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The aim of this study is to examine how young people look at and perceive drugs by studying 

how they discuss and reason about drugs. The essay's main interest is not whether young people 

use drugs or not. We are primarily interested in how young people talk about drugs. The 

questions that we want to get answered are: 

  

 What are the beliefs that young people have about drugs, drug use and drug users? More 

specifically we seek answers to which images, symbols and attributes that young people 

links to drugs, drug use and drug users.  

 

 What is important in young people's construction of beliefs about drugs and drug users? 

More specifically, which are the information sources and reference groups that young 

people assigns significance?  

 

We used focus group interviews as the research method. A group of girls and a group of boys at 

the aged of 18-20 participated in the study. As an analytical tool we used a   hermeneutic 

interpretation analysis.  

 

We found that young people uses distinctions when they talked about drugs, drug use and abuse. 

Young people did for instance distinctions between alcohol and drugs, between soft and hard 

drugs, and between use and abuse. Alcohol was something that young people could use in the 

everyday life.  Soft drugs, such as cannabis, were associated to party while hard drugs, such as 

amphetamine, were associated to social deprivation. Young people associated certain symbols, 

attributes and images to users and abusers. For example, they describe an abuser with words like 

torn and smelly. It also showed that the drug's importance will depend on the social context of 

the location and can differ between different contexts. This was clearly evident in the interview 

when the drugs on Stureplan become a symbol of status and party and when the drug occurs in a 

social vulnerable area, it became a symbol of mental weakness and social problems. The 

distinctions that young people do, speaks for a normalization of drugs. 

 

In order to create an image of drugs, young people use normative and comparative reference 

groups. The normative reference groups included influential people such as parents and coaches. 

The young people‟s comparative reference groups were the media such as TV, films and papers. 

The comparative reference groups became important to the young people in the lack of 

normative reference groups. Their reference group, from which they get their information about 

drugs, is significant in how they create their own image of drugs and drug users.  

 

Keywords; Drug, drug user, normalization, reference group, symbol, young people  



 
 

 
 

Sammanfattning  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur ungdomar ser på och uppfattar narkotika genom att 

studera hur de diskuterar och resonerar kring narkotika. Uppsatsen huvudsakliga intresse ligger 

inte i huruvida ungdomar använder narkotika eller inte. Vi är främst intresserade av hur 

ungdomar pratar om narkotika. De frågeställningar vi söker svar på är:   

 

 Vilka föreställningar har ungdomarna om narkotika, narkotikabruk och narkotikabrukare? 

Mer konkret söker vi här svar på vad för bilder, symboler och attribut som ungdomar 

förknippar med narkotika, narkotikabruk och narkotikabrukare. 

 

 Vad är betydelsefullt i ungdomarnas konstruktion av föreställningarna kring narkotika 

och narkotikabrukare? Mer specifikt, vilka informationskällor och referensgrupper 

tilldelar ungdomarna betydelse?  

 

Vi har använt fokusgruppsintervjuer som undersökningsmetod. En grupp med tjejer och en grupp 

med killar i åldrarna 18-20 deltog i studien. Som analysredskap har vi använt hermeneutisk 

tolkningsanalys. 

 

Vi fann att ungdomarna använder sig av distinktioner när de talar om droger, drogbruk och 

missbruk. Ungdomarna gjorde bland annat distinktioner mellan alkohol och droger, mellan lätta 

och tunga droger samt mellan bruk och missbruk. Alkohol var för ungdomarna ingen drog utan 

något de kunde använda till vardagen. Lätta droger, såsom cannabis, kopplades ihop med fest 

medan tunga droger, såsom amfetamin, kopplades ihop med social misär. Ungdomarna 

associerar vissa symboler, attribut och bilder till brukare och missbrukare. Exempelvis beskrevs 

en missbrukare som sliten och illaluktande. Det framkom även att drogens betydelse beror på i 

vilket socialt sammanhang den befinner sig och kan skilja sig mellan olika kontexter. Detta 

visade sig tydligt i intervjun då drogen på Stureplan blir en symbol för status och fest medan 

drogen i ett socialt utsatt område blir den en symbol för psykisk svaghet och sociala problem. De 

distinktioner som ungdomarna gör talar för en normalisering av narkotika.  

 

När ungdomarna talade om narkotika och droger relaterade de till olika informationskällor som 

kan förstås med begreppen normativa och komparativa referensgrupper. Inom de normativa 

referensgrupperna fanns betydelsefulla personer som föräldrar och tränare. Ungdomarnas 

komparativa referensgrupper var media exempelvis TV, film och tidningar. De komparativa 

referensgrupperna blev viktiga för ungdomarna i bristen på normativa referensgrupper. Vilka 

referensgrupper ungdomarna har, och får sin information om droger ifrån, påverkar tydligt 

föreställningen kring narkotika och narkotikabrukare.  

 

Nyckelord; Narkotika/droger, narkotikabrukare/droganvändare, normalisering, referensgrupp, 

symboler, ungdomar 
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1. Inledning 
 

1.1.Problembakgrund 

 

Senaste tiden har media uppmärksammat att ungdomar i allt större utsträckning testar narkotika. 

Rapporten Liv och hälsa ung
1
, genomförd i Örebro län, tyder på att alkoholkonsumtionen bland 

unga har minskat medan narkotika användningen ökat. En nationell undersökning genomförd av 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
2
 visar på ett liknande resultat. Trots 

Sveriges restriktiva narkotikapolitik, med målsättningen om ett narkotikafritt samhälle, har alltså 

användandet ökat.  

 

Rytterbro och Tham skriver att möjliga förklaringar till att ungdomar i större utsträckning än 

tidigare använder narkotika kan vara att ungdomar från alla samhällsklasser provar narkotika 

samt att ungdomar tycks ha en mer liberal inställning till narkotika. 
3
 Detta förklarar de genom 

bland annat internationaliserings-
4
 och globaliseringsprocesser, vilka, enligt Rytterbro och Tham 

möjliggör möten med andra kulturer och människor med annorlunda inställning till narkotika.
5
 

Det faktum att allt fler ungdomar, från olika samhällsklasser, testar narkotika är också ett 

argument för att marginaliseringsteorier, det vill säga teorier om socialt utanförskap, inte längre 

är tillräckligt för att ge förståelse för dagens narkotikaanvändande.
6
 Sato talar om normalisering, 

istället för marginalisering. Hon menar att vissa normaliseringstendenser i samband med det 

ökade bruket kan vara bakgrunden till en allt mer tillåtande och positiv inställning till narkotika 

även bland ungdomar, där användandet tidigare varit begränsat. Med normalisering menas, i det 

här fallet, att en avvikande faktor såsom narkotika successivt inkluderas i det vardagliga livet 

tills faktorn inte längre ses som avvikande.
7
 Genom en sådan successiv process, menar Sato, kan 

narkotikabruk bland unga bli ett slags normalfenomen och därmed mer socialt accepterat.  

 

I dagens samhälle utgör inte längre den svenska narkotikapolitiken den enda informationskällan 

om narkotika. Andra källor, som exempelvis massmedia, TV och film, kan vara lika viktiga för 

ungdomar.
8
 

 

Den här uppsatsen handlar om ungdomar och deras föreställningar kring narkotika. 

Utgångspunkten för uppsatsen är dels de förändringar som nämnts ovan, exempelvis en allt en 

mer liberal inställning bland ungdomar samt normaliseringstendenser, och dels massmedias roll 

som informationskälla. Vi är främst intresserade av hur ungdomar resonerar kring narkotika. Hur 

                                                           
1
Örebro länslandsting (2008): Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007 

2
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2011): CAN Rapport 124, Skolelevers drogvanor 2010 

3
 Rytterbro, Lise-Lotte & Tham, Henrik (2006): ”Ungas attityder till narkotika” s.36-39 i Vad är det som gör att 

unga testar narkotika och vad gör att vissa fastnar? MOB 2006:15, s.36 
4
Internationalisering innebär samarbete mellan nationer medan globalisering innebär gränsöverskridande integration 

och upphävande av nationsgränser. 
5
 Rytterbro et al 2006, s.37 

6
 Sato, Hanako (2004): Droger och identitetsskapande – kulturella perspektiv på alkohol och narkotika i svenska 

ungdomsgrupper. SoRAD- Forskningsrapport nr 23:2004. Edsbruk: Akademitryck AB, s.2 
7
 Parker, Howard; Williams, Lisa & Aldridge, Judith“The Normalization of „Sensible‟ Recreational Drug Use: 

Further Evidence from the North West England Longitudinal Study”.s.941-964.  Sociology, Vol.36, No.4, s.942 
8
 Jämför Sato, 2004, s.15 
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ser deras föreställningsvärld ut? Vad är betydelsefullt för dem, det vill säga, vad fäster ungdomar 

vikt vid när de skapar sina föreställningar och uppfattningar om narkotika? 

 

1.2.Forskningsfältet – ungdomar och narkotika 

 

Forskningsfältet narkotika och ungdomar inkluderar ett flertal vetenskaper såsom psykologi, 

etnologi och samhällsvetenskap. Svensk narkotikaforskning har länge haft en problemorienterad 

forskningsriktning.
9
 Detta kan förklaras med det som Lalander säger, att narkotika i svensk 

kultur ses som något problematiskt.
10

 Narkotika har blivit samhällets fiender nummer ett och att 

en missbrukare är en bild av vad som kan hända om man inte sköter sig. Detta kan vara 

anledningen till att fokus legat på att studera socialt och ekonomiskt utsatta individer, som 

befinner sig i riskgruppen att falla in i ett missbruk.
11

 Till detta har forskarna använt sig av 

teorier kring marginalisering, subkulturer och stigma för att förklara och förstå dessa grupper och 

deras sociokulturella kontext. Inom den mindre probleminriktade forskningen har vikten av ett 

kulturellt perspektiv påtalats, för att ge kunskap om narkotikaanvändandets betydelse.
12

  Genom 

detta har forskarna försökt att förstå och förklara länders alkoholkulturer och vad användandet av 

vissa droger har för betydelse för olika människor. Den mesta kunskapen om den svenska 

befolkningens narkotikakonsumtion kommer från nationella och regionala 

drogvaneundersökningar som genomförs årligen av olika förbund, organisationer eller landsting.  

 

Forskningsfältet för narkotika och ungdomar är omfattande. Vi väljer att ta oss an fältet med 

fokus på studier som behandlar hur ungdomars inställningar och föreställningar om narkotika ser 

ut samt var de får sin bild och kunskap om narkotika ifrån. Vi har medvetet valt att inte fokusera 

på forskning som behandlar eller som försöker förklarar ungdomars narkotikabruk. Detta för att 

undvika att få en problemorienterad forskningsinriktning. Följande genomgång av tidigare 

forskning är indelad i tre avsnitt. I avsnitt 1.2.1 behandlas forskning kring ungdomars inställning 

till narkotika samt studier om normalisering. I avsnitt 1.2.2  tar vi upp studier om unga 

människors konkreta föreställningar om narkotika. Slutligen i avsnitt 1.2.3 redovisas forskning 

för medias betydelse för föreställningen kring narkotika.  

 

1.2.1. Ungdomars inställning till och normalisering av narkotika 

 

I ett material från statens offentliga utredningar (SOU) föreslås den ökande 

narkotikakonsumtionen kunna vara ett kulturellt fenomen som sprider sig över stora delar av 

världen. 
13

 I denna studie framträder två kategorier av ungdomar. I den ena kategorin hamnar 

välordnade och socialt integrerade ungdomar som associerar narkotika med fest och avkoppling 

och i den andra kategorin, de ungdomar som är socialt och ekonomiskt marginaliserade och som 

använder narkotika för att fly verkligheten. Däremellan finns ett ökande antal ungdomar med 

mer eller mindre tillåtande attityder till och erfarenheter av narkotika. Det framkommer att tjejer 

oftare än killar sätter narkotikaanvändning i samband med stress och olika slags krav.
14

 Trots att 

                                                           
9
 Sato, 2004, s.1 

10
 Lalander, Philip (2001): Hela världen är din: en bok om unga heroinister. Lund: Studentlitteratur, s.17 

11
 Sato, 2004, s.2 

12
 Sato, 2004, s.2-3 

13
 SOU 2000:126. Vägvalet. Den narkotikapolitiska utmaningen. Stockholm: Fritzes, s.112 

14
 SOU, 2000, s.112 
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majoriteten av ungdomarna i undersökningen aldrig prövat narkotika, tog de inte avstånd från 

det. Det fanns en allmän uppfattning, bland ungdomarna, att det var upp till var och en om man 

ville använda narkotika eller inte. De menade att det var en persons eget val och att denna själv 

ansvarade för sitt missbruk.
15

  

 

Vidare har forskarna Parker, Williams och Aldridge undersökt huruvida narkotika håller på att 

normaliseras. Detta har de gjort genom att titta på fem faktorer som tillsammans kunde visa på 

normaliseringstendens. Dessa faktorer var tillgänglighet av narkotika, förekomsten av att testa 

narkotika, förekomsten av att använda narkotika, tillåtande attityd till förnuftig 

narkotikaanvändning, då speciellt bland icke användare, samt kulturell acceptans till illegalt 

narkotikaanvändande.
16

 Det framkom att Cannabis var ett vanligt förekommande narkotika som 

uppfyllt faktorerna för normalisering (studien genomförd i England). Narkotika som amfetamin 

och kokain visade tendenser på en normalisering, men uppfyllde inte vid studiens slutpunkt alla 

givna faktorer. En annan aspekt som framkom i studien var att, även bland ungdomar som inte 

hade någon form av sociala problem ökade användningen av cannabis.
17

  

 

1.2.2. Ungdomars föreställningar om lätt och tung narkotika 

 

I Bossius och Sjös studie framgår det att ungdomar skiljer på lätta och tyngre droger. De 

narkotika som beskrevs som lätta var bland annat cannabis och LSD. Ungdomarna beskrev även 

att cannabis och andra narkotika som går att röka, inte var beroendeframkallande i samma 

utsträckning som alkohol.
18

 Den tyngre narkotikan, beskrivs som narkotika som ger stora 

biverkningar. Till gruppen tyngre narkotika kopplade de heroin, amfetamin och ecstasy.  De 

flesta ungdomarna kopplade inte narkotika till missbruk och misär utan snarare till fest och 

glädje.
19

 Utmärkande för denna studie var att flera av de som intervjuats var brukare av olika 

typer av narkotika. Dock var flera av de som själva använde narkotika positiva till den svenska 

narkotikalagstiftningen. Vidare i studien framgick att informationen kring narkotika bör vara 

sanningsenlig och inte skräckpropaganda, vilket informanterna ansåg att den var idag. De 

menade att ungdomar som provar narkotika upptäcker att samhällsinformationen är felaktig 

vilket de menade skulle leda till en brist på tillit till samhällsinformation.  När det kom till 

könsskillnader i narkotikaanvändandet, framgick det att killar i större utsträckning testar 

narkotika jämfört med vad tjejer gör.
20

 Det framkom även att det är vanligare att killar och tjejer 

använder narkotika vid utlandsvistelse.  

