotika och att de 

ungdomar som gjort det uppmärksammas. De ungdomar som testat narkotika menade 

intervjupersonerna aldrig hade erkänt att de själva ansåg sig vara coola, även om de 

egentligen tycker det.  
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”Men dom tycker att dom är coola för att dom använder hasch eller såna 

saker, för att man vill visa att man kan göra såna saker.” (Intervjuperson 9). 

 

Att inte använda narkotika förknippas däremot med olika status beroende på vilka vänner 

ungdomen umgås med. Bland vänner som ungdomen känner förtroende för så ger det hög 

status att stå upp för sin åsikt och att inte testa eller använda narkotika. Bland vänner där det 

inte finns samma förtroende förknippas det istället med låg status att inte använda eller testa 

narkotika. Narkotikaanvändandet ansågs i dessa grupper vara ett krav för att fortsatt få tillhöra 

gruppen.  

 

”I vissa kompisgrupper så kanske man får hög status om man pratar gott om 

det och har testat. Och man kanske blir ansedd att vara ”cool” eller… 

mogen. Alltså så här, verkar äldre för att den har testat massa grejer.” 

(Intervjuperson 4). 

 

Vuxnas inställning 

De intervjuade ungdomarna framhävde att de har en mer restriktiv inställning till narkotika 

när de pratar om det med vuxna i sin omgivning. Det finns således en medvetenhet om vuxnas 

ställningstagande, vilken respekteras och tas hänsyn till.  

 

En annan inställning som återfanns hos intervjupersonerna är att ungdomar som brukar 

narkotika gör det för att de har fått eller får bristande uppmärksamhet från sina föräldrar. 

Intervjupersonerna nämnde att föräldrars passivitet och bristande gränssättning skapar 

utrymme för ungdomarna att själva skapa dessa. Huruvida föräldrarna uttalat har tagit avstånd 

från narkotika anses också vara en viktig faktor för ungdomens benägen att testa.  

 

”Jag menar, om man har föräldrar som inte bryr sig eller inte säger, nej men, 

”du ska komma hem på kvällen.” Då är det ju också så, att man är borta och 

man är ute, och man gör såna dumma, alltså det kan ju till slut hända.” 

(Intervjuperson 3). 
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Inställningen hos intervjupersonerna uttryckte flertalet av dem grundar sig i vad de 

har fått lära sig i skolan om narkotika. Lärare, likt föräldrars, inställning till narkotika 

har en inverkan på ungdomarnas ställningstagande.  

 

”Jag tror att lärare har ett, moget sätt att se på det, att, det är den här hemska 

grejen.” (Intervjuperson 8).  

 

Betydelsen av samhällets ställningstagande 

Ytterligare en faktor som påverkar ungdomarnas inställning är samhället och dess normer vad 

gäller narkotikaanvändning. De delar av samhällets uppbyggnad och innebörd som nämnts ha 

betydelse är tillgängligheten av narkotika, normaliseringen av narkotika samt lagstiftningens 

signalvärde. Ungdomarna är väl medvetna om tillgången, synen på narkotika både nationellt 

som internationellt samt om hur narkotika framställs i media.  

 

Tillgänglighet av narkotika 

En anledning som ansågs påverka ungdomars inställning samt huruvida dem testar eller 

använder narkotika eller inte är tillgängligheten. Samtliga av intervjupersonerna uppgav att de 

vet hur de skulle kunna få tag på narkotika. De uppgav också att risken att testa narkotika ökar 

om hen befinner sig på en plats eller tillsammans med vänner där det förekommer narkotika.  

 

”Jag vet inte, kanske om jag hittade nån, kanske jag skulle testa.” 

(Intervjuperson 1). 

 

På samma sätt uppgav intervjupersonerna att det är lättare att avstå från narkotika om 

de befinner sig på platser där det inte är lika lättillgängligt. Tillgängligheten handlar 

även om vilka vänner intervjupersonerna umgås med, risken att testa ökar genom att 

umgås med människor som har en relation eller koppling till narkotika. Det handlar 

även om var i kommunen ungdomen bor eller befinner sig. Om hen bor i centralorten 

ansågs risken för att testa och använda öka, detta då tillgängligheten är högre enligt 

ungdomarna.  
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Normalisering av narkotika 

Det fanns en inställning bland intervjupersonerna att narkotika är någonting som alla 

människor ska och kommer att testa, att det är någonting som ”man ska ha fått gjort”. Även i 

detta avseende så ansågs det inte allvarligt att ha testat, utan att det snarare är något som 

premieras.  

 

”Men lite... Ja, men, allmänt testa bara för att få det gjort. För jag vet många 

som har sagt att: ja, men skulle jag få chansen så skulle jag nog testa så, 

bara för att fått testat liksom.” (Intervjuperson 5). 

 

Anledningen till intervjupersonerna anser att narkotika är något som är accepterat härleds 

delvis till att det i intervjupersonernas umgängen förekommer narkotika. Samt att de har 

vänner eller bekanta som har testat.  

 

”Sen ju äldre man blir så blir det väl mer på riktigt, att det är faktiskt folk i 

ens egen ålder som håller på med det och liksom… det är inte bara någon 

sån läskig grej som är liksom långt borta, utan det är liksom mer nära inpå.” 

(Intervjuperson 6). 

 

Det återfanns en likgiltighet gentemot andra människors inställning till narkotika. Huruvida 

ens vänner eller andra väljer att använda eller testa narkotika är ingenting som 

intervjupersonerna tog ställning till eller värderade. Intervjupersonerna ansåg att varje enskild 

individ själv bestämmer över sitt liv och bryr sig inte i någon större utsträckning om det. Det 

ansågs inte finnas någon gemensam nämnare för de som brukar narkotika, utan narkotika kan 

användas av vem som helst. Intervjupersonerna uttryckte en inställning om att 

narkotikaanvändning känns meningslöst och att de inte ser dess funktion eller syfte.   

 

”Alltså, det är ju… Det är bättre att fortsätta utan, även om det verkar coolt, 

häftigt. Så…” (Intervjuperson 3). 

