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drogvanor samt vilka narkotika preparat som är vanligast dem. Uppsatsen bygger på informanters 
utsagor kring narkotika situationen samt det preventiva arbetet i Norrköping. 
 
Abstract 
The writers of this paper have done a qualitative study about youths, and young adults drug 
habits, and about which narcotics is the most relevant amongst them. The study builds on the 
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Förord 
Historien till uppkomsten av detta arbete går tillbaka lite längre i tiden än för kanske andra. Vi har 
båda suttit med i Norrköpings Brottsförebyggande Råd mellan åren 2013 – 2014. I detta råd fick 

vi kontakt med Petra Isaksson som jobbar som preventionssamordnare i Norrköpings kommun. 
Vi hade sedan praktik hos henne under våren 2014 och där växte idén fram om att skriva denna 
uppsats. 
 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Kenneth Petersson vid ISV REMESO som har stöttat 
och guidat oss genom arbetets gång. Även vill vi ge ett stort tack till dem som svarat på enkäten 
samt de som har ställt upp att intervjuas och på så sätt bidra till skapandet av denna uppsats.
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Inledning  
Cannabis är den narkotika som missbrukas allra mest. Särskilt gäller detta bland unga personer. Vi 
kan se klara tendenser i drogvaneundersökningar att alkoholdrickandet minskar bland ungdomar i 
Sverige samtidigt som cannabisbruket ökar. Detta är de tre första raderna i förorden till Västra 
Götalands Länsstyrelses rapport kring cannabisanvändandet hos ungdomar.1 Om vi lägger till 
problematiken kring de snabbt växande syntetiska drogerna Spice och MDPV samt att vi 
förflyttar oss till Norrköping så hamnar vi på inledningen till denna kandidatuppsats. På 1990-

talet var heroin drogen som härjade i staden. Idag har istället användandet av Cannabis, Spice och 
MDPV ökat och växt fram, framförallt hos unga. En "ny" typ av missbrukare har växt fram i 
Norrköping, men hur ser denne missbrukaren ut och vem är den? Denna kandidatuppsats 
handlar om unga vuxna och deras erfarenheter kring narkotika samt om det förebyggande arbetet 
som Norrköpings kommun riktar mot ungdomar och narkotika. Detta utifrån intervjuer bland 
informanter som arbetar inom den preventiva verksamheten i Norrköpings kommun samt 
personer som har en koppling till studenter i sitt arbete. Vi har kompletterat detta med en enkät 
för att undersöka hur studenter vid Linköpings universitet ser på bland annat narkotika. 

Problemformulering 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vem den ”nya" missbrukaren är. Med detta menas att 
undersöka personer som är i åldrarna 17-26 år om deras drogvanor, och om de har testat 
narkotika? Eller skulle de kunna tänka sig att testa narkotika? Vi kommer att titta närmare på hur 
dessa personer framställs i samhället, varför de tar droger och varför cannabis är så vanligt. Det 
ligger även i vårt intresse att undersöka hur Norrköping arbetar preventivt kring droger för att se 

om framförallt informanterna uppfattar några brister här. 

Frågeställning 
 Huvudfrågan som bygger denna uppsats är vem den nya missbrukaren är. Anledningen till denna 

titel och frågeställning är att vi har sett en tydlig förskjutning på vad då tidens ”missbrukare” var 
för person och vad nutidens ”missbrukare” är för person. För att vidare kunna klarlägga vilka 
dagens framförallt unga missbrukare är och hur dessa framställs av personer som arbetar med 
dessa frågor har vi använt oss av tre frågeställningar: 

- Varför dessa typer av narkotika, vilka faktorer spelar in i valet av narkotika? 
- Finns det en koppling mellan narkotika och kriminalitet? 
- Hur arbetas det förebyggande mot narkotika i Norrköping?   

                                                
1 Torbjörn Forkby, Solveig Olausson & Russell Turner, Cannabisanvändning bland ungdomar, (Göteborg,2013), s.7. 
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Centrala begrepp 
Här nedan kommer en förklaring på de begrepp som är vanligt förekommande i denna uppsats, 
vi förklarar dem här för att vissa av begreppen kan tolkas utifrån flera perspektiv. För att läsaren 
ska slippa göra sin egen tolkning och i värsta fall tolka vår analys och ”resultat” fel så kommer här 
nedan vår valda tolkning av begreppen: 

Ungdomar och unga vuxna  
I uppsatsen kommer vi använda begrepp som ungdomar och unga vuxna, med unga vuxna 
menar vi individer som främst är i åldrarna 17 till 26 år medan vi ser ungdomar från ca 13 år upp 
till 16 år. 

Droger och Narkotika 
Eftersom droger är ett väldigt brett begrepp som inte bara innefattar preparat som är 
narkotikaklassade så kommer vi i uppsatsen att istället använda begreppet narkotika när vi pratar 
om narkotikaklassade ämnen. Detta för att ingen ska förväxla cannabis med nikotin, koffein eller 

socker, då de också klassas som droger på grund av att de är beroendeframkallande.2 Begreppet 
droger kommer dock inte helt uteslutas ur uppsatsen. 