 

I Peretti-Watels studie var syftet att undersöka faktorer som associeras med cannabisanvändning 

bland ungdomar.
21

 Bland annat föreställningen om lätta och tunga droger. Tidigare studier har 

visat att ungdomar gör denna distinktion för att rättfärdiga sitt cannabisanvändande. 

Drogpreventiv information var också inkluderad i analysen då det förväntas förebygga ett 

användande. Denna information kunde komma från lärare, temadagar, oberoende experter, 

                                                           
15

 SOU, 2000, s.111 
16

 Parker et al 2002, s.944 
17

 Parker et al 2002, s.960 
18

 Bossius, Thomas & Sjö, Fabian (2004): Musikfestivaler och droger. MOB 2004:4, s.14–15 
19

 Bossius et al 2004, s.16 
20

 Bossius et al 2004, s.19–20 
21

Peretti-Watel, Patrick (2005) “Cannabis use, beliefs about “hard drugs” and “soft drugs”, and the ineffectiveness 

of anti-drug interventions in French high-schools”, s.142-153, Health Education Journal, Vol.64, No.2, s.143 
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posters och broschyrer. I informationen gjordes det en skillnad mellan användning, missbruk och 

beroende samt mellan lagliga och olagliga substanser. Organisationerna som distribuerat 

materialet gjorde ingen skillnad på lätt och tung narkotika och menade att cannabis är minst lika 

farligt som heroin därför att cannabis ofta är en inkörsport till annan narkotika. Resultatet visade 

att majoriteten av ungdomarna skiljde på lätt och tung narkotika och de relaterade 

narkotikaproblematik till tyngre narkotika.
22

 De ungdomar som ansåg sig tillräckligt informerade 

om narkotika och de som hade minst tio narkotikaanvändare i sin närhet var de som var mest 

benägna att skilja på lätt och tung narkotika. Preventiv information hade ingen större effekt på 

ungdomarnas föreställningar. 

  

1.2.3. Massmedias betydelse för föreställningen om narkotika 

 

I Taylors text och bildanalysstudie var syftet att visa hur illegal narkotika och 

narkotikaanvändare samt deras samband till vidare kriminellt beteende framställdes i 

nyhetsmedier.
23

 I bakgrunden till studien hävdar Taylor att nyhetsmediernas och statens bild 

speglar varandra och att de båda tagit ställning till att narkotikamissbruk leder till vidare 

kriminalitet. Resultatet visar att media har en stark påverkan på samhällets och politikens syn på 

narkotikaproblematiken.
24

 Mot de fakta att de flesta narkotika visar sig vara oproblematiska och 

inte leder till vidare kriminalitet, drar Taylor slutsatsen att media medvetet upprätthåller en bild 

av narkotika som farligt. Detta fenomen förklarar han genom att media kopplar narkotika till en 

avvikande kultur och som utgör en risk för ”vi gruppen”.
25

 Genom att media tillskriver ”dom 

gruppen” negativa egenskaper, såsom kriminalitet och narkotikabruk, bidrar media till en 

exkludering av ”dom gruppen”.
 26

 

 

I Satos studie om hur ungdomar beskrivit var ifrån de fått sin kunskap om narkotika 

framkommer det att ungdomarna i studien fått information från skolan i form av alkohol-, 

narkotika- och tobaksundervisning samtidigt beskriver de att andra informationskällor varit 

viktigare.
27

 Källorna som ungdomarna syftade till var kompisar, TV-program, föräldrar, 

musiktexter och filmer. Sato menar att detta visar att musik, filmer och tidningar är 

betydelsefulla kunskapskällor. De bilder som massmedia förmedlar införlivas som en sanning i 

ungdomarnas föreställningsvärld.
28

  

 

Denna forskning visar att det finns en anledning att fortsätta studera ungdomars tal om narkotika 

för att på så sätt se vad som är betydelsefullt för ungdomars inställning och föreställning om 

narkotika. Hur mycket påverkas ungdomar av den bild av narkotika som figurerar i media? Vi 

väljer att se på detta utifrån ett socialpsykologisktperspektiv, där den sociala påverkan har stor 

betydelse för hur ungdomar konstruerar sin verklighetsbild.   

 

                                                           
22

 Peretti-Watel, 2005, s.146 
23

 Taylor, Stuart (2008) “Outside the outsiders: Media representations of drug use”, s.369-387, The Journal of 

Community and Criminal Justice, Vol.55, No.4, s.369 
24

 Taylor, 2008, s.381 
25

 För förklaring av ”Vi” & ”dom” se avsnitt 2.1.5 
26

 Taylor, 2008, s.382 
27

 Sato, 2004, s.14-15 
28

 Sato, 2004, s.15 



 
 

9 

 

1.3. Syfte & frågeställningar 

 

Ämnet för uppsatsen är ungdomar och narkotika. Uppsatsen syftar till att undersöka hur 

ungdomar ser på och uppfattar narkotika genom att studera hur de diskuterar och resonerar kring 

narkotika. Med ungdom avses, i enlighet med Jones, en period då man går från barndom till att 

bli vuxen.
29

 Ungdomsperioden är tid då en individ lär sig att ta ansvar för sig själv och andra runt 

omkring. Den åldersmässiga definitionen på perioden kan variera beroende på kontext men oftast 

definieras ungdom som tiden mellan 15 till 25 års ålder.  

 

Uppsatsen huvudsakliga intresse ligger inte i huruvida ungdomar använder narkotika eller inte. 

Vi är främst intresserade av är hur ungdomar pratar om narkotika. De frågeställningar vi söker 

svar på är:   

 

 Vilka föreställningar har ungdomarna om narkotika, narkotikabruk och narkotikabrukare? 

Mer konkret söker vi här svar på vad för bilder, symboler och attribut som ungdomar 

förknippar med narkotika, narkotikabruk och narkotikabrukare. 

 

 Vad är betydelsefullt i ungdomarnas konstruktion av föreställningarna kring narkotika 

och narkotikabrukare? Mer specifikt, vilka informationskällor och referensgrupper 

tilldelar ungdomarna betydelse?  

 

Vi har även ett genusperspektiv, vilket i det här fallet innebär att vi är intresserade av att se om 

det finns några skillnader i hur tjejer och killar ser på och talar om narkotika. Genusaspekten 

genomsyrar frågeställningarna och är därför inte är en enskild frågeställning utan snarare en 

aspekt i de ovanstående frågeställningarna. 

 

1.4. Avgränsningar 
 

I vår studie väljer vi att fokusera enbart på ungdomar. Vår undersökning fokuserar på hur unga 

människor diskutera kring narkotika. Vi ämnar inte studera om eller i vilken utsträckning de 

använder narkotika eller inte. Studien har inte till syfte att utvärdera förebyggande arbete och 

insatser inte heller att finna individuella variabler som påverkar valen kring narkotika. Den enda 

variabeln som vi fokusera extra på är kön då intervjuerna kommer att ske i grupper med tjejer för 

sig och killar för sig samt att vissa frågor behandlar skillnaden mellan tjejer och killar. 

 

1.4.1. Narkotika – droger 
 

8 § Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande 

egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med 

sådana egenskaper eller effekter.
30

 

 

Inledningsvis använder vi oss av begreppet narkotika med anledning av att vi vill förtydliga att 

det är just narkotika som studiens fokus kommer att ligga på. Under intervjuerna framkommer 

det att ungdomarna själva använder ordet droger när de talar om narkotika. Vi undviker att 
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använda detta begrepp i inledningen och bakgrunden då vi inte vill att läsaren ska koppla ihop 

begreppet med andra droger som alkohol och tobak.  

 

1.5.Disposition 

 

Den här uppsatsen är disponerad i fem kapitel. Efter detta inledande kapitel, där uppsatsens 

problembakgrund och syfte presenterats samt forskningsfältet för ungdomar och narkotika, följer 

uppsatsens teoretiska ram. I detta kapitel redogör vi för de teorier och teoretiska begrepp som blir 

viktiga för vår analys av det empiriska materialet. Kapitlet delas in i de fem avsnitten 

globalisering, socialisation, norm och moral, symbolanvändande och tillskrivandet av attribut 

och slutligen ”vi” och ”dom”. 

 

Det tredje kapitlet redogör för uppsatsens metodologiska val och perspektiv. I kapitel tre tar vi 

upp ämnen som fokusgrupp, intervju och intervjuguide samt urval och etiska principer. Kapitel 

fyra, resultat och analys, presenterar den empiriska undersökningen och vår analys. Kapitlet är 

uppdelat i tre övergripande teman, Distinktioner, brukare och missbrukare och att bilda sig en 

uppfattning om droger. Inom varje tema finns ett antal underrubriker, såsom lätta droger och 

tunga droger, bilden av en brukare och normativa referensgrupper. Vidare i det avslutande 

kapitlet klargörs resultaten med avseende på våra två frågeställningar. Avslutningsvis tar vi upp 

några förslagslag till vidare forskning, det vill säga diskuterar några intressanta frågor som vår 

studie har gett upphov till. 
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2. Teoretiska perspektiv  

 

För vår förståelse av ungdomars tal om narkotika samt vad som är betydelsefullt i deras 

konstruktion av narkotika har vi valt att lyfta in ett antal teorier samt teoretiska begrepp. För att 

beskriva det sociala sammanhang som dagens ungdomar befinner sig i kommer vi att använda 

Giddens begrepp globalisering. Detta förklarar hur vi inte längre är styrda av givna traditioner 

och normer samt hur kulturer som förr var avskiljda idag är förenade med varandra. För att ge ett 

sociologiskt perspektiv på hur individers föreställningar och inställningar skapas kommer vi med 

hjälp av begreppet socialisation beskriva vilka och vad som beskrivs som betydelsefullt för 

denna inställning. Till detta kommer även begreppen norm och moral att användas av den 

anledningen att dessa är viktiga komponenter inom socialisation. För att förstå hur ungdomarna 

talar om narkotika väljer vi att titta på hur symbol- och attributanvändning fungerar i skapandet 

av en social verklighet. Då det i tidigare forskning
31

 visat sig att media bidrar till att exkludera 

grupper med sociala problem, genom att göra en uppdelning i ”vi” och ”dom”, har vi valt att 

använda dessa begrepp för att förklara social differentiering.       

 

2.1.1. Globalisering 
 

Globalisering handlar i stort om hur det som är nära och det som är långt borta korsar varandra 

samt hur sociala händelser och relationer på avstånd sammanflätas med lokala kontexter.
32

 

Denna globalisering innebär frigörelse från traditioner och för oss i väst handlar det inte bara om 

frigörelse inom de offentliga institutionerna utan även inom vardagslivets institutioner. 
33

 Det 

grundläggande upphovet till globaliseringen brukar beskrivas genom utvecklingen av elektronisk 

massmedia, såsom internet och telefoni. Medierna möjliggör ett större och ett snabbare 

informationsflöde som når ut till fler. Att leva i en global värld innebär även att vi är i kontakt 

med fler människor som tänker annorlunda än vad vi själva gör.
34

 

 

Tidigare har förmedlandet av erfarenheter och kunskap skett via direkt kommunikation. Den 

äldre generationen har lärt upp den yngre generationen.
 
Giddens skriver att globaliseringen har 

inneburit nya former av förmedling av erfarenheter och beskriver bland annat, inträngandet av 

avlägsna händelser i vardagsmedvetandet, som en av dessa.
35

 Många av de händelser som 

skildras i nyheterna påverkar rutinmässigt individens vardagliga aktiviteter. Detta innebär att de 

händelser som förmedlas i media kan verka mer verkliga än de händelser som sker i individens 

närhet. Idag avspeglar medierna inte bara verkliga händelser utan bidrar också till att forma dem.  

 

När traditionens makt avtar förändras också grunden för vår jagidentitet och självbild.
 36

 I det 

traditionella samhället upprätthölls jagkänslan av stabilitet i de sociala positioner som 

individerna intog i samhället. När traditionen avtog lades valet av livsstil på den enskilde 

individen och jagidentiteten blev något som individen själv måste skapa och återskapa mer aktivt 

                                                           
31

 Se avsnitt 1.2.3 
32

Giddens, Anthony (2005): Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. 

Göteborg: Daidalos, s.32 
33

 Giddens, Anthony (2003): En skenande värld. Hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv. Stockholm: 

SNS Förlag, s.54 
34

 Giddens, 2003, s.56 
35

 Giddens 2005, s.37-38 
36

 Giddens, 2003, s.57 



 
 

12 

 

än tidigare. Ziehe beskrivet att de bilder som ungdomar har idag och de kriterier mot vilka 

ungdomarna bedömer sig själva, inte längre är formade av traditionella normer. 
37

 Detta öppnar 

upp för möjligheten till en kulturell frihet. Han menar att ungdomar idag har friheten och 

möjligheten att vara precis vem och vad de vill. Detta är dock en sanning med modifikation. 

Ungdomarna måste utveckla och trygga sin identitet mot bakgrund av den bilden som förmedlas 

via massmedia. 

 

2.1.2. Socialisation 
 

De processer genom vilka våra jag formas och våra drifter hindras eller inte, kallas för 

socialisation. Att socialiseras innebär att formas till en varelse som kan leva i ett specifikt 

samhälle genom att införlivas i dess normer och förväntningar. 
38

 En viktig del i vår 

jagutveckling beskrivs vara barnets bild av de avsikter och förväntningar som viktiga personer i 

dess omgivning har. Dessa personer kallas signifikanta andra.
39

 Vissa personer kan påtvinga 

barnet sina åsikter mer effektivt än andra. Barnet tvingas att välja förväntning, när de olika 

människornas förväntningar är oförenliga med varandra och omöjliga att samtidigt uppfylla. 