 

Ytterligare en samhällelig faktor som påverkar intervjupersonernas inställning till 

narkotika är olika förebilder och media. Flertalet av intervjupersonerna lyfte det 

faktum att många artister inom hiphop-genren skriver drogliberala låttexter samt att 

det finns en drogliberal kultur inom vissa genrers. En av intervjupersonerna 
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framhävde en särskild film, i vilken narkotika förekommer. Hen uppmärksammade 

själv hur detta påverkade hens egen uppfattning. 

 

”Men, som i Wolf of Wall street, där sitter dom och ta kokain som om det 

vore… Dom tar det dagligen, en gång på timme typ, och det får den här 

bilden av att det, jag får en passiv association, jag kopplar rikedom och 

intelligens med dessa droger.” (Intervjuperson 8). 

 

Lagstiftningens signalvärde 

Det faktum att cannabis legaliseras i flertalet länder är något som diskuterades och nämndes 

bland intervjupersonerna. Det finns en inställning kring legaliseringen som avdramatiserar 

cannabis. Intervjupersonerna ansåg inte att det är farligt om en stat och myndighet väljer att 

legalisera det. Just cannabis ansågs vara en ”lättare” drog vilken också är mer accepterad att 

använda och testa. En av intervjupersonerna likaställde cannabis med alkohol och menade på 

att alkohol är farligare än vad cannabis är. Cannabis framställdes istället som något som hade 

varit en ”rolig grej att testa”. Det råder dock en tydlig restriktion mot vad som ansågs vara 

tyngre droger. 

 

”Ja, hade det vart någonting ”tyngre” och om det hade vart något lättare, tror 

jag också. För vi säger... Marijuana är ju lite lättare än vad andra är, så… Så 

där tror jag är en av dom första, folk tar. Och jag tror att det är den som 

lockar en.” (Intervjuperson 3). 

 

Att all narkotikaklassad preparat är lagstadgad i Sverige är en aspekt som nämndes bland 

intervjupersonerna. De är alla medvetna om den svenska lagstiftningen, vilken de också 

respekterar. Att det är olagligt att använda narkotika i Sverige skapar en viss restriktion till 

narkotika då intervjupersonerna är medvetna om vilka konsekvenser det kan medföra om man 

bryter mot lagen.  

 

”Men jag tror att det är rädslan, och för att get busted, det är inte så jävla kul 

att få en prick och komma i kontakt med polisen, och hela den grejen.” 

(Intervjuperson 8). 
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DISKUSSION 

Resultatet tyder på att det finns en ambivalens i ungdomarnas inställning till narkotika. 

Narkotikans förväntade direkta effekter upplevdes både skrämmande och spännande, 

samtidigt som narkotikamissbruk förknippades med misslyckande. Vänner har störst 

betydelse för intervjupersonerna i skapandet av sin egen inställning. Bland nära vänner 

handlade det om förtroendet vännerna emellan och i umgängen utan nära relationer handlade 

det snarare om grupptryck. Även betydelsefulla vuxnas inställning till narkotika uppgavs ha 

en stor betydelse för hur intervjupersonerna själva tar ställning i frågan. I samhället upplevde 

intervjupersonerna en ökad acceptans och normalisering av narkotika, vilket skapar en 

uppfattning om att ”man ska ha testat”. Samtliga intervjupersoner uppgav att de skulle kunna 

få tag på narkotika om de ville. De faktorer som verkar ha störst betydelse för ungdomarnas 

inställning är den sociala tillhörigheten och den upplevda ökade acceptansen och 

normaliseringen av narkotika i samhället.  

 

Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat kommer att diskuteras utifrån studiens teoretiska ramverk ”Social practice 

theory (SPT)” (Shove et al., 2012). SPT förklarar individers handlande efter tre grundfaktorer; 

material, kompetens och betydelse. Det teoretiska ramverket har använts för att identifiera 

resultatets meningsbärande enheter, i syfte att förklara inställningens funktion i relation till 

någon av teorins tre faktorer. Nedan diskuteras resultatet utifrån SPT, följt av 

metoddiskussion, implikationer inom folkhälsoarbetet samt avslutas med studiens slutsats.  

 

Material  

SPT:s första faktor är; material, vilken innebär att för att en individ ska ha möjlighet att kunna 

utföra en handling så krävs det att hen har tillgång till det fysiska material som krävs (Shove 

et al., 2012). I den aktuella studien handlar det om att ha tillgång till narkotika. Samtliga 

intervjupersoner uppgav att om de skulle vilja få tag på narkotika så vet de hur de skulle gå 

tillväga. De nämner även att de själva inte aktivt har försökt få tag i narkotika samt att om 

någon erbjudit dem så hade de möjligtvis tackat ja. Något som tyder på att de på eget initiativ 

inte efterfrågar narkotika.  
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Tillgängligheten är en faktor som nämns som bidragande orsak till att individer använder 

narkotika (Yedinak et al., 2016). En del i den nationella folkhälsopolitiken är att begränsa 

tillgängligheten av narkotika (Skrivelse 2015/16:86). I CAN:s (2017) senaste undersökning så 

konstaterade man att tillgängligheten inte är den främsta faktorn till att ungdomar testar och 

använder narkotika, utan att det är andra faktorer som har större inverkan. Detta då det var fler 

ungdomar som uppgett att det skulle kunna få tag på narkotika än de som faktiskt hade testat. 

Vilket även resultatet i denna studie tyder på. 

 

Förutom den fysiska tillgången till materialet innebär faktorn material även huruvida 

infrastrukturen och samhället är konstruerat för att kunna tillgodose individen med det 

material som handlingen kräver (Shove et al., 2012). I och med narkotikastrafflagen (SFS 

1968:64) är all hantering, användande och innehav av narkotikaklassade preparat olagligt. Det 

finns således ett lagstadgat stöd som ska minska tillgängligheten av narkotika i samhället. Att 

arbeta för att minska tillgängligheten av narkotika framhävs och stärks även i ANDT-strategin 

(Skrivelse 2015/16:86). Trots det så upplevde intervjupersonerna inte tillgången som en faktor 

som hindrar dem från att testa eller använda narkotika. Att försöka begränsa tillgången av 

narkotika genom lagstiftning (SFS 1968:64) verkar däremot snarare ha ett signalvärde än en 

faktisk begränsning. Flertalet av intervjupersonerna uppgav lagen och risken att åka fast som 

ett skäl till att inte använda narkotika. Detta då intervjupersonerna inte vill riskera att hamna i 

Polisens belastningsregister, då de är väl medvetna om vilka konsekvenser och problem som 

det ger.  

 

Den upplevda höga tillgängligheten tyder således på att det inte är bristande tillgång av 

narkotika som gör så att intervjupersonerna avstår från att använda narkotika. Även tidigare 

forskning har visat på att det är andra faktorer än tillgänglighet som påverkar och bidrar till en 

ökad narkotikaanvändning (CAN, 2016), vilket ytterligare stärker vikten och betydelsen av att 

fortsatt arbeta med attitydförändringar och normer kring narkotika (Skrivelse 2015/16:86). 

Resultatet uppmuntrar samtidigt även till en fortsatt restriktiv narkotikapolitik och en stram 

narkotikalagstiftning. Detta då den svenska lagstiftningens anses, utifrån resultatet, ha stor 

betydelse och en viktig del i att motarbeta den normalisering av narkotika som upplevs av 

intervjupersonerna.  

 

CAN (2016) påvisade att det är andra faktorer än tillgängligheten som påverkar huruvida 

ungdomar testar eller använder narkotika, enligt denna studie skulle det kunna vara social 
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tillhörighet. Något som även visat sig i tidigare forskning (Andersson, 2009, Brankovic et al., 

2013; Hohman et al., 2014; Skrivelse 2015/16:86; Yedinak et al., 2016). 

 

Kompetens  

Den andra faktorn i SPT är; kompetens, vilken handlar om att en individ vet hur handlingen 

rent praktiskt ska utföras. Det handlar även om vilka sammanhang som handlingen anses vara 

accepterad i samt på vilket sätt handlingen ska utföras för att det ska anses lämpligt och 

accepterat (Shove et al., 2012).  

 

Intervjupersonerna uttryckte ett anpassat beteende och ställningstagande beroende på vilket 

socialt sammanhang som de befinner sig i. De uppgav att de alltid tar avstånd från narkotika i 

samtal med vuxna som har en negativ inställning, men att de med sina vänner pratar om det 

mer öppet. Detta tyder på att ungdomarna värderar vuxnas ställningstagande och att det finns 

en vetskap om vad som är socialt accepterat att säga i de sammanhangen. Vilket är en del av 

kompetens som faktors innebörd (Shove et al., 2012). Den sociala anpassningen och 

tillhörigheten anses således vara viktig för intervjupersonerna. Vad som kan ifrågasättas är 

dock vad som är intervjupersonernas egentliga inställning. De uppgav att de kan vara ärliga 

mot sina vänner, men både enligt dem själva och tidigare forskning (Lunnay et al., 2011; 

Hohman et al., 2014) har vänner störst inverkan när ungdomar skapar sin egen inställning. I 

den aktuella studien framkommer att acceptansen för narkotikaanvändning ser olika ut i olika 

umgängeskretsar. Det upplevs olika mycket socialt accepterat att ha använt narkotika i olika 

sammanhang och användandet får således olika stor påverkan på individen.  

 

Något som hade ökat risken att ungdomarna skulle testa är om någon hade erbjudit dem vid 

ett tillfälle som de själva ansåg vara lämpligt. Ett lämpligt tillfälle innebar för några av 

intervjupersonerna hemma tillsammans med nära vänner och för andra innebar det på en fest.  

Intervjupersonerna tar alltså hänsyn till att det är rätt personer i närheten, det vill säga nära 

vänner eller personer som tillhör en grupp som inte är lika nära utan där det handlar istället 

om grupptryck. Detta stämmer överens med kompetens som faktor i SPT då det handlar om 

att handlingen ska utföras för att det anses lämpligt men också accepterat att göra handlingen 

vid ett visst socialt sammanhang (Shove et al., 2012), till exempel bland nära vänner eller på 

fest. Intervjupersonerna är medvetna om och tar hänsyn till vid vilka sammanhang det hade 

varit accepterat att bruka narkotika.  
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Hur intervjupersonerna anpassar sig bland sina vänner ser dock olika ut beroende på vilken 

typ av vänner de umgås med. Intervjupersonerna upplevde att det kan vara sig själva och inte 

behöver anpassa sig efter sina nära vänner, samtidigt som de gärna gör det. Skillnaden i andra 

umgängen är att det kan vara ett krav att anpassa sig för att inkluderas. Vänner har alltså en 

tydligt stark påverkan på ungdomarna men det är en balans mellan vilka vänner som de umgås 

med, deras inställning samt vilka som använder det. Något som även stämmer överens med 

tidigare forskning (Lunnay et al., 2011). För ungdomar med ambivalent inställning till 

narkotika är vänners inställning en avgörande faktor (Hohman et al., 2014). Det innebär då att 

ungdomar med ambivalent inställning till narkotika har en ökad risk att ha en positiv 

inställning till narkotika och således bruk om vänners attityd och inställning är positiv till 

narkotika (Mousavi et al., 2014). Något som stärker faktorn kompetens som ungdomar tar 

hänsyn till, att handlingen sker i ett umgänge där det anses vara lämpligt. Den sociala 

acceptansen verkar ha större betydelse om individen har en ambivalent inställning och själv 

inte har identifierat handlingens betydelse. En ambivalent inställning till narkotika är vanlig 

bland ungdomar och det är vanligt att ungdomar initialt har en negativ inställning, som sedan 

påverkas av andra faktorer (Hohman et al., 2014). Huruvida ungdomarnas vänner ställer sig 

till narkotika har en betydande roll, oberoende av om de är nära vänner eller inte. Ett 

konstaterande som även visat sig i tidigare forskning, att vänners inställning har störst 

betydelse för de ungdomar som är något ambivalenta i sitt ställningstagande till narkotika 

(Hohman et al., 2014). 