Detta kan slutligen leda till att vissa personer i barnets omgivning beaktas mer och detta 

resulterar i att dessa personer får mer betydande roller i barnets liv.  

 

Att ge förväntningar olika vikt sker inte endast när man är barn utan är något som vi upplever 

rutinmässigt i vardagslivet. Genom att uttrycka vår åsikt riskerar vi att bemötas av missnöje från 

vissa vänner samtidigt som vi bemöts av respekt från andra. Att tilldela speciella förväntningar 

viss betydelse och relevans, tilldelar vi andra förväntningar mindre betydelse och irrelevans. 

Detta, att bestämma vilka i vår omgivning som vi sätter vikt vid, innebär att välja referensgrupp. 

Referensgrupper är grupper mot vilka vi mäter vårt beteende och som vi försöker att efterlikna.
40

 

Hur vi klär oss, talar, känner och beter oss styrs av våra referensgrupper. Referensgrupper delas 

in i normativa och komparativa. De normativa referensgrupperna är de som fastställer normerna 

för vårt beteende utan att de är närvarande vid varje interaktion. Familj, vänner och lärare är 

personer som kan ingå i denna grupp, om vi tilldelat dem signifikans. Komparativa 

referensgrupper är de som vi inte tillhör och som har sin källa utanför våra handlingars 

omedelbara kontext. All typ av massmedia är exempel på komparativa referensgrupper. Dessa 

grupper kan vi ”se” utan att bli sedda av. Vi lägger betydelse på den komparativa 

referensgruppen men den lägger ingen betydelse på oss. Dessa komparativa referensgrupper 

utgör en allt större informations- och kunskapskälla vilket innebär att vi idag snarare skaffar oss 

kunskaper via massmedia än genom bekantskap med andra individer. Detta innebär att de 

komparativa referensgrupperna spelar en allt större roll i utformningen av vår självbild. De 

livsstilar som blir visuellt tillgängliga får en auktoritet och kan ge upphov åt imitationsförsök 

samt skapa en längtan efter att tillhöra dessa grupper.
41
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2.1.3. Norm och moral 
 

Genom socialisation lär sig individen bland annat vilka beteenden som är acceptabla samt vilka 

normer som finns och som ska följas.
 
Med normen följer vissa förväntningar på hur individen 

bland annat bör agera. Bauman och May menar att alla samhällen kontrollerar sina medlemmar 

samt att samhället är noga med att fastställa vilken interaktion som är tillåten.
 42

 De menar vidare 

att människan inte föds med specifika egenskaper eller beteenden utan att dessa formas av det 

samhälle som personen föds i via normer och moral. Där moral fungerar som en styrande kraft 

som talar om vad som är acceptabelt och inte enligt normen.  

 

Becker använder begreppet moral i samband med sin forskning kring marijuanaanvändning.  

Han menar att ett konventionellt moralbegrepp är ett medel för att kontrollera droganvändning.
43

 

Den moraliska bild som finns i samhället är att individen själv är ansvarig för sin välfärd och 

förväntas kunna styra sitt beteende rationellt. Han beskriver att det är vanligt att de som använder 

marijuana intalar sig själva att marijuanarökning är en relativt oskyldig last i förhållande till 

tyngre narkotikaanvändning.
44

 Användarna beskriver själva att de tror att ingen skulle använda 

narkotika i stora mängder om inte något var ”fel” hos dem. Den stereotypa bilden av en som 

använder narkotika visar en person som bryter mot moralen. Droganvändning blir en symbol för 

psykisk och moralisk svaghet.
45

  

 

2.1.4. Symbolanvändande och tillskrivandet av attribut 

 

Genom kommunikation människor emellan, bidrar vissa gester och symboler till att skapa 

mening.
46

 En mänsklig egenskap är att vi har förmågan att isolera de viktigaste egenskaperna hos 

ett objekt och göra dem till symboler.
47

 Dessa symboler kan vara bilder, gester eller ord. När vi 

sedan ser symbolen frambringar den en reflex som får oss att tänka på de objekt som hänger ihop 

med symbolen. Hör vi någon säga ordet missbrukare får vi en tydlig bild av hur en person som 

frekvent använder droger ser ut. Meningen av en symbol beror på i vilket socialt sammanhang 

den befinner sig och kan skilja sig mellan kontexter.
48

 Genom att sätta symboler till händelser 

går de att göra begripliga. Symbolerna är vikiga för meningen och det skulle kunna vara så att en 

person som aldrig har haft personlig erfarenhet av en viss händelse kan ha starka åsikter eller 

tycka sig ha kunskap om händelsen.
49

 

 

Symbolanvändandet kan även kopplas ihop med attribution, som beskrivs inom 

attributionsteorin. Detta innebär att individen tillskriver någon egenskaper, behov eller motiv, 

som kan utgöra orsaken till handling.
50

 Vidare innebär detta att vi tillskriver en viss persons 

omgivningar orsaker som kan förklara dennes beteende. Att attribuera betyder att vi förenklar 
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och gör vardagen förutsägbar och begriplig. Centralt i attributionsteorin är att vi människor tror 

att ett bestämt beteende har en bestämd orsak samt att omgivningen kan ge förklaring till en 

persons beteende.
51

  Attributen kopplas ihop med symboler och symboler kopplas ihop med 

attribut. Eftersom det händer att missbrukare har bristande hygien och slitna kläder kan det 

innebära att alla som brister i hygienen och har slitna kläder riskerar att klassas som 

missbrukare.
52

  

 

2.1.5. ”Vi” och ”dom” 
 

Människan har en förmåga att göra skillnad mellan ”vi” och ”dom”. Där ”vi” omfattar de 

grupper som vi känner och tillhör medan ”dom” omfattar de grupper som vi inte vill eller kan 

tillhöra.
53

 ”Dom gruppen” byggs inte upp av dem själva utan av ”vi gruppen”.
 54

 Bilden av 

”dom” är vag och fragmentarisk då vi har svårt att förstå gruppen kan den verka skrämmande. 

Inom ”vi gruppen” skapas symboler för hur en person bör och inte bör vara. Genom symboler 

skapas gruppens världsbild som hjälper medlemmarna att orientera sig i samhället.
55

 

Världsbilden talar om för gruppen hur de ska se på den egna gruppen, ”vi”, men också hur de ska 

se på andra grupper, ”dom”. En av anledningarna med att skapa ett ”dom” är att den egna 

gruppens identitet uppfattas som mer optimal. Genom den andra gruppens lumpenhet framstår 

den egna gruppens identitet som bättre. Det rena måste kontrasteras mot det smutsiga för att 

upplevas som rent.
56

 

 

Narkotika behandlas i uppsatsen som ett socialt fenomen som människor tillskriver mening. 

Detta skapas socialt genom interaktion med hjälp av symboler och attribut. Med hjälp av teorier 

och teoretiska begrepp ämnar vi analysera vilka föreställningar, symboler och normer 

ungdomarna har om narkotika samt analysera vad eller vilka som är av betydelse för 

konstruktionen av föreställningen kring narkotika. Med föreställning menar vi ungdomarnas 

konkreta bild av narkotika.  Vi återkommer till dessa frågor i kapitel fyra. Först ska vi klargöra 

hur den empiriska studien genomförts, vilket sker i följande kapitel.  
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3. Metodologiska överväganden 
 

3.1.Kvalitativ metod 
 

Den kvalitativa forskningen syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Vidare 

söker den kvalitativa forskningen primärt efter fenomenets innebörd eller mening.
57

 En fördel 

med kvalitativ metod är att resultatet och dess analys kan medföra skapandet av en djupare eller 

ytterligare förståelse av ett fenomen eller problem.
 58

  Då vår studie behandlar tal, specifikt 

ungdomars tal om narkotika, använder vi oss av en kvalitativ metod då en kvantitativ metod inte 

kan fånga nyanser och mönster i det talade ordet. Vi har som utgångspunkt att ungdomarnas 

förståelse för droger bör sökas i deras egna erfarenheter och vardag.
59

  

 

3.1.1. Intervju och intervjuguide 

 

Vi har valt att använda oss av intervjuer som insamlingsmetod. Då vi är ute efter hur ungdomar 

pratar om och vad de associerar till ämnet narkotika krävs en metod som inte begränsas av 

forskaren genom exempelvis en kvantitativ enkät. Med intervju som metod kan vi fånga 

informanternas uppgifter, berättelser och förståelse.
60

 En fördel med denna metod är att vi kan 

fånga upp de delar av informanternas berättelser som kan öka förståelse för hur de uppfattar och 

argumenterar för temat ifråga. Intervju kan även beskrivas som en aktiv process där kunskap 

uppstår i relationen mellan oss som intervjuare och våra informanter.
61

 Vi har valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer där vi i intervjuguiden har vissa frågor vi vill få besvarade. Det 

viktiga här är inte i vilken följd frågorna besvaras utan att de besvaras.
62

 Däremot får intervjun 

bestämma vilka teman som får störst utrymme. I intervjuguiden har vi operationaliserat 

begreppet föreställningar och vad som kan ha betydelse för dessa. Detta resulterade i nio teman 

exempelvis allmänt om droger, inom vilken vi ville fånga ungdomarnas kunskap om narkotika; 

framställning, inom vilken vi ville fånga ungdomarnas beskrivningar av hur de upplevde att 

narkotika framställdes i massmedia och bruk och missbruk, inom vilken vi ville fånga 

ungdomarnas förståelse och upplevelse av brukare och missbrukare (se bilaga 3). Vi valde att 

göra intervjuguiden omfattande för att täcka in så mycket som möjligt och för att ha ett brett 

utgångsmaterial.  

 

Att inte formulera frågor som rör narkotikaanvändande skedde medvetet. Som 

inspirationsmaterial användes Satos intervjuguide från rapporten Droger och 

identitetsskapande.
63

 Vi upplevde att hon fångat intressanta tankar och funderingar från sina 

informanter exempelvis på frågan om informanterna skiljde på användande, bruk och missbruk 

av narkotika. Ytterligare en inspirationskälla var den gymnasieklass i årskurs tre som vi bad 

skriva några rader om sina tankar kring narkotika (se bilaga 2). Det de skrev gjorde att vi fick en 

inblick i hur ungdomar kan tänka och skriva om narkotika. Inför intervjuerna utförde vi en 
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pilotintervju för att se hur frågorna i guiden uppfattades. Detta resulterade i att några av frågor 

formulerades om samt att nya teman och frågor dök upp som sedan skrevs in i intervjuguiden. 

 

3.1.2. Fokusgrupper  
 

Intervjuerna genomfördes i form av fokusgruppsdiskussioner. Detta är en intervjumetod som 

används med fördel vid studier kring åsikter, tankar och uppfattningar samt argumentationer.
64

 

Då syftet med studien var att studera hur ungdomar talar och resonerar kring ämnet narkotika, 

ansåg vi att fokusgrupper var en relevant metod. Denna metod lämpar sig bra att använda vid 

diskussion bland ämnen som är komplexa och som kan vara svåra att prata om i en enskild 

intervju.
65

 Deltagarna i grupperna kan hjälpa varandra att gemensamt utveckla sina tankegångar, 

de kan även dela erfarenhet med varandra. Fokusgrupper kan ge oss det djup och den kontext 

som vi behöver för att få en djupare förståelse för hur ungdomar resonerar kring narkotika. När 

människor möts i grupp ökar deras vilja att berätta om sina erfarenheter och tankar då det i grupp 

är mer accepterat att tala om saker som inte följer samhällets norm. Fokusgrupper har gett goda 

resultat bland ungdomar i tidigare studier och detta stärker vårt metodval.
66

 

 

Vi valde att ha ett mindre antal personer per intervju då större grupper kan skapa viss 

problematik. Större grupper är svårare att schemalägga och kan bli otympliga samt svåra att 

kontrollera.
67

 Nackdelen blir då att gruppen löper större risk att tappa fokus och personer med 

lägre självkänsla kan känna sig hämmade i större grupper samt att diskussionerna kan bli svåra 

att dokumentera. Vanligtvis är ett rekommenderat antal deltagare sex till nio personer men då vi 

bedriver småskalig forskning valde vi att ha fyra personer i varje grupp. Nu blev det inte riktigt 

så, vilket vi återkommer till i avsnitt 3.3.2. 
 

3.2.Urval och generaliserbarhet 

 

De krav vi satte på våra informanter var att de skulle vara 18 år eller äldre, detta för att undvika 

etisk problematik, dock inte äldre än 25 då vi ville att de skulle befinna sig i brytningspunkten 

mellan barn- och vuxenvärld. Med detta menar vi att ungdomarna fortfarande studerar på 

gymnasiet eller precis slutat och ännu inte gått in i arbetslivet. Målet var att forma två 

fokusgrupper, en grupp med tjejer och en grupp med killar. Anledningen till att vi valde att dela 

in tjejerna för sig och killarna för sig, var att vi ville se om det fanns någon skillnad i hur tjejerna 

och killarna talade om narkotika. Då det bland annat i rapporten Liv och hälsa ung (2008) 

framkommit att killar i större utsträckning än tjejer använder sig av narkotika finns det anledning 

att tro att även talet om narkotika skiljer sig åt mellan könen.   

 

Vi tog kontakt med en gymnasierektor i Örebro län och bad om att få komma och träffa en klass 

för att informera om vår studie samt att höra bland elever om någon var intresserad av att delta i 

studien. Den första kontakten med rektorn skedde via telefon och efterföljdes med ett mail med 

bifogat brev som innehöll all information kring det kommande besöket samt våra 
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kontaktuppgifter (se bilaga 1). Efter ett par dagar blev vi kontaktade av en lärare på skolan som 

godkände att vi kunde komma och träffa hennes klass nästkommande torsdag. Klassen vi skulle 

få träffa läste sista året på en studieförberedande utbildningslinje på en kommunal gymnasieskola 

i Örebro län. Vi fick 15 minuter till förfogande i anslutning till slutet av elevernas lektion. Under 

besöket informerade vi eleverna om studien och bad dem skriva några rader om tankar kring 

narkotika. Lapparna var helt anonyma och användes, som vi nämnt tidigare, enbart som 

inspiration till intervjuguiden.  