 

Grupptryck har i tidigare forskning visat sig vara den främsta orsaken till att ungdomar testar 

eller använder narkotika (Brankovic et al., 2013). Brankovic och medarbetare (2013) visar 

dock på att de ungdomarna som föll för grupptrycket uppfattades ha en svag personlighet. Att 

förstå det sociala sammanhanget som handlingen eller beteendet förekommer i är nödvändigt, 

då beteendet kan skilja sig åt beroende på det sociala sammanhanget, för att kunna förstå 

beteendet (Andersson, 2009; Hepworth, 2014). Detta stämmer väl överens med SPT då 

beteendet utförs i ett sammanhang där det uppfattas accepterat. Om intervjupersonerna umgås 

med ytligt bekanta som de inte är lika nära så handlar narkotikaanvändandet snarare om 

grupptryck. Det finns en uppfattning om att ungdomar behöver testa narkotika för att få 

tillhöra vissa umgängen och att ungdomarna genom att testa narkotika blir accepterade och 

därför blir inkluderade i dessa. Vilket även det stämmer överens med tidigare forskning 

(Brankovic et al., 2013). Anpassningen i de olika sociala sammanhangen skiljer sig således åt, 

och baseras antingen på förtroende eller på rädslan för att exkluderas. Sammantaget så 
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värderar intervjupersonerna sin sociala tillhörighet till vänner och umgängen som är viktiga 

för dem. Betydelsen av sociala sammanhang oberoende av dess utformning är något som inte 

identifierats i tidigare forskning.  

 

Föräldrar (Skrivelse 2015/16:86) och andra betydelsefulla vuxna i en ungdoms omgivning är 

ytterligare sociala sammanhang som är viktiga när ungdomen själv ska bilda sig en 

uppfattning om någonting (McNeely & Barber, 2010). Intervjupersonerna ansåg att ha 

föräldrar som inte sätter gränser eller bryr sig om ungdomen är riskfaktorer som ökar risken 

för att ungdomen ska testa eller använda narkotika. Lågt socialt stöd har i tidigare forskning 

visat sig öka risken för att ungdomar börjar använda narkotika, detta då narkotikan används 

för att kunna hantera stress (Lundborg, 2005). Intervjupersonerna uppgav självmedicinering 

som ett skäl till att bruka narkotika, detta främst i avseende att dämpa stress eller skapa sig 

kontroll över sin tillvaro. Att ha föräldrar som bryr sig och som är tydligt restriktiva mot 

narkotika har däremot en skyddande effekt då intervjupersonerna respekterar och tar hänsyn 

till sina föräldrars ställningstagande. Vilket stämmer överens med tidigare forskning 

(McNeely & Barber, 2010). Synen om att narkotika används som självmedicinering skapar en 

acceptans till beteendet hos intervjupersonerna. Acceptansen antas grunda sig i att det då finns 

ett skäl till narkotikaanvändningen, vilket gör beteendet delvis försvarbart. Ytterligare en 

faktor för den upplevda acceptansen antas vara normaliseringen av narkotika i samhället.  

 

Intervjupersonerna nämnde även lärare som viktiga vuxna i deras omgivning, detta dels då 

den kunskap som de hade om narkotika har de fått från skolan. Något som stärker skolans roll 

och betydelse i det förebyggande arbetet för att minska narkotikaanvändningen (Skrivelse 

2015/16:86). Intervjupersonerna uttryckte även att de är mer restriktiva mot narkotika i samtal 

med föräldrar och lärare, vilket tyder på en förståelse om narkotikaanvändandets negativa 

påverkan och sociala acceptans. Samt att intervjupersonerna respekterar lärares restriktiva 

inställning. Att aktivt arbeta med att skapa en restriktiv inställning gentemot narkotika kan 

således med fördel göras i skolan. Men trots att intervjupersonerna uppgav att de ljuger för 

föräldrar och lärare gällande sin personliga inställning, så är den uppfattade inställningen hos 

vuxna viktig (McNeely & Barber, 2010). Utifrån SPT (Shove et al., 2012) och kompetens 

som faktor har betydelsefulla vuxna i omgivningen en tydlig påverkan på ungdomens 

inställning till narkotika och eventuella narkotikabruk. Detta då det i sammanhang där vuxna 

som tydligt uttryckt sin inställning till narkotika skapar en uppfattning om att det inte är 

acceptabelt/lämpligt att bruka eller uttrycka sig positivt gentemot narkotika. 
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Betydelse  

SPT:s tredje och sista faktor är; betydelse, vilken handlar om vilken betydelse som handlingen 

har för individen som utför den (Shove et al., 2012). Vad gäller narkotikaanvändning så är 

betydelsen stor för vissa intervjupersoner, men inte för andra. Betydelsen antas främst bero på 

hur individen värderar sitt liv och sin framtid. Narkotikans direkta effekt på individen och 

hens status ansågs just nu överväga då det återfinns en nyfikenhet samt en förväntan på hur 

narkotika påverkar individen. Nyfikenheten över narkotikans effekter skapar en positiv 

inställning till användandet. Det råder även höga förväntningar hos intervjupersonerna om hur 

narkotika påverkar individen. Dessa förväntningar kan bero på bristande kunskap, vilket gör 

narkotika till något intressant och spännande. Detta är något som i sin tur skapar en något 

positiv inställning gentemot narkotika samt ökar användandets betydelse för individen. Ökad 

betydelse ökar enligt SPT möjligheten att en individ ska utföra handlingen (Shove et al., 

2012). Intervjupersonerna spekulerade i att det vore häftigt att ha testat och nämnde bland 

annat hallucinationer som en effekt som vore spännande att ha upplevt. Några av 

intervjupersonerna svarade uttryckligen att nyfikenhet är en av orsakerna till att ungdomar 

testar eller använder narkotika, vilket stämmer överens med vad som visat sig i tidigare 

forskning (Brankovic et al., 2013).  