 

Under träffen anmälde sig fyra tjejer och en kille till att delta i studien. Då vi inte fick tag i en 

fullständig killgrupp valde vi att starta med tjejintervjun. En träff med tjejerna bokades in på 

lämplig plats men de dök inte upp och vi fick inte kontakt med dem. Därför valde vi att byta 

strategi snabbt. Vi beslutade oss för att det skulle ta för lång tid att kontakta en ny skola och 

därför började vi söka efter informanter genom vår bekantskapskrets. Genom kontakter lyckades 

vi samla en ny grupp med fyra tjejer, dock på annan ort. Detta innebar att vi fick förflytta oss 

cirka 25 mil norrut i landet.  

 

Vid denna tidpunkt hade vi fått ett mail av killen som anmälde sig till intervjun. Han lovade att 

kontakta vänner och bekanta för att höra om det fanns något intresse att ställa upp på en intervju. 

Då svar uteblev från denne kontakt, efter ytterligare ett mail, beslutade vi oss för att även denna 

gång leta efter informanter genom kontakter. Via en arbetskamrat, till en av oss, fick vi kontakt 

med en kille som kunde delta i studien. Han i sin tur kontaktade tre vänner som även de hade 

möjlighet att delta. 

 

Vår avsikt med studien är inte att få fram resultat som är statistiskt generaliserbara, utan att få 

fram vad varje individ säger.
68

 Vi värdesätter både likheten och olikheten bland våra 

informanter. Det är lika intressant om informanterna delar åsikter med varandra som det är om de 

har skilda åsikter om ett ämne eller tema.  

 

3.3. Intervjuernas genomförande 
 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av bandspelare. Detta ger en permanent och fullständig 

dokumentation av det som sägs under intervjun samt att konkreta tystnader spelas in och 

eventuellt skratt eller dylikt. Nackdelen med att enbart använda sig av bandning, som 

dokumentation, är att man riskerar att missa den icke uttalade kommunikationen såsom 

kroppsspråk och olika typer av stämningar. 

 

3.3.1. Tjejgruppen 
 

De kvinnliga informanterna befann sig på annan ort och detta ledde till att enbart en av 

författarna genomförde denna intervju. Informanterna är alla 18 år och studerar på en 

studieförberedande utbildningslinje. Skolan ligger i en mellanstor stad och är ett frigymnasium. 

Intervjun utfördes på ungdomarnas gymnasieskola i ett mindre studierum. Eleverna på skolan har 

egna studierum som delas med fem till sex andra elever. Rummen får de dekorera själva men 

innehåller visst möblemang. Tjejernas rum var ljust och dekorerat med några numera solblekta 

gardiner. På golvet låg två mattor och i bokhyllan befann sig ett fåtal böcker. På väggarna satt 
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lite spridda humorbilder på tjejerna och urklipp från diverse tidningsartiklar. Informanterna 

informerades om studiens syfte och att de var anonyma samt varför intervjun skulle bandas. 

Intervjun startade med att vi bjöd på fika och den pågick i en timme och 20 minuter.    

 

3.3.2. Killgruppen 
 

Dagen för intervjun bjöd vädret på strålande sol och värme och vi beslutade oss därför för att 

genomföra intervjun utomhus. Vi hade stämt träff med killarna i en park mitt i centrum. Inför 

intervjun hade vi handlat lite fika och dryck, för att öka trivseln, som vi dukade upp på en filt 

innan killarna anlände. När killarna anlände fick vi redan på att två av deltagarna fått förhinder 

under dagen och kunde därför inte delta på intervjun. Intervjun genomfördes med de två killarna 

som dök upp. Vi började med att förklara vilka vi var och vad syftet med intervjun var samt hur 

inspelningens skulle användas. Intervjun pågick i 45 minuter. Efter intervjun stannade killarna 

och pratade i ytterligare en halvtimma. Detta samtal bandades inte men förstärkte uttalanden och 

förtydliganden som killarna sagt samt gjort tidigare under intervjun.  

 

Vi ansåg att materialet från intervjun blev tillräckligt stort och innehållsrikt och beslutade oss för 

att inte gå vidare och göra en ytterligare intervju med en ny grupp. Att informanterna bara var två 

stycken kan ha lett till att vissa ämnen aldrig lyfts då de inte haft fler personer än varandra att 

resonera med och fått nya infallsvinklar från. Vi jämförde materialet med det vi fått genom 

intervjun med tjejerna och konstaterade att materialet var av tillräcklig kvalité för att användas 

som empiri.  

 

3.4. Etik  
 

3.4.1. Forskningsetiska principer  
 

De forskningsetiska principer vi valt att använda oss av har till syfte att fungera som normer för 

förhållandet mellan forskare och studiedeltagare.
 69

 Principerna användes som vägledning vid 

utformandet av studien. Dessa fick medvetet agera mer som vägvisare än som detaljreglerande 

föreskrifter, detta mot vetskapen att principerna inte redovisas som lagliga krav. Principerna är 

inte avsedda att ersätta egna bedömningar och ansvar. Syftet med användningen av dessa etiska 

principer, utöver att genomföra en etisk korrekt studie, var att de skulle agera underlag för egna 

reflexioner och insikter kring ansvarstagande. Då studien behandlar ett känsligt ämne som 

narkotika ansåg vi att det var av extra vikt att vi grundläggande reflekterar kring 

individskyddskravet. Detta delas in fyra specificerade krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
70

 

 

Informationskravet uppfylldes genom att vi informerade samtliga informanter om studiens syfte 

och dess relevans samt vilken roll de som deltagare har i studien. Informationen innefattade även 

upplysningen om frivillighet och om rätten att avbryta sitt deltagande när som helst. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att informanterna fick bestämma om de ville delta och 

muntligen ge sitt samtycke. Då intervjuerna bandades ville vi även ha ett godkännande av detta i 

samband med intervjun. Konfidentialitetskravet ansåg vi var extra viktigt att informera om inför 
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studien och även påminna om under studiens gång. Då all form av narkotikaanvändning är 

olaglig ansåg vi att det var viktigt att informera deltagarna om att de var anonyma under hela 

studien och upprepat berätta att information om ett eventuellt eget bruk inte var relevant för vår 

studie och inte kommer att redovisas i uppsatsen. Kring uppfyllandet av nyttjandekravet 

informerade vi om att deltagandet och resultatet enbart kommer att användas i forskningssyfte. 
 

3.5. Bearbetning av material 
 

För att undvika feltolkningar transkriberade vi intervjuerna ordagrant. Vi valde att ta bort icke-

uttalade ord, pauser och skratt om dessa inte var relevanta för innehållet. Bearbetningen av 

materialet skedde via en kategoriseringsanalys. Detta gjorde vi genom att kategorisera materialet 

vilket hjälpte oss att få struktur på arbetet inför den kommande analysen. Då materialet var stort 

valde vi att först strukturera upp det efter intervjuguidens teman. När vi sedan upptäckte att flera 

av dess gick in i varandra valde vi istället att göra en empirisk kategorisering. Där vi delade in 

materialet i exempelvis kategorierna bilden av en missbrukare, där ungdomarna talar om hur de 

ser på en person som missbrukar narkotika och kändisar, där ungdomarna beskrev hur de såg på 

kändisar som använde narkotika.  

 

Som analysredskap har vi använt hermeneutisk tolkningsanalys. Vi använde oss av en 

hermeneutisk cirkel där vi först tittade på helheten för att sedan titta på mindre teman i texten, 

och därefter gå till helheten för att få en djupare bild av texten.
71

 För att inte begränsa vår syn på 

empirin valde vi att kategorisera materialet innan vi bestämde oss för vilka teorier och begrepp 

som skulle användas till analysen. I den mån det var möjligt försökte vi använda oss av 

teoretiska begrepp i presentationen av materialet. I vissa fall gav empirinära kategorier mer liv åt 

innehållet än vad de teoretiska begreppen kunde ge. Med anledning av detta redovisas materialet 

både med hjälp av teoretiska och empiriska kategorier.  

 

3.6.Validitet 

 

Validitet innebär giltighet till sanningen, riktigheten och styrkan i ett uttalande.
72

 Inom 

samhällsvetenskapen innebär validitet att man tittar på huruvida studien undersöker vad den 

påstås undersöka. För att stärka validiteten i vår studie genomförde vi en pilotintervju med en 

yngre kvinna. Detta för att testa hur våra frågor uppfattades samt hur språket i frågorna var 

anpassade efter urvalsgruppen.  Genom att ha använt oss av en tydlig och strukturerad 

intervjuguide, samt att vi även ställt följdfrågor till informanterna för att ytterligare fånga upp 

frågan i svaret, stärks validiteten. För att ytterligare stärka validiteten valde vi att spela in 

intervjuerna. Vi reducerade då risken för att glömma eller misstolka väsentliga delar av 

intervjuerna. I en kvalitativ intervju behöver det inte vara de konkreta svaren som är intressanta 

utan snarare de mönster som går att finna. 
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4. Resultat och analys 
 

Presentationen av vårt resultat och analys kommer att ske i fyra avsnitt. I avsnitt 4.1 görs en 

beskrivning av samtliga informanter I efterföljande avsnitt är frågeställningarna styrande för vår 

presentation av det empiriska materialet. Avsnitt 4.2 och 4.3 är kopplade till frågeställningen 

vilka föreställningar har ungdomarna om narkotika, narkotikabruk och narkotikabrukare? I 

avsnitt 4.2 beskrivs och analyseras de olika distinktioner som ungdomarna gör gällande olika 

typer av droger. Detta gör vi med hjälp av de två underrubrikerna tunga droger och lätta droger 

och alkohol. Vidare i avsnitt 4.3 sker en beskrivning och analys av vilka symboler, attribut och 

bilder som ungdomarna kopplar till brukare och missbrukare. Även detta avsnitt redovisas med 

hjälp av underrubriker. Dessa underrubriker är bilden av en brukare, bilden av en missbrukare 

och kontext – det sociala sammanhangets och platsens betydelse.  

 

Avsnitt 4.4 är kopplad till frågeställningen vad är betydelsefullt i ungdomarnas konstruktion av 

föreställningarna kring narkotika och narkotikabrukare? I avsnitt 4.4 beskrivs och analyseras 

vad som är betydelsefullt för ungdomarnas konstruktion av droger. Detta redovisas i 

underrubrikerna normativa referensgrupper – föräldrar, tränare och skola, komparativa 

referensgrupper – massmedia, internet och kändisar och svensk kontext – lag och kultur. Det 

som beskrivs i de olika avsnitten går också in i varandra, av den anledningen återkommer vi till 

vissa resonemang flera gånger. Skillnaden i hur killar och tjejer resonerar kring narkotika 

redovisas och analyseras kontinuerligt.  

 

4.1. Informanterna 
 

Anton är 20 år gammal och tar studenten våren 2011. Han bor med sina föräldrar centralt i en 

stad i Mellansverige. Anton ägnar mycket av sin fritid åt fotboll. Han och Rick lärde känna 

varandra genom fest men var bekanta via fotboll sedan tidigare.  

 

Julia är18 år. Hon är uppvuxen samt boende i en mindre by norrut i Sverige, cirka tre mil norr 

om staden där hennes gymnasieskola ligger. Hon trivs bra i skolan och på sin fritid brukar hon 

umgås med vänner samt träna Fuego. Julia bor tillsammans med sin mamma och en hund samt 

två katter. Julia och Sara är bekanta sedan mellanstadiet medan Lisa och Rebecka tillkom i 

bekantskapskretsen i och med gymnasiestarten. 

 

Lisa, som också är 18 år gammal, bor i en annan kommun än de andra informanterna men går i 

samma gymnasieklass. Hon bor i en mindre by i nära anslutning till staden i vilken 

informanternas gymnasieskola ligger. Lisa är den enda i gruppen som är nykterist men är nästan 

alltid närvarande vid helgens tillställningar. Hon är även den enda i gruppen som nämner att hon 

har missbrukare i sin närhet. Lisa bor delvis hos sin pappa i ett större hus och delvis hos sin 

mamma i en lägenhet. Föräldrarna är boende i samma by och har god kontakt med varandra. På 

fritiden reser hon mycket med sin familj och dansar Fuego med Julia.  

 

Rebecka fyllde nyss 18 år och bor i en mindre by cirka två mil från staden i vilken 

gymnasieskolan ligger. Hon bor med sin mamma, pappa och två yngre bröder. Fritiden ägnar 

hon åt ridning och resterande tid umgås hon med vänner. Rebecka lägger ned mycket tid på 

skolan och är oftast hemma under helgerna. Rebecka festar ibland men dricker väldigt lite 
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alkohol. Rebecka umgås mest med vänner som bor i hennes by och träffar de andra 

informanterna oftast i skolan eller i anslutning till festligheter.   

 

Rick är 19 år gammal och tog studenten våren 2010. Han gick på ett fotbollsgymnasium och 

ägnar stor del av sin fritid åt fotboll. Rick bor med sin mamma och pappa i en mindre by utanför 

staden som Anton bor i. Han studerar en yrkesinriktad vidareutbildning och praktiserar i en butik 

inne i staden.  

 

Sara är 18 år och född samt uppvuxet i en storstad. Vid 11års ålder flyttade hon med sin mamma 

och storasyster till en mindre by norrut i Sverige, i vilken hon även bor idag. Under helgerna 

reser Sara ofta till sin födelsestad då hennes pappa och pojkvän bor där samt att hon arbetar extra 

på ett bageri. Sara går i samma klass som de andra informanterna och bor i grannbyn till Julia. 

 

4.2.Distinktioner – ungdomars tal om droger, bruk och missbruk 

 

När vi talade med ungdomarna om droger gjorde de tydliga distinktioner. De gjorde bland annat 

distinktionen mellan lätta och tunga droger och mellan alkohol och droger samt mellan bruk och 

missbruk. Detta redogör vi för i detta avsnitt. 

 

4.2.1. Tunga droger och lätta droger 

 
Narkotika är lite mera tungt, lite polisaktigt. (Julia) 

 

Jag skulle nog säga droger faktiskt. Generellt tänker man väl mer missbruk i så fall om det är 

narkotika. Och sen det är klart, jag vet inte, allt i och för sig när man hör narkotika är inte så värst 

bra. (Rick) 

 

Vid frågan vilka ord ungdomarna själva använder när de talar om narkotika svarade alla, både 

tjejerna och killarna, att de använder ordet droger. När de hörde ordet narkotika tänkte de på 

tyngre droger samt att dessa kopplades till kriminalitet.  

 
Ja det finns väl tyngre och lite lättare och så finns det väl socialt accepterade till exempel. Alkohol 

är ju socialt accepterat.( Anton) 

 

Ja, man tänker mer lätta droger är typ såhär marijuana och hasch och tyngre är ju såhär amfetamin 

och sprutor och piller, det känns ju värre, och sen sånt pulver som man sniffar och sådär. Men jag 

känner att allt man röker är lite såhär light.( Julia) 

 

Vad jag har hört så är det marijuana som får en att bli lite glad och lite positiv och sen så, så blir 

man ju fast och så blir man ju körd om man inte får det, det är en sidoeffekt. Heroin är ju mer en 

nedgångsdrog som drar ner ordentligt.  Så det är effekten av det hela som gör det.( Anton)  

 

Både tjejerna och killarna ansåg att det fanns skillnad mellan droger och droger. De menade att 

det fanns lättare droger och tyngre droger. Ord som de kopplade till lättare droger var marijuana 

och gräs. Till de tyngre drogerna kopplade de ord som heroin, amfetamin och kokain. En 

liknande indelning av droger gjorde ungdomarna i Bossius och Sjös studie
73

 och även i Peretti-
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Watel
74

 gjordes liknande indelning. I Peretti-Watels studie så var det ungdomarna som ansåg sig 

vara tillräckligt informerade som gjorde den tydligaste skillnaden mellan lätta och tunga droger. 

Detta var något som inte visade sig i vår studie. Det var snarare de informanter som inte kände 

sig tillräckligt informerade som gjorde den tydligaste skillnaden.  

 

Tjejerna beskriver den lättare narkotikan med positiva egenskaper och kopplat till fest medan 

den tyngre beskrivs med en negativ bild samt sammankopplat till missbruk. Här är det tydligt att 

Lisa menar att utseendet är viktigt vid avgörandet om drogen är tung eller lätt.  

 
Vem som helst ute på gatan kan ju ta nån festdrog, det vet man ju inte, för det syns ju inte riktigt. 

(Lisa) 

 

Lisa menar att om en person tagit en festdrog så behöver det inte synas på denna. Hade någon 

däremot tagit en tyngre drog så klassades denne som missbrukare, vilket flera av informanterna 

menade även syntes på personen. Fest var ett ord som informanterna förknippade med enbart 

positiva egenskaper. Då vissa droger kunde kopplas till fest menade informanterna att dessa var 

lätta och inte lika allvarliga som de droger som de kopplade till missbruk och negativa 

egenskaper. Detta kan liknas med den indelning som ungdomarna i Bossius och Sjös studie gör, 

där de kopplade lättare narkotika såsom cannabis och svampar till fest och glädje.
75

  

 

En av tjejerna menade att hon klassade vissa droger som lätta för att hon hört mer om dem. Hon 

menar att det, framförallt i amerikanska High School filmer, är många ungdomar som använder 

sig av rökbara droger vid fest. Att droger är vanligt förekommande i kommersiella filmer kan 

leda till att synen på droger förändras som i sin tur kan leda till normalisering av droger.
76

 Nu när 

samhället inte längre styrs av konkreta traditionsbundna normer, som exempelvis kyrkan skapat, 

öppnar detta upp för en kulturell mångfald.
77

 I och med att vi inte längre behöver följa kyrkans 

norm öppnar detta upp en rad nya livsstilar. Med dessa nya livsstilar följer nya normer. En av 

anledningarna till att tjejerna tagit till sig bilden från High School filmerna kan ha att göra med 

att de ser ungdomarna i filmerna som referensgrupper, en grupp de jämför sig med och känner 

sig ha något gemensamt med.
78

  

 

Oavsett om tjejerna klassade drogen som tung eller lätt ansåg de att användandet var lika 

felaktigt. Intressant i tjejernas diskussion är att de, trots att de säger sig vara emot 

droganvändning och att de inte själva använder det, gör en tydlig skillnad mellan lätta och tunga 

droger och menar att lätta droger är mer okej att använda vid exempelvis fest. Vi får känslan av 

att tjejerna har en accepterande inställning till vissa droger men att de inte vågar uttrycka det, då 

det skulle vara moraliskt fel i och med att alla droger är olagliga att bruka i Sverige. Denna 

diskussion uppkom inte under killarnas intervju.  

 

När vi frågade om de trodde att det fanns någon skillnad mellan vilka droger tjejer och killar 

använder svarade ungdomarna att de inte trodde att det var någon större skillnad, men om det 
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fanns en skillnad så skulle det kunna vara att tjejerna testade lättare droger medan killarna 

provade tyngre droger. Denna bild återfinns även bland Bossius och Sjös informanter.
79

 Anton 

beskriver att han tror att killar testar tyngre droger för att det är häftigt. Vidare säger han att tjejer 

kanske testar droger för att hävda sig bland killarna. Tjejerna tror att killar använder droger i 

större utsträckning än vad tjejer gör samt att tjejer inte använder droger som går att röka i samma 

utsträckning som killar utan menar att tjejerna snarare använder droger i pillerform. De menar att 

det är den här bilden som de sett på tv och i filmer.  

 

4.2.2. Alkohol 

 

I frågan huruvida alkohol skulle räknas in bland droger menade vissa av ungdomarna att de 

kopplade alkohol till begreppet droger medan vissa inte gjorde det. 

 
Jag ser ju inte alkoholen som en drog, allstå droger för mig har alltid varit liksom det får man inte 

göra, det är olagligt och alkohol är ju inte det på samma sätt, så då skiljer ju dom sig på det sättet, 

det är mer accepterat i samhället med alkohol. (Julia) 

 

Julia skiljer på alkohol och droger då hon menar att droger är olagligt medan alkohol inte är det 

samt att alkohol är accepterat i samhället. De som kopplade alkohol till droger gjorde dock en 

distansering när det kom till användning, då de menade att alkohol var okej att använda medan 

droger inte var det. Både tjejerna och killarna menade samtidigt att de borde och ville koppla 

alkohol till begreppet droger men att de inte gjorde det. Anton menar att man borde räkna in 

alkohol i droger, men menar att han inte gör det av den anledningen att alkohol är socialt 

accepterat. Tjejerna beskrev liknande förklaring som Anton, att alkohol inte kändes lika olagligt 

som droger och att det var mer accepterat. Alkohol beskrevs som något tjejerna såg överallt i till 

exempel TV och film. Tjejerna menade att alkohol var så vanligt att även när de såg någon som 

var under 18 år dricka eller använda alkohol tänker de inte på att det var olagligt. En av tjejerna 

sa att se någon dricka alkohol var vardag. Ambivalensen kan tyda på att de försöker rättfärdiga 

och normalisera sitt eget användande av alkohol. De vill inte klassa alkohol som drog för att de 

själva använder det och droger är något som ”dom” använder. Detta visar att de gör en distans 

mellan dem själva och något annat, alltså en ”vi” och ”dom” indelning. Tjejerna beskriver att de 

inte har någon erfarenhet av droger och att detta medför att de upplever droger som skrämmande 

och obehagligt, till skillnad från alkohol som de hade god kunskap om.  
 

För jag har så lite erfarenhet, och då blir man ju lite rädd, man vet inte vad som kan hända om man 

gör det, då blir man ju rädd för det. (Julia) 

 

Jag är emot det för att jag är rädd för det. Rädd för om man skulle bli fast i det, rädd för 

konsekvenserna och rädd för hur man påverkas, men speciellt om man skulle testa det blir det nog 

samma sak igen, att man vill testa det. Att man blir fast. (Sara) 

 

Här ser vi tydligt att tjejerna kopplar narkotika till ”dom”. Detta kan vi förklara genom att 

människan har en förmåga att tillskriva ”dom” det som uppfattas som okänt och skrämmande.
 80

 
 

Både tjejerna och killarna skiljer mellan alkohol och droger när det kommer till missbruk. 
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[…] om någon säger så här men prova det här, ah men jag provar en gång och sen så är det kört. 

(Anton) 

 

Att dricka alkohol när man är ung känns som något som man kan växa ifrån. Det är väldigt många 

som ” Det gjorde jag också när jag var 14-15”. Men sen att man växer ifrån det. Droger känns mer 

som att det hänger kvar. (Sara) 

 

De menar att det är lättare att fastna i ett drogmissbruk än i ett alkoholmissbruk. Både tjejerna 

och killarna uttrycker att det är stor risk att fastna i ett drogmissbruk genom att testa en drog en 

gång medan alkohol är något man växer ifrån eller lär sig hantera i det vuxna livet. 

Informanterna menar att, även om en person inte har det fysiska begäret av en drog eller alkohol 

skiljer de sig åt. De menar att om någon använder droger två gånger i månaden är inte relationen 

till drogen hälsosam. Om en person däremot använder alkohol i samma utsträckning eller oftare 

är det inget osunt i det så länge personen kan hantera sitt bruk. Detta kan förklaras med den 

allmänna bild som finns i samhället, att en individ ska kunna kontrollera det den gör, om denna 

misslyckas med det visar det brist på moral.
81

 Även här kan vi se att ungdomarna skiljer mellan 

alkohol och droger och menar att alkohol är mindre problematiskt än droger.  
 

Både tjejerna och killarna beskrev tydligt att de sammankopplade alkohol med mat och 

smakupplevelser. 
 

Men alkohol är ju, det är ju jättemånga som tycker att alkohol är gott, det är ju en dryck liksom. 

Jag tror inte att det är så många som tycker det är gott när man sniffar in kokain tex. Eller tar en 

spruta, det är ju inte gott. (Julia) 

 

Det är ju skillnad samtidigt med alkohol med droger. Ah men om man tar ett glas vin till maten då 

ser man det ju inte som en missbrukare men om du skulle äta mat och sen så har du en spruta 

bredvid dig och så trycker du i dig lite heroin efter så fort du är klar med maten.( Anton) 

 

De menade att många drack alkohol för att det smakade gott samt att det tog fram smaken i viss 

mat. På så vis kan vi tydligt se att samtliga informanter normaliserar ett alkoholbruk. Bland annat 

genom att alkohol i TV-reklam visas i samband med måltid och trevliga tillställningar. I svensk 

kultur är alkohol starkt förknippat med mat och smakupplevelse och alkohol blir därigenom en 

symbol som förknippas med trevliga tillställningar. Att alkohol används på detta sätt i svensk 

kultur kan vara anledningen till att ungdomarna inte ser alkohol som lika problematiskt som 

droger. 

 

4.3.Brukare och missbrukare – symboler, attribut och bilder associerade till 

användandet av droger 

 

Vid diskussionen kring brukare och missbrukare använde ungdomarna en rad attribut och 

symboler för att förklara hur de såg på dessa. Då de gjorde en tydlig uppdelning mellan brukare 

och missbrukare valde vi att analysera dessa var och en för sig. Genom att ungdomarna beskrev 

den sociala kontexten som en betydande faktor för hur drogbruket såg ut valde vi att redogöra för 

detta under en egen rubrik.  
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4.3.1. Bilden av en brukare 

 

Vi frågade vilka ungdomarna själva trodde använde droger.  

 
 Tryggheten i dig själv tror jag, är du inte trygg i dig själv och söker sig väldigt mycket till sina 

kompisar och tycker att det är jobbigt hemma kanske och söker väldigt mycket kompisar, då tror 

jag att det kan bli ett grupptryck. Men om man är mer så, man kanske har bra kontakt med sina 

föräldrar och pratar mycket om såna saker då blir det att man tänker lite mer som dom. (Julia) 

 
[…] men samtidigt så tror jag också folk som är lite osäkra på sig själv som kanske inte har så 

mycket stöd hemma, som inte har fått så mycket information om det […]. (Anton) 

 

Både tjejerna och killarna beskriver att ett användande av droger är kopplat till låg självkänsla, 

grupptryck, social påverkan och brist på stöd samt att det främst är personer som är socialt 

marginaliserade som använder droger. Ungdomarna ger droganvändarna en offerroll och 

avskriver dem deras ansvar för sitt bruk. 

 
Det känns som om man testar droger så har man någon form av problem. Inte att man har ett 

jätteannorlunda liv kanske men det är något som beror på att man vill testa droger. Så tycker jag 

att det känns i alla fall. Någonting som stör en i ens liv, något som får en att vilja testa 

droger.(Sara) 

 

Samtliga är inne på att de som väljer att testa droger har någon form av problem som de 

föreställer sig kan dämpas med hjälp av droger. Detta stämmer överens med den förklaring som 

användarna i Beckers studie uttryckte. Våra informanter kopplar ihop droganvändning med ett 

moraliskt förfall och menar att en person som tar droger på ett eller annat sätt brustit i kontrollen 

över sitt liv. På detta sätt blir droger en symbol för psykisk svaghet. 
82

 Detta uttrycker Sara 

tydligt i citatet nedan. 

 
Jag tänker om man testar droger mellan 10-25, då är det mer spänningen men om man är äldre och 

komma på en dag att jag vill ta droger, det känns som att det måste ligga något mer än bara 

spänning för då har man ändå kommit ifrån det här, det måste ändå vara något som ligger i 

grunden för att man vill ha den där spänningen, för att det är någonting som inte är bra i psyket. 

(Sara) 

 

Ja alltså det är, det kan ju vara redan i tidiga tonåren man börjar, olyckligtvis, sen finns det ju såna 

som medelåldern, 30-40 år. De kanske inte har haft en bra uppväxt och är less på livet och bara 

förstör. Så ja det kan nog vara allt möjligt.( Rick) 

 

När ungdomarna talade om vilka som använder droger kom ålder upp som betydande faktor. De 

menade att de trodde att det var vanligast att testa droger när man var ung och då är det främst 

spänningen som lockar. Testar en person droger när den är äldre beror det på någon form av 

problem.  