 

Det är främst de typer av narkotika som uppfattas som ”lättare”, såsom cannabis, som 

intervjupersonerna är nyfikna på. Cannabis är det preparat som är vanligast förekommande i 

Sveriges befolkning och är det som flest individer har testat (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Cannabis är även det preparat som anses vara minst riskfyllt (CAN, 2017). Något som tyder 

på att handlingens betydelse ställs i relation till hur individen värderar dess risker (Shove et 

al., 2012). De preparat som ansågs vara tyngre var inte aktuellt eller intressant för någon av 

intervjupersonerna. Nyfikenheten kring narkotikans effekter blir således, även den, 

ambivalent, detta då cannabis föreslås kunna legaliseras då dess effekter likställas med 

alkohol. Vilket är ett resonemang som ytterligare stärker vikten av en fortsatt restriktiv 

narkotikapolitik och lagstiftning (Skrivelse 2015/16:86) för att undvika att narkotika 

normaliseras ytterligare.  

 

Intervjupersonerna uttryckte även respekt för narkotikans negativa effekter på kroppen och 

individen. Att använda narkotika är skadligt för individen genom de fysiologiska skador som 

bruk kan åsamka. På sikt kan även bruk leda till socialt utanförskap och arbetslöshet (Naidoo 

& Wills, 2007; UNODC, 2012), vilka är konsekvenser som intervjupersonerna är medvetna 



30 

 

om och värderar samt tar hänsyn till. Socialt utanförskap och arbetslöshet är 

bestämningsfaktorer för hälsan (Pellmer et al., 2012) som på sikt kan försämra individens 

hälsa ytterligare. De förväntade negativa effekterna är också något som skapar en negativ 

inställning till narkotika. Ungdomarnas inställning bör således kunna påverkas genom 

kunskapshöjande insatser. Narkotikans förväntade direkta effekter både skrämmer samt 

skapar en nyfikenhet hos intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner konstaterade att 

narkotikaanvändning leder till nederlag och förknippar narkotikamissbruk med misslyckande. 

Samtliga av intervjupersonerna framhäver utbildningen som viktig och att ett av skälen till att 

de inte testar eller testat är för att de är rädda för att bli beroende och förstöra sina möjligheter 

till utbildning, framgång och lycka i livet. De värderar framtid och utbildning, varför 

narkotikabruk i detta avseende inte har stor betydelse för dem (Shove et al., 2012). 

 

Samtliga intervjupersoner uttryckte att det inte ger hög status att använda narkotika. Samtidigt 

som det återfinns ett intresse för de ungdomar som har testat och att ha testat ger individen en 

viss respekt. Att inte ha testat ger i vissa umgängen hög status, detta då de individer uppfattas 

som starka då de står fast vid sin åsikt. I andra umgängen så ger det låg och en ”töntig” status 

att inte ha testat narkotika. Ambivalensen i vilken status som narkotikaanvändning tyder på att 

det faktum att narkotikan inte har en självklar roll och positiv påverkan. Vilken status 

individer tillskriver sig själva och varandra baseras på vad som anses vara ”coolt” och ett 

eftersträvbart beteende eller handlande (Nairn & Spotswood, 2013). Det är därför 

anmärkningsvärt att det anses coolt och häftigt att ha testat, oberoende av socialt 

sammanhang, men att bli beroende och fastna är oacceptabelt och anses vara ett 

misslyckande. Detta innebär att handlingens betydelse skiftar över tid (Shove et al., 2014). Ju 

äldre individen blir kan konsekvenserna av narkotikabruk sättas i relation till de risker bruk 

kan komma att bidra till. Stigande ålder kan alltså vara en skyddsfaktor gällande om personen 

kommer testa narkotika. Vilket stämmer överens med tidigare forskning om individer inte för 

första gången testar narkotika efter att hen fyllt 21 år (CAN, 2016). Intervjupersonerna menar 

på att ha testat narkotika innebär en viss mognad bland yngre men också att vuxnas restriktiva 

förhållningssätt till narkotika är ett moget sätt att se på det. Den ambivalenta inställningen till 

narkotikans förväntade effekt i nutid och den tydliga negativa inställningen till den på sikt 

tyder på att i nuläget överväger nyfikenheten riskerna, då riskerna anses vara störst på lång 

sikt då det är svårt för intervjupersonen att förhålla sig till riskerna på sikt.  
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Normaliseringen av narkotika spelar också in i hur stor betydelse användandet får för 

individerna. Det finns en uppfattning om att narkotika är något som ”man ska ha testat”. 

Ungdomarna sätter då ett värde i att ha testat narkotika, att ha gjort någonting som anses vara 

coolt och häftigt tillskriver, enligt intervjupersonerna, den individen hög status. Status är 

något som ungdomar tar hänsyn till när de fattar beslut om handlande (Narin & Spotswood, 

2013). Detta kan för ungdomarna med ambivalent inställning vara något att sträva efter 

(Mousavi et al., 2014). Normaliseringen av narkotika upplevdes på olika sätt hos 

intervjupersonerna. Det handlar delvis om att det finns en uppfattning om att det är vanligt 

förekommande, att det förekommer i låttexter och filmer samt att det i vissa länder i världen 

legaliserats. De uttryckte också en mindre restriktiv syn på cannabis än annan narkotika, detta 

för att cannabis anses vara en ”lättare” drog. Något som ligger i linje med hur ungdomar 

nationellt sett ser på cannabis (CAN, 2016).  

 

Att ha goda värderingar och således en negativ inställning till narkotika anses vara en 

skyddsfaktor för att inte använda narkotika (Skrivelse 2015/16:86, Mousavi et al., 2014). Det 

bör då läggas fokus på att skapa restriktivitet gällande narkotika i det förebyggande arbetet för 

att på sikt minska narkotikabruk. Den upplevda normalisering av narkotika som 

intervjupersonerna uttryckt spelar även den stor roll för dess inställning till narkotika. 