 

I fråga i vilket sammanhang man använder droger menade både tjejerna och killarna att de 

skiljde på användande av droger och missbruk av droger. 
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Om man är missbrukare så hela tiden, eller när man känner ett behov eller har abstinens eller så. 

Annars känns det som jag sagt innan, mer party, när man festar.( Sara) 

 

En som använder droger beskriver Sara som någon som brukar det i förhållande till fest. Medan 

en som använder det hela tiden klassas som en missbrukare. Hon kopplade även missbruk till ett 

fysiskt begär.  

 

Vidare framkom det att ungdomarna skiljde på användare och användare. Julia gör en tydlig 

indelning nedan. 

 
För mig så finns det olika typer av användare. Jag har delat in det lite, kändisar som partar och 

pundare som sitter i nått ruckel och bara pumpar in och som sitter helt paralyserad, typ. Så för mig 

finns det väldigt mycket olika typer. Men det är ju bara för man ser sånt på tv, jag har ju aldrig sett 

någon på riktigt. Jag har bara sett, som när vi var på stan och du sa att han hade sånt här tjacktugg. 

(Julia) 

 

Inom en kategori fanns kändisar som använde droger i samband med fest och inom en annan 

fanns de som hon benämnde som pundare som kopplades till ett missbruk av droger. Julia 

beskrev att pundarnas användande verkade ske i något annat syfte än i samband med fest. Det 

som hon beskriver kan liknas med det som visat sig i SOU rapporten. Där framträder två 

kategorier av ungdomar, en kategori är de välbeställda och socialt integrerade ungdomarna som 

främst associerar droger med fest och avkoppling och de andra är de socialt och ekonomiskt 

marginaliserade som använder droger för att fly verkligheten.
83

  

 

Tjejerna menade att om en person tar droger i ett positivt syfte är denne inte missbrukare. Tar 

någon däremot droger på grund av ett fysiskt begär är denne missbrukare. Detta kan kopplas till 

den moraliske riktiga individen som förväntas ha kontroll och kunna ta ansvar för sitt liv. Vem 

som helst kan använda droger i samband med fest men vem som helst kan inte vara missbrukare. 

Då krävs det att man har de attributen och symbolerna som förknippas med en missbrukare.  
 

4.3.2. Bilden av en missbrukare 

 

Ovan har ungdomarna beskrivit sin bild av olika användare samt nämnt missbrukare . I detta 

avsnitt går vi djupare in på bilden av en missbrukare. Då vi frågade ungdomarna hur de skulle 

beskriva en person som missbrukar droger ser ut hade alla informanter en tydlig bild. 

 
Nä, då tänker man, smutsig, samma kläder, sliten, kissar på sig, har inget hem alltså så här driver 

på stan, sitter med sina pundarkompisar. (Sara) 

 

Man får ju en generell bild, ja men från filmer och så här. Jag tänker mig typ långt hår och luktar 

lite illa liksom, tar inte riktigt hand om sig. Väldigt pösiga och kanske lite skitiga kläder. (Anton) 

 

Det är väl det första man lägger märke till när någon tar droger, skulle jag tro. Att dom ser ju inte 

normala ut och det är ju deras tänk, hur de pratar och agerar i olika situationer. (Rick) 

 

Samtliga beskrivs missbrukare med negativa termer kopplade till utseende, livsstil och beteende. 

Lisa säger exempelvis att en missbrukare ser sliten ut, är mörk under ögonen, gråaktig i 

hudfärgen och att man kan se att denne inte har följt med i samhällsutvecklingen. Dessa negativa 
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attribut som både tjejerna och killarna tillskriver missbrukare är starka symboler som skiljer 

”dom” ifrån ”vi”. Ungdomarna skapar på detta sätt motpoler för hur de själva vill vara.
84

 Det 

räcker att ungdomarna nämner dessa attribut för att samtliga ska förstå att någon pratar om en 

missbrukare.
85

 Detta kan förklaras genom att för att göra dessa personer (missbrukarna) 

begripliga, hur någon som är smutsig och luktar illa kan se ut på det sättet, förenklar ungdomarna 

för att förstå och väljer att se denna som missbrukare istället för att spekulera i hur det kan 

komma sig att personen ser ut på det sättet den gör. De kan göra denna koppling då det händer att 

missbrukare är smutsiga och luktar illa det kan då innebära att alla som ser ut på detta sätt klassas 

som missbrukare.
86

 Samtidigt beskriver Lisa en annan bild av en missbrukare.  

 
Han är liksom sjukt pedant. Och han har alltid varit så. I garderoben, är det ordning. Om det är en 

galge tom, då vet man att han har det på sig. Om det skulle vara två tomma då måste den andra 

ligga i tvätten. Han är alltid så, det måste vara ordentlig och han är ren och snygg, han är alltid så. 

Även fast han har varit missbrukare sen han var 12 år. (Lisa) 

 

Lisa beskriver sin bekanta som missbrukar droger som en motsats till hur hon tidigare beskrivit 

en missbrukare. Trots att hon vet att han är en missbrukare ser hon honom inte som en sådan. 

Hans utseende och egenskaper stämmer inte överens med de symboler som är starkt förknippade 

med missbrukare. Vi tror att denna problematik, som Lisa upplever, kan ha att göra med att hon 

har en känslomässig relation till sin bekante. Han tillhör hennes ”vi grupp”.
87

    

 

4.3.3. Kontext – det sociala sammanhangets och platsens betydelse 
 

I ungdomarnas föreställning kring droger såg vi att kontexten var viktig för hur de såg på droger 

och användandet samt missbruket av droger.  

 
Tar man det ofta är man missbrukare oavsett vem det är eller vart den bor och sådär. Där borta, det 

är väl mer en statusgrej där borta. Kanske om man bor, som vår bild av hur en missbrukare ser ut 

kanske man tar det för att känna sig bättre där borta tar man det för att alla andra tar det, det är en 

status grej liksom, man måste nästan ta det. Det beror ju på vilket umgänge, vilken krets man är i. 

(Anton) 

 

Killarna beskriver en stereotyp bild av en missbrukare, de beskriver även missbruket som 

kontextberoende. Beroende på vart i landet någon befinner sig så tar denne droger av olika 

anledningar. Killarna menar att i storstäder, exempelvis på Stureplan i Stockholm, tas droger 

därför att det är en statusgrej och något alla med status bör hålla på med. Om en person däremot 

bor i en mindre ort använder denne droger för att känna sig bättre och fly vardagen. Droger kan 

betyda en sak på ett ställe och en annan sak på ett annat ställe. Detta visar att drogen som symbol 

har olika betydelse beroende på i vilken social kontext den befinner sig. Ses drogen på Stureplan 

blir den en symbol för status och fest medan om drogen syns i ett socialt utsatt område blir den 

en symbol för psykisk svaghet och sociala problem. Detta visar att en symbols betydelse beror på 

i vilket socialt sammanhang den befinner sig och kan således skilja sig mellan olika kontexter.
88
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Bland både tjejerna och killarna kunde vi se att de kopplade drogmissbruk och misär till socialt 

utsatta grupper och områden i samhället. 
 

[…] i det området där jag gick i skolan där var det väldigt mycket såhär skumma lägenheter och 

mycket fattiga och mycket invandrare och mycket sådana barn som var i sådana familjer där det 

var, alla var inte dom rikaste och det var lite såhär slum[…] det fanns ändå de på skolan som var i 

såna familjer, det var unga åldrar och de var ute på kvällarna och rände, typ klottrade, lite så 

stökiga. (Sara) 

 

Sara beskriver hur ett område, där ungdomarna menar att missbrukarna bor, ser ut. De attribut 

som Sara tillskriver området och områdets invånare, ”sådana”, är negativa och visar på en tydlig 

segregation mellan ”vi” och ”dom”. Vidare förklarar Rick svårigheten i att se personer, som han 

beskriver har högre status, exempelvis en banktjänsteman missbruka droger. Hans uppfattning är 

att de som brukar droger bor i vissa socialt utsatta områden som är kända för exempelvis 

slagsmål och missbruk. Rick menade även att de som missbrukar droger inte bor i den centrala 

delen av staden.  Samtliga informanter har en tydlig bild av hur områdena ser ut och vilka det är i 

respektive stad.  

 
Nä, för man vet vad som händer där. Egentligen vet man ju inte varför men det är ju en sak som 

man har fått, det har ju alltid haft rykte om sig. (Julia) 

 

Jag känner inte någon som bor där eller har bott där men ändå så vet jag om eller känner jag att det 

är så i de områdena, fast jag vet inte vem som, det bara.... (Lisa) 

 

De säger samtidigt att de inte har några egna erfarenheter av det de beskriver. Symbolerna som 

kopplas samman med dessa områden är så starka att trots att ungdomarna inte varit där har de en 

klar bild av hur området ser ut.
89

  

 

Varifrån bilden kom kunde de inte säkert säga, men de trodde sig ha fått bilden från media och 

filmer samt från historier de hört. En tydlig skillnad vi upplevde mellan tjejerna och killarna, när 

de talade om dessa områden, var att tjejerna gärna ursäktade sig för att inte låta dömande. 

Killarna hade däremot inte några svårigheter med att nämna dessa områden vid namn. En annan 

skillnad som visade sig mellan tjejerna och killarna och framför allt Rick var att han sa att man 

skulle passa sig när man var i dessa områden medan tjejerna snarare tyckte synd om de som 

bodde där. Trots att tjejerna är försiktiga när de pratar om dessa områden så visar de en tydlig 

uppdelning i ”vi” och ”dom”. 
 

[…] Det har vi väl allihopa, olika verklighetsuppfattningar, men dom, ”Dom”, äh jag vet inte hur 

jag ska säga. Det är svårt att säga men vi vet ju allihopa att det finns områden här i staden som 

man kanske dömer för en sån sak […]. (Julia) 

 

Julia menar att ”dom” bor i de utsatta områdena. Både tjejerna och killarna kopplar droger till 

dessa områden men samtidigt menar de att man inte bli missbrukare av att bo där. Denna 

förklaring tolkar vi som att om en individ själv kan ta moraliskt ansvar för sin välfärd behöver 

inte denna bli missbrukare.  
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Kan man lätt komma i kontakt med droger så är det väl lätt att man, jag kan väl prova en gång. 

Har man ingen som langar eller så då går det ju inte att prova. Finns det i närheten så ökar väl 

riskerna att man provar. (Anton) 

 

Däremot säger de att risken för att bli missbrukare är större om man kommer i kontakt med 

droger vilket de menar att man kan göra i dessa områden. Ungdomarna menar att tillgängligheten 

ökar risken för att bli missbrukare. Det är större risk att det moraliska ansvaret brister om 

tillgängligheten till droger ökar. Sara beskriver att i de utsatta områdena blir droganvändning, 

bråk och vandalisering en större sysselsättning än i andra områden. Hon menade att barnen i 

villakvarteren var ute och lekte, sparkade boll medan barnen i de utsatta områdena sysselsatte sig 

med att snatta, klottra och röka.  
 

4.4. Att bilda sig en uppfattning om droger – vad är betydelsefullt i ungdomarnas 

konstruktion? 

 

I diskussionerna kring hur ungdomarna har fått sin kunskap och information om droger 

framträder en rad olika informationskällor. Vi vill i detta avsnitt fokusera på vilka 

informationskällor som ungdomarna själva tilldelar signifikans.  
 

4.4.1. Normativa referensgrupper – föräldrar, tränare och skola 

 

Samtliga sa att de hade en tydlig bild av att droger var fel att bruka och att de vuxit upp med den 

normen. Det trodde att deras föräldrars inställning haft stor betydelse för deras egen inställning. 

 
Generellt så är det ju så att om föräldrarna har en viss inställning till något och så växer man upp 

med det då får man ju automatiskt samma inställning. (Lisa) 

 

Lisa beskriver hur hon tror att man som barn tar över sina föräldrars inställning. Julia förtydligar 

detta genom att peka på vikten av relationen till föräldrarna. Hon menade alltså att relationen 

spelade roll för om barnet övertog föräldrarnas inställning till droger och alkohol. Julia menade 

även att om man hade pratat mycket om alkohol hemma och föräldrarna inte drack var chansen 

stor att man själv inte skulle dricka. Det tjejerna beskriver skulle kunna förklaras via begreppen 

signifikanta andra och normativa referensgrupper. I detta fall är det föräldrarna som är de 

signifikanta andra i den normativa referensgruppen och det är från dessa som tjejerna har lärt sig 

vad som är rätt och fel.
90

 Genom att tilldela sina föräldrar betydelse väljer de att leva upp till 

deras förväntningar, vilket innebär att de övertar deras inställning att droger inte är moraliskt 

accepterat att bruka.  

 

Sara menade att det kunde bli så att om man hade en förälder som var missbrukare så kunde 

denna fungera som avskräckande exempel för vissa medan det för andra skulle kunna bli ett 

rättfärdigande för eget bruk. Bara för att ens förälder har ett visst beteende eller åsikt behöver 

detta inte betyda att barnet övertar det/den. Barnet kan då ha andra normativa referensgrupper 

som de har tilldelat en större betydelse än den betydelsen som de gett föräldrarna.
91

 Anton 

beskriver hur hans tränare fått en betydande roll för hans åsikt om droger. När vi frågade om han 

och hans föräldrar pratat om droger hemma säger han att föräldrar sagt att han inte bör använda 
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droger och detta var i princip allt som sagts. Han menade att hans föräldrar vetat om att han fått 

omfattande information om droger via sin fotbollsklubb och tränare. Detta trodde Anton var en 

anledning till att de inte diskuterat detta ämne hemma. Rick beskriver att han har diskuterat 

droger hemma då hans pappa är trafikskolelärare, men menar att de inte pratat så mycket om 

droger. I likhet med Anton beskriver Rick att han fått information om droger via fotbollen. 