Ungdomar påverkas i större utsträckning av sin omgivning och dess normer (Åslund & 

Nilsson, 2013). Hur samhället ställer sig till narkotika verkar ha en betydande roll för 

ungdomarnas eget ställningstagande. 

 

Huruvida andra ungdomar har testat narkotika är en uppfattning som inte stämmer överens 

med verkligheten. Intervjupersonerna uttryckte en uppfattning om normalisering av narkotika 

och att det är något som ”man ska testa”. Enligt CAN:s (2017) senaste mätning så hade 5% av 

flickorna och 7% av pojkarna i årskurs nio testat narkotika, respektive 14% och 20% av 

eleverna i årskurs två på gymnasiet. Vilket dementerar uppfattning om att ”alla andra har 

testat”.  

 

Metoddiskussion 

För att kunna svara på studiens syfte; att beskriva ungdomars inställning till narkotika, valdes 

en kvalitativ metod. Detta då kvalitativ forskning lämpar sig för att ta till sig och förstå ett 

fenomen som sker och påverkas av en individs sociala sammanhang (Patton, 2015). Ingen 
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tidigare forskning har på liknande sätt genomförts inom detta område. Studiens design hade 

kunnat stärkas genom att samla in data på andra sätt (Patton, 2015), vilket inte har behövts i 

den aktuella studien, då syftet har kunna besvarats. Ansatsen var explorativ då det tidigare 

inte gjorts någon liknande forskning med samma utgångspunkt och teoretiska ramverk. 

Studien har således fyllt en kunskapslucka inom området vilket anses vara studiens främsta 

styrka. Studiens design och ansats har svarat på studiens syfte och anses av författaren vara 

relevant. 

 

Urvalet skedde genom ett ändamålsenligt urval (Patton, 2015) i samråd med två fritidsledare 

anställda av kommunen. Risken med urvalsmetoden är att intervjupersonerna inte skiljer sig 

så mycket åt, vilket ger en begränsad bild av fenomenet. Ytterligare en risk är att 

fritidsledarna har valt ungdomar som begränsar bilden. Den insamlade datans bredd tyder 

dock på en spridning av inställningar och tankesätt, vilket stärker resultatets relevans samt att 

resultatet ger en helhetsbild av fenomenet. Resultatet stämmer även överens med tidigare 

liknande forskning vilket stärker det ytterligare. Urvalets storlek resulterade i 11 

intervjupersoner vilka var 15-18 år och gick således både på högstadiet och på gymnasiet. Det 

var fler pojkar (n=7) än flickor (n=4) som deltog i studien. Skillnaderna i ålder har inte 

påverkat studiens resultat då författaren inte har identifierat några skillnader mellan varken 

kön eller ålder. Intervjupersonerna fortsatte att rekryteras tills det att det inte längre framkom 

någon ny information. Vilket innebär att urvalets storlek var stort nog för att kunna besvara 

syftet på ett ändamålsenligt sätt och ge en helhetsbild av ungdomars inställning till 

narkotikaanvändning.  

 

En av utmaningarna i kvalitativ forskning är att utifrån en stor mängd data lyckas dra en 

slutsats och hitta fynden. Detta då det är lätt att forskaren eller författaren missar viktiga delar 

vid hanteringen av den stora datamängden (Patton, 2015). För att minimera risken att data ska 

gå förlorad eller missas har materialet hanterats noga och förvarats så att ingen del av datan 

ska gås miste om rent fysiskt. I den aktuella studien har transkriptet sparats dels digitalt, men 

även i pappersform. Ett beslut som ökar risken att obehöriga får tillgång till materialet. Denna 

risk har tagits hänsyn till och när författaren inte har arbetat med materialet har det försvarats 

på en plats som enbart författaren har tillgång till.  

 

Undersökningsledarens förförståelse är viktig vid all typ av forskning, men bör vid kvalitativ 

forskning tas än mer i beaktande än vid kvantitativ. Med förförståelse innebär att författaren 
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redan innan studien genomförs har kunskap och förståelse för det fenomen som hen ska 

studera. Detta kan påverka undersökningsledaren på ett sätt som gör att hen tolkar och drar 

slutsatser som baseras på hens kunskap snarare än den insamlade datan (Olsson & Sörensen, 

2007). Förförståelse är även nödvändigt för att kunna genomföra forskning, det är genom sin 

förförståelse som undersökningsledaren eller forskaren skapar sitt syfte och utformar 

forskningsprocessen (Olsson & Sörensen, 2007). I den aktuella studien har 

undersökningsledarens förförståelse bidragit till att skapa problemformuleringen samt minskat 

risken för att felaktiga slutsatser dragits. Detta då förförståelsen innebär kunskap och 

förhållningssätt som är nödvändig. Undersökningsledaren är inte heller bekant med 

kommunen där ungdomarna bor och kan således inte dra några slutsatser utifrån egna 

erfarenheter av kommunen.  

 

Kvalitativa studiers kvalitet mäts genom dess trovärdighet (trustworthiness) vilken påverkas 

av dess giltighet (credibility), tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability) 

(Patton, 2015). En studies trovärdighet beror på om den har hög giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Giltigheten handlar om studiens validitet, det vill säga, om studien mäter det 

som den är avsedd att mäta. Genom att författaren i den aktuella studien tydligt har redovisat 

forskningsprocessen samt styrkt sina slutsatser med relevanta citat ökar studiens giltighet och 

således trovärdighet. I den aktuella studien har författaren även valt att inkludera, synliggöra 

och redovisa resultat och tillvägagångssätt med relevanta citat och exempel, något som stärker 

studiens giltighet ytterligare (Patton, 2015). Giltigheten kan också höjas genom triangulering, 

det vill säga att använda flera olika datainsamlingsmetoder (Patton, 2015). Att använda 

triangulering har inte varit aktuellt i denna studie, detta då intervjuer anses vara en lämplig 

datainsamlingsmetod för att kunna förklara fenomenet utifrån studiens syfte (Patton, 2015). 