 
[…] jag gick ju i fotbollsklass, så det var ju ett måste, det var ju det första vi prata om. Då räknar 

man in allt samma sak med, vad heter det… alkohol, snus och tobak, allt det här, det tror jag att vi 

gjorde första dan, prata om det. Det var ju så att kom man på att någon gjorde det så blev man ju 

avstängd. (Rick) 

 

Killarna som är intresserade av- och spelar fotboll beskriver att de har fått omfattande 

information genom skolan och sin fotbollsklubb. De anser sig ha fått tillräckligt med information 

om droger. Tjejerna däremot säger att de skulle vilja veta mer om droger och hur det påverkar 

kroppen. Endast Lisa kan minnas att hon fått information om droger i skolan och att denna har 

varit knapphändig. Lisa beskriver att hon även fått viss kunskap hemifrån. Detta tror hon är på 

grund av att hon har haft en missbrukare i sin närhet. När vi frågade samtliga om de pratade om 

droger med sina vänner så svarade både tjejerna och killarna att det var något de inte gjorde. Så 

vida ungdomarna inte hade hört något ryckte. Både killarna och tjejerna trodde att de skulle prata 

mer om droger om de hade någon i sin bekantskapskrets som använde droger.  

 

Killarna beskriver att de genom sina fotbollsklubbar har fått veta vad som gäller när det kommer 

till droganvändning. Anton beskriver detta i citatet nedan. 

 
Skulle vår tränare få reda på det han skulle döda dig ungefär liksom. Då är det bara tack och adjö, 

vi vill inte ha dig. (Anton) 

 

Fotbollsklubben och tränarna får agerar normativa referensgruppen för killarna. Detta visar sig 

tydligt när killarna beskriver hur deras tränare sagt att droger är olagligt och felaktigt att bruka 

samt att ett bruk skulle leda till avstängning. Tränarnas åsikter speglar den bild av droger som 

killarna beskriver. Killarna har en mycket negativ inställning till droger. Vilket tyder på att 

tränarna har haft betydelse för killarnas inställning och konstruktion av föreställningen kring 

droger.  

 

Vi frågade om de trodde att informationen hade någon effekt för deras egen åsikt. Både tjejerna 

och killarna menar att de påverkades av informationen och att de hade fått en viss skräckbild 

framför sig. 
 

Absolut! Det tror jag, man har ju fått upp en liten skräckbild framför sig. Jamen det är ju liksom, 

man vet ju aldrig, man har ju hört liksom… historier, sen vet jag ju inte om de är sanna eller inte, 

de låter ju sannolika, det kan ju hända, vad man har hört. (Anton) 

 

Informationen, som både tjejerna och killarna fått, verkar endast bestå av en form av 

moralpredikan där droger framställs som mycket farliga och ingenting de ska använda. Detta kan 

vi förklara genom den socialisationsprocess som ungdomarna genomgår, där de lär sig vilka 
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beteenden som är moraliskt acceptabla och vilka som inte är det.
92

 Där moralens syfte är att 

bestämma och kontrollera ett avvikande beteende.
93

  

 

4.4.2. Komparativa referensgrupper – massmedia, internet och kändisar  
 

Tjejerna beskriver media, exempelvis tidningar, filmer och TV, som den största 

informationskällan när det gäller droger. Dessa informationskällor beskriver Sato som 

betydelsefulla kunskapskällor genom att bilden som visas i massmedia integreras som en sanning 

i ungdomarnas föreställningsvärld.
94

 Tjejerna menade även att information sprids via internet. 

När vi frågade samtliga om de trodde att internet hade någon inverkan på droganvändning 

svarade de att de trodde att tillgängligheten ökade med hjälp av internet och att det var möjligt att 

kommunicera och komma i kontakt med flera människor. De menade även att tankar och idéer 

kunde spridas snabbare än via muntlig kommunikation utanför internets gränser. Detta fenomen 

kan vi förklara med hjälp av Giddens globaliseringsbegrepp. Han menar att det grundläggande 

upphovet till globaliseringen är utvecklingen av medial kommunikation. Denna utveckling 

möjliggör att vi kan komma i kontakt med fler människor som tänker på ett annat sätt än vad vi 

själva gör. 95 Rick beskriver att han tror att det är lättare att få kontakter och nummer över 

internet till exempelvis droglangare. Däremot tror han att betalningen sker öga mot öga. Han 

beskriver att han har sett detta i filmer. I denna beskrivning ser vi hur betydelsefull media är för 

Ricks föreställning. Bauman och May beskriver media som en komparativ referensgrupp, som 

utgör en allt större informations- och kunskapskälla, vilket innebär att vi idag snarare skaffar oss 

kunskaper via massmedia än genom bekantskap med andra individer.
96

 Att Rick tar till sig 

medias bild och gör den till sin egen kan förklaras med att många av händelserna som förmedlas 

via media rutinmässigt påverkar individens vardagliga aktivitet. Vilket innebär att händelser som 

skildras i media kan tyckas mer verkliga än de som sker i individens närhet. Media avspeglar inte 

bara verkliga händelser utan bidrar också till att forma dem.
97

   

 

Vi frågade ungdomarna om hur de tycker att bilden av en missbrukare ser ut i media.  
 

Negativt, väldigt. Men typ ”Oj, den här har gjort det här och det här”. Och sen sliten, en väldigt 

sliten bild. Att de beskriver att den är väldigt sliten och typ drar upp gamla saker, väldigt negativ 

inställning. (Julia) 

 
Väldigt negativt, känns det som. Det är, jag kan ju inte minnas att jag sett något bra. Någon som 

säger att droga det är bra grejer liksom, det får en att glad och positiv, utan det är mest bara neråt. 

(Anton) 

 

Både tjejerna och killarna menade att en missbrukare beskrivs negativt, som en person som ser 

väldigt sliten ut. De säger även att om det står något om droger i media så är det endast i negativa 

termer. När ungdomarna beskriver för oss hur de upplever att media framställer en missbrukare 

använder de samma symboler och attribut som de själva gjorde när vi bad dem beskriva hur en 

missbrukare ser ut. I brist på normativa referensgrupper, som har delat med sig av sina 
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erfarenheter av missbruk, kan det vara så att ungdomarna tvingas använda sig av komparativa 

referensgrupper för att skapa sig en bild av missbrukare.    

 

Tjejerna tror själva att de har fått sin bild av droganvändare och missbrukare från media, såsom 

TV, film och tidningar. De visade en tydlig polarisering när det kom till droganvändande. 

Antingen var man kändis och använde droger vid fest eller så var man socialt utsatt, hade 

problem och var missbrukare.  

 
Alltså jag tänker, den bilden jag har fått av missbrukare i media är missbrukare inom kändis hållet, 

inte någon vanlig Svensson som har varit missbrukare, alltså det har jag ju inte sett nån artikel om, 

någon specifik bild man fått av att det här är en missbrukare i Sverige. Utan då är det mer det här 

är missbrukaren Lindsay Lohan som har blivit jättesliten och gått ner jättemycket i vikt, alltså så. 

Och vad hon har missat för roller och filmer och så. (Sara) 

 

Sara säger att det är sällan som hon läser om ”Svenssons” som missbrukar utan då är det snarare 

om någon kändis som har varit drogpåverkad. Samtidigt som hon själv har bilden att kändisar 

inte är missbrukare. Vikten av medias roll, för bilden av droger, framkom i Taylors studie.
98

 Då 

Taylor menar att media visar upp en begränsad bild av droger skulle detta kunna förklara varför 

tjejerna, som fått större delen av sin information om droger genom media, har en begränsad bild 

av droger. Denna begränsade bild framkom tydligt när vi tog upp ett exempel på en 

småbarnsmamma, med ett välbetalt arbete, som regelbundet använt kokain. Tjejerna ryggade då 

tillbaka och visste inte var de skulle placera henne. Vi tror att eftersom kvinnan varken var 

kändis eller hade tydliga missbrukar attribut, var det svårt för tjejerna att placera henne. För 

tjejerna använde inte ”Svenssons” droger. De visade även att det var moraliskt fel av denna 

kvinna att använda droger.  

 

Lisa beskriver i citatet nedan hur hon menar att kändisar har mer press på sig själva och därför 

använder droger för att klara av sitt arbete. 

 
Ja, och när man är kändis är det mer press än vad en vanlig person har, press från sig själv och då 

känns det som att droger är något man tar till för att klara av mer eller kunna lugna sig lite. (Lisa) 

 

Detta skiljer sig från hur ungdomarna tidigare beskrivit hur det kommer sig att någon använder 

droger då de menat att användandet varit kopplat till sociala problem. I SOU rapporten 

framkommer det att tjejer oftare än killar sätter droganvändning i samband med stress och olika 

slags krav.
99

 Detta kan vara en av anledningar till att det är just tjejerna som förklarar 

kändisarnas droganvändande på detta sätt.  

 

Diskussionen om kändisar, som har setts i media använda droger, blev omfattande bland tjejerna. 

Julia beskrev att hon trodde att kändisar som använde droger gjorde det i samband med fest. Sara 

menar att när kändisar tar droger så kopplar hon det inte till missbruk och misär. 

 
Jag tycker det känns lite sådär flashigt […]  det är inte så att man tänker ”Å Persbrant är en 

missbrukare som sitter hemma och trycker in en spruta i armen. Än om jag skulle få reda på att du 

t.ex. skulle va missbrukare, då skulle jag bli mer, tänka mig dig sitta hemma och ”jag måste ha”, 

Men om jag tänker Persbrant, så tänker jag på en fest och han drar en lina och så. (Sara) 
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Kändisarna passade inte in i den missbruksbild som media visade och som tjejerna tog till sig 

samt beskrev. Tjejerna beskrev kändisarna som flashiga och glamourösa medan en missbrukare 

beskrevs som smutsig och sliten. Denna försköning skulle kunna förklaras med att kändisarna är 

en komparativ referensgrupp för tjejerna. I och med att vi i större utsträckning skaffar oss 

kunskaper via massmedia än genom bekanta leder detta till att de komparativa referensgrupperna 

spelar en stor roll vid utformandet av vår självbild. Om tjejerna har en önskan att tillhöra denna 

grupp tilldelas referensgruppen auktoritet och på så sätt rättfärdigas samt normaliseras deras 

beteende.
100

  

 

Sara gör en indelning av kändisar. Hon uppfattar exempelvis Beyoncé som en mer seriös och 

jordnära artist än Lindsay Lohan. 

 
Ja, alltså de man uppfattat som mer seriösa och inte såhär partynissar, jag skulle bli mer förvånad 

om Beyoncé  skulle, för jag har uppfattat henne som seriös, hon känns inte som en partynisse som 

går ut och gör vad som helst. Som jag har känt tills nu, inte för att jag läser så mycket om henne, 

men som hon har mer fötterna på jorden än vad Lindsay Lohan har. (Sara) 

 

Detta menar Sara beror på att hon inte läst eller hört att Beyoncé använt droger. Beyoncé skulle 

inte gå ut och göra vad som helst, hon har en moralisk spärr. Tjejerna beskrev Lindsay Lohan 

som en person som hade brist på kontroll och som inte kunde ansvara för sig själv vilket det 

menade att Beyoncé kunde.
101

 Killarna och tjejerna beskrev vissa kända personer som mer 

betydelsefulla för dem än andra.   
 

Jag tycker att har dom drogat och folk har dom idoler, det är bara svag karaktär tycker jag. Det är 

liksom, när man är så offentlig så får man se till att man inte, om man gör det så får man ju inte bli 

påkommen så enkelt är det ju liksom. (Anton) 

 

Ungdomarna såg dessa personer som seriösa och som ett föredöme för andra samt med ett visst 

ansvar. De menade att om det skulle komma fram att dessa personer brukat droger skulle de bli 

besvikna. Kändisarna som ungdomarna talar om tillhör komparativa referensgrupper. 

Ungdomarna tillskriver dessa kändisar mer betydelse än andra kändisar vilket bidrar till att de 

har förväntningar på dessa kändisar.
102

 Vilket kan förklara varför de skulle bli besvikna om deras 

förebilder använde droger. 

 

4.4.3. Utifrån en svensk kontext - lag och kultur 
 

När vi frågade om de trodde att lagen påverkade om en person valde att testa eller använda 

droger menade Rick att den borde ha en inverkan men ifrågasatte samtidigt hur något kunde vara 

olagligt i ett land och samtidigt lagligt i ett annat. 
 

Det borde den ha, tycker man, men sen förstår man ju inte varför det ska vara lagligt på vissa håll 

och inte på andra ställen. Det är ju ändå skadligt i vilket fall som helst. Så att ja, visst har den en 

påverkan. (Rick) 
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I och med globaliseringsprocessen, där det som är långt borta blir nära, kan ungdomarna på 

grund av influenser från olika länder få svårt att förhålla sig till den svenska lagen.
103

 Genom att 

besöka länder där droganvändning är lagligt riskerar den svenska lagen att ifrågasättas. Vilket vi 

kan se tendens i där Rick i citatet ovan undra hur något kan vara lagligt i ett land samtidigt som 

det är olagligt i ett annat land.  

 

Vid frågan om de trodde att det var vanligare att man använde droger utomlands än om man var 

hemma i Sverige, svarade samtliga att så var fallet. De började diskutera orsaken och pratade om 

landets lag och kultur. 
 

Många åker ju till Amsterdam för att prova, det är ju liksom… Det beror ju på lite var man åker 

också. Jag tror inte att så många åker till Paris för att prova droger som man kanske gör till 

Amsterdam, där det är lagligt. (Anton) 

 

Ja, där vet man inte så mycket om kulturen, här vet vi att det är tabu innan man fyllt 18, där vet 

man inte riktigt så man passar på. Det är lite mer okej. (Sara) 

 

Sara sa även att det var mer okej att testa droger om man inte visste vilken lag och norm som 

gällde i landet. Det skulle kunna vara så att om en person inte har kunskap om lagen så vet denne 

inte när den bryter mot lagen och ställs inte inför moraliska dilemman.  