Studiens giltighet stärks också i och med de två pilotintervjuerna som genomfördes initialt. 

Detta då intervjufrågorna kunde kontrolleras samt att svaren som intervjupersonerna gav 

svarade på syftet. Studien anses även giltig då intervjupersonerna fortsatte att rekryteras till 

ingen ny information uppkom. Resultatet har däremot inte kunnat granskas av ytterligare en 

författare, vilket är en svaghet i studien. Författaren har dock diskuterat resultatets teman, 

subteman och koder tillsammans med sin handledare, för att få ytterligare perspektiv på datan. 

Att datan granskas av fler parter stärker resultatet då den kvalitativa forskningen ifrågasätts då 

resultatet beror på författarens eller forskarens egen tolkning (Patton, 2015).  
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En studiens tillförlitlighet beror på hur resultatet står sig över tid samt vid andra tillfällen 

(Patton, 2015). För att höja studiens tillförlitlighet har intervjuerna i den aktuella studien följt 

samma intervjuguide samt spelats in. Genom att intervjuerna spelas in får författaren 

möjligheten att avlyssna materialet i repris för att säkerställa att all data inkluderades samt ta 

hänsyn till tonlägen och formuleringar vid flertalet tillfällen (Patton, 2015). Författaren har 

kontinuerligt under studieprocessen avlyssnat delar av intervjuerna ytterligare, för att på så 

sätt försäkra sig om vad som sas samt hur det sas. Samt för att säkerställa att transkriberingen 

stämmer överens med vad intervjupersonerna sa. Intervjuerna har också transkriberats i nära 

anslutning till intervjutillfällena, detta för att minska risken att viktiga iakttagelser gås 

förlorade. Efter att intervjuerna ansågs färdiga fick intervjupersonerna möjlighet att själva 

tillägga eller förtydliga sina svar. De har dock inte fått möjlighet att i efterhand läsa och 

bekräftat sina svar, vilket kan ses som en svaghet i studien.  

 

Överförbarheten handlar om hur väl resultatet kan föras över på en annan population (Patton, 

2015). Detta är något som i kvalitativa studier kan vara problematisk, eftersom det inte på 

samma sätt som i kvantitativa studier går att överföra resultatet på en population. I den 

aktuella studien innebär det att resultatet svarar på hur just denna urvalsgrupps inställning till 

narkotikaanvändning ser ut. Resultatet kan således inte nödvändigtvis generaliseras till andra 

ungdomar i samma eller i andra kommuner. I och med att resultatet stämmer väl överens med 

tidigare forskning kan studien dock ge en indikation om hur inställningen hos andra 

ungdomar. Att använda ett teoretiskt ramverk i diskussionen höjer en kvalitativ studies 

kvalitet, detta då den vetenskapliga förankringen tydliggörs (Patton, 2015). En noggrann 

beskrivning av populationen gör att läsaren själv kan avgöra huruvida resultatet är relevant 

och överförbart för hens syfte.  

 

Vidare forskning bör fokusera på att härleda skillnader i inställning mellan olika 

socioekonomiska grupper, samt ta hänsyn till andra bakgrundsvariabler som ålder och kön. 

Forskningen bör även tydliggöra inställningens betydelse för narkotikabruk. Ytterligare fynd 

som hade haft betydelse är huruvida ökad kunskap om narkotika minskar efterfrågan av det 

och i sin tur bruket.  Att genomföra triangulering vad gäller ungdomars bruk och inställning 

till narkotika hade varit av värde. Detta då inställningen hade kunnat belysas genom intervjuer 

eller fokusgrupper och bruket genom anonyma enkäter.  
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Implikation inom folkhälsa 

Utifrån resultatet vad gäller ungdomars inställning till narkotikaanvändning bör det fortsatta 

arbetet för att minska narkotikabruket fokusera på att minska efterfrågan genom att skapa en 

restriktiv syn på narkotika. Detta bör dels ske i skolan då det är en arena som når alla barn och 

ungdomar oberoende av socioekonomisk bakgrund. Att initiera goda värderingar och 

levnadsvanor tidigt är viktigt, detta då dessa tenderar att bibehållas resten av livet (Bauer et 

al., 2004). Skolan är också en viktig arena då lärares inställning tenderar att ha stor betydelse 

för ungdomarnas skapande av sin egen inställning. Inställningen hos ungdomar bör förändras 

och bli mer restriktiv genom att öka deras kunskap om narkotika och dess effekter. Utöver 

skolan så krävs att det att det skapas en restriktivitet hos övriga befolkningen, ett led i detta är 

att bibehålla eller skärpa lagstiftningen mot narkotika, då dess närvaro verkar bromsa den 

annars uppfattade normaliseringen av narkotika i samhället.  

 

Slutsats 

Ungdomarna har en ambivalent inställning till narkotika. Det är främst vänners inställning 

som påverkar den enskilde individen, följt av den upplevda normaliseringen av narkotika i 

samhället. Inställningen skiljer sig beroende på i vilket socialt sammanhang som ungdomen 

befinner sig i. Bland vänner påverkas ungdomarnas inställning av tillit och förtroende för nära 

vänner, samt av grupptryck i umgängen med mer ytliga vänner. Även vad gäller narkotikans 

direkta effekter finns en ambivalent inställning, vilken innebär både en nyfikenhet och en 

rädsla. Kring narkotikans långsiktiga effekter råder däremot ingen ambivalens, utan 

ungdomarna uttrycker tydligt att narkotikamissburk förknippas med misslyckande. Ett 

långvarigt användande av narkotika associerades med en låg tillskriven status. Att ha testat 

narkotika ger däremot ungdomen en hög tillskriven status. Narkotikaanvändningens betydelse 

för en individs status skiljer sig således, att ha testat är eftersträvbart i syfte att få hög status, 

men att fastna anses som ett misslyckande. Det fortsatta arbetet för att minska 

narkotikaanvändningen bör fokusera på att skapa restriktiva värderingar och normer kring 

narkotika. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund 

- Hur gammal är du?  

- Vilken skola går du på? 

-Var bor du någonstans? 

- Hur länge har du bott där? 

 

Teman 

Inställning 

Hur ser du som ungdom i kommunen på narkotika? Kan du ge exempel? 

Kan du berätta för mig vad du och dina vänner pratar om när det gäller narkotika?  

Vad är det som gör att man testar narkotika? 

Vad är det som gör att man inte testar narkotika? 

Vad är det som gör att man fortsätter? 

 

Sociala sammanhang 

Är det skillnad på hur man pratar om narkotika beroende på sammanhang? 

 (Om nej) Om det skulle göra det, vad skulle göra att gjorde det? (Om ja) På 

vilket sätt? 

Vid vilka tillfällen är ungdomar är mer benägna att testa/ta narkotika? 

Vid vilka tillfällen är ungdomar mindre benägna att testa/ta narkotika? 

Har du någon gång sett narkotika? 

 Var? I vilket sammanhang? 

Om du skulle vilja, skulle du veta hur du skulle få tag på narkotika? 

 Hur? Av vem? Vart? 

Vet du om andra i din närhet vet hur man får tag på narkotika? 

 Hur? Av vem? Vart? 

Har du blivit erbjuden narkotika? 

 Hur? Av vem? Vart? 
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Tillskriven status 

Hur ser du och dina vänner på de som brukar narkotika? 

Hur ser du och dina vänner på de som inte brukar narkotika? 

Vilken status får de ungdomar som pratar gott om narkotika? 

Vilken status får de ungdomar som använder narkotika? 

Vilken status får de ungdomar som inte använder narkotika? 

Vad är gemensamt hos dem som använder narkotika? 

 

Följdfrågor  

- Vad menar du med det?  

- På vilket sätt?  

- Kan du förklara?  

- Kan du ge exempel?  

- Vad gjorde du då?  

- Hur kände du då?  

- Kan du berätta mer om det?  

- Varför/varför inte?  

 

Avslut  

- Vill du tillägga något?  

- Tycker du att jag missat något som du anser är väsentligt?  

- Om jag har ytterligare frågor eller funderingar, kan jag kontakta dig och hur?  
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BILAGA 2 - VERKSAMHETSANSÖKAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
 

 
ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE  

INOM RAMEN FÖR EXAMENSARBETE 
 

 
Preliminär titel: Inställningen till narkotikaanvändning hos ungdomar i en kommun 

 
Studiens design: se bifogad projektplan         Tidpunkt för datainsamling: Mars 2018  

Namn: Liza Sahlin  

Program / Kurs: Examensarbete i folkhälsovetenskap, 30 hp.  

 

Termin: 4 

Gatuadress: Storgatan 2E 

 

Postnummer: 314 31 

 

Ort: Hyltebruk Telefon: 073-53 555 83 

Handledare: Pranee Lundberg 

Gatuadress:      

Postnummer:      Ort:Uppsala Telefon: 018-471 66 12 

 

 

1. Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms utgöra en del av 

det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses därför ej behöva granskas av 

Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

2. Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör granskas av 

Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

3. Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

 
Datum:  

 
Ort:  

  
Namnteckning verksamhetschef:  
 
Namnförtydligande:  
  
Verksamhet:Fritidsgård 
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BILAGA 3 – INFORMATIONSBREV 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Informationsbrev 

 

Mitt namn är Liza Sahlin och jag studerar vid masterprogrammet i Folkhälsovetenskap vid 

Uppsala universitet. Denna studie genomförs som masteruppsats och är en del av 

utbildningen.  

 

Syftet med studien är att beskriva ungdomars inställning till narkotikaanvändning. Att 

använda narkotika är skadligt för den enskilde individen, men också förenat med andra 

riskbeteenden som påverkar hälsan. Vilken inställning man har till narkotika påverkar i vilken 

grad man är benägen att använda det. Genom ökad kunskap om hur ungdomar ser på 

narkotika kan förebyggande insatser utformas på ett lämpligt sätt.  

Studien kommer att genomföras med intervjuer under mars 2018. Intervjun kommer att beröra 

din inställning till narkotika. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter. Det är viktigt att 

intervjun sker i en miljö där den kan ske ostört, på en tid och plats som du bestämmer. 

Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras så att 

ingen obehörig kan ta del av den. Samtliga deltagare kommer att avidentifieras, vilket innebär 

att svaren inte kommer kunna härledas till enskilda individer. Resultatet kommer enbart att 

analyseras på gruppnivå, vilket är en ytterligare faktor som inte möjliggör det att härleda svar 

till en enskild individ. Examensarbetet kommer sedan att redovisas genom en skriftlig rapport 

samt muntligt för personal och studenter vid Uppsala universitet. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Om Du har frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Liza Sahlin    Pranee Lundberg 

Student    Docent, universitetslektor 

Liza.sahlin@hylte.se   pranee.lundberg@pubcare.uu.se 

073-53 555 83   018-471 66 12  
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Skriftligt samtycke till deltagande i studie om ungdomars inställning till 

narkotika 

 

Härmed intygar jag att jag har tagit del av informationen angående studien och dess syfte. I 

och med detta samtycke godkänner jag: 

- Mitt deltagande i studien 

- Att intervjun med mig får spelas in och är införstådd i hur materialet kommer 

behandlas 

- Att insamlad data i form av intervju används till och publiceras i undertecknads 

examensarbete vid Uppsala universitet 

- Att jag är införstådd i vad mitt deltagande i studien innebär 

- Att deltagandet är frivilligt 

- Att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande  

Ort & Datum:________________________ 

 

Intervjupersonens underskrift:___________________________ 

 

Namnförtydligande:_____________________________ 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Liza Sahlin    Pranee Lundberg 

Student    Docent, universitetslektor 

Liza.sahlin@hylte.se   pranee.lundberg@pubcare.uu.se 

073-53 555 83   018-471 66 12 