 

Vi diskuterade med både tjejerna och killarna kring frågan vad de trodde skulle hända om alla 

droger blev legaliserade. Alla var emot en legalisering. De menade att det riskerade att fler skulle 

komma att prova på droger. Samtidigt menade de att det inte blir lika spännande att testa om det 

är lagligt. Anton beskrev att han trodde att det skulle bli mer öppet i fråga om hantering och 

användning av droger samt att de som idag smög med det kommer ut. Julia trodde att om man 

legaliserar droger skulle vissa kunna tänka att det inte var farligt eftersom det var lagligt. Sara 

menade att om man växte upp med att droger var lagligt så skulle det förmodligen leda till att fler 

började använda det vid exempelvis fest. I och med en lagändring och att droger integreras i 

vardagslivet kan det ske en normalisering av droger.
104
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5. Slutsats 
 

Problemformuleringen för den här uppsatsen tog sin utgångspunkt i att undersökningar visat att 

droganvändning bland ungdomar ökat (Liv och hälsa ung 2008, CAN 2011). Möjliga 

förklaringar till det har föreslagits vara att ungdomar från alla samhällsklasser provar narkotika 

samt att ungdomar tycks ha en mer liberal inställning till narkotika (Ryttebro, 2006) och att en 

allt mer tillåtande och positiv inställning till narkotika kan tyda på normaliseringstendenser och 

att detta i sin tur leder till en ökad användning av droger (Sato, 2004).  

 

Syften med vår studie var att undersöka hur ungdomar ser på och uppfattar narkotika genom att 

studera hur de diskuterar och resonerar kring narkotika. Vi har valt att redogöra för slutsatser av 

de båda frågeställningarna var och en för sig. Kapitlet avslutas med egna reflektioner och förslag 

till vidare forskning. 

 

Vilka föreställningar har ungdomarna om narkotika och narkotikabrukare? 

 

Vi fann att ungdomarna använder sig av distinktioner när de talar om droger, drogbruk och 

missbruk. Ungdomarna gjorde bland annat distinktioner mellan alkohol och droger, mellan lätta 

och tunga droger samt mellan bruk och missbruk. Vilket även framkom i Bossius och Sjös 

(2004), Peretti-Watels (2005) och Satos (2004) studie. Ungdomarna klassade inte alkohol som en 

drog utan menade att alkohol var socialt accepterat och något de såg överallt samt att alkohol 

kopplades ihop med svensk matkultur. Ungdomarna rättfärdigade ett alkoholbruk detta genom att 

jämföra alkohol med droger och droganvändning där alkohol framställdes som mycket bättre och 

mindre problematiskt. Ungdomarna gör en liknande skillnad mellan lätta och tunga droger där de 

menar att lätta droger inte är lika farliga och problematiska som de tunga. Tjejerna visade 

tendenser till en mer tillåtande attityd till droger samt att de skiljde på lätta och tunga droger i 

större utsträckning än vad killarna gjorde. Skillnaderna som ungdomarna gör kan visa på den 

normaliseringstendens som Parker et al (2002) beskriver. Ungdomarna associerar vissa 

symboler, attribut och bilder till brukare och missbrukare. De beskriver två kategorier av 

droganvändare. I den första kategorin beskriver de personer med olika sociala problem och 

kopplar ihop dessa med moraliskt förfall. När de talar om dessa personer målar de upp bilden av 

en person med psykiska problem, som lever i misär och har låg självkänsla. I den andra kategorin 

finns kändisar och personer som använder droger som en statusmarkör vid fest. Ungdomarna 

kopplar ihop denna kategori av användare med glamor och party. Mead (1995) beskriver att en 

symbols betydelse beror på i vilket socialt sammanhang den befinner sig och kan skilja sig 

mellan kontexter. Detta visade sig tydligt i intervjun då drogen på Stureplan blir en symbol för 

status och fest medan om drogen förekommer i ett socialt utsatt område blir den en symbol för 

psykisk svaghet och sociala problem. Vilka attribut en person har, exempelvis smutsig eller ren 

och i vilket socialt sammanhang, exempelvis socialt utsatt område eller Stureplan, som denna 

person befinner sig, är betydelsefullt för vilken laddning drogen får som symbol. Alltså huruvida 

drogen och droganvändandet upplevs som negativt eller positivt.  

 

När ungdomarna beskriver missbrukare fanns inte samma distinktion som när de beskrev 

användare. Bilden av en missbrukare är tydlig och ensidig. Ungdomarna målar upp en negativ 

bild där de beskriver missbrukare med ord som sliten, smutsig och illaluktande. Dessa negativa 

attribut som ungdomarna tillskriver missbrukarna blir starka symboler som skiljer ”dom” ifrån 
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”vi”. Lalander et al (2007) menar att genom att dela in grupper i ”vi” och ”dom” skapar personer 

på detta sätt motpoler för hur de själva vill vara.  

 

Vad är betydelsefullt i ungdomarnas konstruktion av föreställningarna kring narkotika 

och narkotikabrukare?  
 

För att skapa sig en bild av droger använde ungdomarna sig av normativa och komparativa 

referensgrupper. Inom de normativa referensgrupperna fanns betydelsefulla personer som 

föräldrar och tränare. För killarna fungerade även skolan som en normativ referensgrupp. 

Ungdomarnas komparativa referensgrupper fanns i media såsom i tidningar, filmer och bland 

kändisar. De normativa referensgrupperna var av betydelse för ungdomarnas föreställningar på 

det sättet att detta var grupper som ungdomarna tillhörde och som de hade förväntningar på samt 

att dessa hade förväntningar på dem. De hade alltså förväntningar som de behövde leva upp till 

för att få tillhöra gruppen. De komparativa referensgrupperna blir viktiga för ungdomarna i 

bristen på normativa referensgrupper. De komparativa referensgrupperna blev betydelsefullare 

för tjejerna än för killarna då tjejerna saknade normativa referensgrupper att få information 

kopplat till ämnet narkotika ifrån. Personerna i de komparativa referensgrupperna fungerade som 

normbärare för de alternativa livsstilar som visas i media. 

 

Killarna var alltså de som tydligast visade att de fick sin information om droger från sina 

normativa referensgrupper medan tjejerna snarare fick sin information från de komparativa 

referensgrupperna. Taylor (2008) beskriver att media, såsom TV, tidningar och filmer, visar upp 

en begränsad bild av droger. Detta innebär att tjejerna riskerar att få en begränsad bild av droger. 

Vilket tydligt visar sig då tjejerna endast beskriver två typer av användare medan killarna inte 

gör denna tydliga uppdelning. Vilken referensgrupp ungdomarna har, och får sin information om 

droger från, påverkar tydligt föreställningen kring narkotika och narkotikabrukare.  

 

Vidare framkom det att lagen var betydelsefull när ungdomarna talade om droger. Ungdomarna 

sa att det var vanligt att vissa ungdomar åkte utomlands, till länder där droger var lagligt att 

använda, för att testa droger.  Det framkom även att det var mer acceptabelt att testa droger om 

man inte visste vilken lag och norm som gällde i landet. Ungdomarna ifrågasatta hur någonting 

kunde vara lagligt i ett land medan de var olagligt i ett annat land.  

 

5.1.Reflektion och förslag till vidare forskning 

 

Vi ville se om det fanns en skillnad i hur tjejer och killar talade om droger, dock fann vi ingen 

större skillnad. Skillnaden låg snarare i deras referensramar då killarna refererade till fotbollen 

medan tjejerna refererade till media världen. Hade vi fått tag på killar som inte ägnat sig åt sport 

tror vi inte att skillnaderna mellan tjejerna och killarna varit så tydliga, då sporten utgjorde en 

stor del av killarnas vardag.  

 

Det har framkommit, både i tidigare forskning och i vår studie, att media påverkar ungdomars 

bild av droger och att media inte enbart förmedlar en bild av droger utan även bidrar till att forma 

den. I England har en viss normalisering av droger redan skett. Det skulle därför vara intressant 

att genomföra en studie för att se om det finns en koppling mellan medias bild av droger och 

normaliseringstendenser.  
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Bilaga 1 

 

 

Hej 

 

Vi heter Johanna och Jennie och är sociologistudenter vid Örebro Universitet. Vi står i 

startgroparna för C- uppsatsskrivandet. Ämnet för uppsatsen är ungdomars inställning till 

narkotika. Vårt syfte är att undersöka hur gymnasieungdomar diskuterar och resonerar kring 

narkotika. Vårt intresse ligger inte i huruvida ungdomar använder narkotika eller inte, utan vad vi 

är intresserade av är hur ungdomar pratar om det, framförallt i förhållande till hur narkotika 

framställs av media och övriga samhället.  

 

Vi tror att (…) skolan skulle passa bra för vår undersökning. Vi är intresserade av att intervjua 

tio stycken ungdomar (fem killar, fem tjejer) som går (…) program med inriktning (…). Av 

etiska skäl vill vi prata med elever i årskurs tre (18 år). 

 

Vi undrar om det skulle vara möjligt att få träffa en klass vid ett tillfälle där vi informerar om 

studiens syfte samt tar upp en intresseanmälan. Vid detta tillfälle skulle vi även vilja be samtliga 

elever att skriva några rader om vad de tänker när de hör ordet narkotika. Detta underlag ska 

ligga tillgrund för de kommande intervjuerna. Intervjuerna kommer ske i grupp (killar för sig, 

tjejer för sig). Vi garanterar alla som deltar fullständig anonymitet och konfidentialitet. 

Intervjuerna kommer endast att användas i forskningsintresse och behandlas i enlighet med 

vetenskapsrådets etiska principer (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).  

 

Vi önskar att få genomföra en första träff med eleverna i början av vecka 14 (exempelvis 4/4 

eller 5/4). Den första träffen önskar vi hålla under undervisningstid då vi vill ha en hel klass 

samlad. Beräknad tid för denna träff är cirka 15 minuter. Intervjuerna planeras att genomföras 

utanför undervisningstid och kommer alltså inte påverka elevernas studietid.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jennie & Johanna 

 

 

 

Jennie Wehlin & Johanna Davidson 

jennie_wehlin@hotmail.com 

073-0248344 
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Bilaga 2 

  
 

Vi heter Johanna och Jennie och är sociologistudenter vid Örebro Universitet som nu skriver 

uppsats. Syfte är att undersöka hur Du diskuterar och resonerar kring narkotika. Vårt intresse 

ligger inte i huruvida Du använder narkotika eller inte, utan vad vi är intresserade av är hur Du 

pratar om det. Som grund till kommande intervjuer ber vi Dig skriva några rader om dina tankar 

kring narkotika: 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund: 
1. Berätta lite om er själva 

- Ålder 

- Familj 

- Fritidssysselsättning 

- Intressen 

- Uppväxt/Inflyttad i Örebro 

 

Hur ser du på droger?  
2. Allmänt om droger 

- Använder ni ordet narkotika när ni talar om droger? Vilka andra ord använder ni?  

- Vad tänker ni på när ni hör ordet droger? 

- Skiljer ni på droger, knark, narkotika osv? 

- Vad vet ni om droger? 

- Hur tror ni droger påverkar kroppen? 

- Finns det olika typer av droger? Ge gärna exempel.  

- Finns det skillnader mellan alkohol och droger?  

 

3. Kunskap och inställning 

- Var har ni fått er kunskap om droger ifrån?  

- Tycker ni att man pratar tillräckligt om droger i skolan? Kan ni ge ett exempel på när 

ni talat om droger i skolan? 

- Ger informationen någon effekt på er?(positiv/negativ)  

- I vilket sammanhang talar man om droger?  

- Vad har ni för inställning till droger?  

- Vad tror ni att denna inställning kommer från?  

- Pratar ni om droger med era föräldrar? Ge gärna exempel. 

- Påverkar talet er egen inställning till droger? 

- Vilken inställning tror ni att era föräldrar har gentemot droger? 

- Hur ser ni på att unga testar droger? 

 

4. Vem, var och när 

- Vem använder droger? (missbrukare, kändisar, ”vanliga”)  

- Påverkar ålder om man använder droger eller inte?  

- Är det skillnad på om man använder droger i hemlandet eller utomlands?  

- Är det skillnad på hur man använder droger i hemlandet eller utomlands?  

- Finns det någon skillnad i hur man använder droger nuförtiden jämfört med förr?  

- I vilket/vilka sammanhang förekommer droger?  

 

5. Kvinnor jämfört med män 

- Finns det en skillnad mellan kvinnor och män i relation till narkotika? 



 
 

 
 

- Vilka använder narkotika? 

- Finns det skillnad i synen kring narkotika om man är kvinna respektive man? 

 

6. Framställning 

- Hur framställs droger i media?  

- Hur framställs droger i till exempel skola, sjukhus eller inom politiken? 

- Hur framställs droger i TV-serier, film, böcker och musik? 

- Hur framställs droger på internet? Har ni varit inne på exempelvis flashback? 

- Hur beskrivs en missbrukare/pundare i media?  

- Vad har ni att säga om uppmärksamheten kring unga och droger samt medias bild av 

det? 

 

7. Nätdroger, preparat som ännu inte är klassade som droger (alltså ännu inte 

olagliga) 

- Vet ni vad nätdroger är? Beskriv gärna ett exempel.  

- Har ni kommit i kontakt med nätdroger? 

- Om, på vilket sätt? 

- Vad anser ni om nätdroger? 

- Vilka tror ni använder nätdroger? 

- Hur tycker ni att bilden av nätdroger ser ut i media? 

- Vad är det som bidrar till att man använder nätdroger? (tillgänglighet, pris, anonymt, 

inte klassat som olagligt).  

 

8. Bruk och missbruk 

- Använda, testa, bruka, missbruka -finns det någon gräns? 

- När är man en brukare/missbrukare/pundare? 

- Beroende – vad är det? 

- Beskriv en missbrukare. Ge ett exempel på en missbrukare/pundare.  

- Vad förknippar du med missbrukare, i vilket sammanhang talar man om missbrukare.  

- Vilka är inte missbrukare? 

- Hur kan det komma sig att man använder droger? 

 

9. Droger och samhället 

- Hur påverkar droger samhället? Ge gärna exempel. 

- Hur ser ni på att droger är olagliga? 

- Vilken betydelse har lagstiftningen? 

- Vad skulle det innebära att göra alla droger lagliga?  

- Skulle vissa droger kunna bli lagliga? Vilka i sådant fall? 

- Finns det sammanhang/tillfällen då det är mer ok att använda droger? T.ex. dag/natt, 

vardag/helg, medicinskt.  

- Finns det vissa platser där det är mer ok? T.ex. vissa stadsdelar.  

 

 

 