Kriminalitet  
Ekbom, Engström & Göransson definierar brott som ett beteende som avviker från de normer 

som finns i samhället och som går emot dess lagar.3 Att ses som kriminell betyder alltså att man 
på ett märkbart sätt bryter mot lagen. Enligt Mats Hilte vet vi att pojkar och män begår kriminella 
gärningar oftare än vad flickor och kvinnor gör. Kön är därför en uppenbar variabel som 
predicerar kriminella gärningar mer än någon annan.4  

Prevention 
Prevention handlar om att förebygga. I denna uppsats kommer vi att använda prevention när vi 
skriver om det förbyggande arbetet mot narkotikaanvändning som sker i Norrköping. Att 
förtydliga är också att prevention ser olika ut beroende på vart man är, då prevention på sjukhus 
handlar om god hälsa medan det hos polisen handlar om att hindra brottslighet.5  
 

                                                
2 Amelie Andersson, Cannabis: en olycklig kärlekshistoria, Karavan, (Lund, 2014), s. 57. 
3 Thomas Ekbom, Gunnar Engström, Birgitta Göransson, Människan brottet följderna, Natur & kultur, Stockholm, s. 

15. 
4 Mats Hilte, Avvikande beteende: en sociologisk introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 99.  
5 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/kort/prevention,  hämtad 2014-05-16. 
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Bakgrund 
Vad är narkotika? Enligt lag så är narkotika de preparat som Läkemedelsverket har i sin 
förtäckning av preparat som påverkar det centrala nervsystemet. Denna förtäckning förändras 
ständigt, 2011 tillfördes exempelvis ett antal syntetiska cannabinoider som narkotika. Enligt lag i 
Sverige så definieras all icke medicinsk användning av narkotikaklassade läkemedel som missbruk. 
Med detta menas att du kan ta ett narkotikaklassat sömnmedel en gång utan recept och det är då 
missbruk till att injicera heroin dagligen.6 Båda sorternas användande klassas i lagens mening som 

missbruk. Missbruk är dock ett problematiskt begrepp då definitionerna ter sig olika. Inom hälso- 
och sjukvården har man lämnat begreppet missbruk då det oftast uppfattas som negativt. Istället 
använder man begreppet beroende så gått det går.7 

Norrköping 
Norrköping är en stad som under väldigt många år haft stora problem med narkotika och 
missbruk. I förorden till Philip Lalanders Hela världen är din – en bok om unga heroinister i 
Norrköping skriver Bengt Svensson att den gamla industristaden Norrköping under 1990-talet 
kom att bli en av de nya ”heroinstäderna” i Sverige.8 Idag är det inte längre heroinet som utgör ett 
stort problem, utan finner vi en helt annan drogproblematik i Norrköping. Det är inte bara för att 
nya former av narkotika introducerats utan för att användandet av narkotika har sjunkit ner i 
åldrarna i samband med ökningen av nya droger. 9 Med nya droger menar vi framförallt de 

nätdroger som på senare tid ökat på drogmarknaden i Norrköping. Gunnar Hermansson skrev 
för ca 12 år sedan att missbruket av narkotika bland ungdomar successivt ökat, då ungdomar 
återigen är nyfikna på narkotika och att det blivit mer accepterat att använda illegala preparat.10 
Det Hermansson förklarade var inget specifikt för Norrköping utan det var en nationellt ökande 
trend men som vi ändå anser att man kan sätta i kontext till dagens drogproblematik i 
Norrköping.  

                                                
6 Forkby, Olausson & Turner, s. 12. 
7 Johan Franck & Ingrid Nylander, ”Missbruk och beroende”, i Beroendemedicin, red. Johan Franck & Ingrid Nylander 

(Lund, 2011), s. 12. 
8 Philip Lalander, Hela världen är din: en bok om unga heroinister, Studentlitteratur, (Lund, 2001), s. 7. 
9 Socialkontoret, Beroendekliniken och Frivården , Norrköping , sammanställd av Britt Birknert Socialkontoret, 

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012, s. 7. 

http://www.norrkoping.se/organisation/kvalitet/dokument/sociala-tjanster/2012/narkotikakartlaggning-

201/Kartlaggning-av-narkotika-i-Norrkoping-for-2012.pdf hämtad 2014-05-16. 
10 Gunnar Hermansson, ”Nya ungdomsdroger”, i Kan det vara missbruk?, red. Mats Berglund (Stockholm, 2002), s. 73. 
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Cannabis 
Bland unga människor i Sverige så är det cannabis som missbrukas mest. Samtidigt som 
alkoholkonsumtionen bland unga sjunker så ökar användningen av cannabis istället. Sverige är 
dock inget land som sticker ut, utan denna trend går att följa i andra länder i Europa och i USA.11 
 
Vad är då cannabis? Det är marijuana och hasch som framställs ifrån hampa växten. Marijuana 

består av torkade växtdelar medan hasch kommer från plantans koda, annan benämning är hasch 
kaka.12 
 
Rapporten Cannabisanvändning bland ungdomar tar upp Madeline H. Meier´s forskning kring 
cannabis användning. Hennes forskning visar på att regelbunden användning av cannabis 
försämrar flera av hjärnans funktioner, och intelligensnivån sjunker. Detta är ett resultat av 
forskning på över 1000 personer i nästan 40 år. Något av det mest intressanta från denna studie 
är att personer som börjar använda cannabis innan 18års ålder visar en tydlig nedgång på IQ-

nivån medan personer som börjar med cannabisanvändning efter 18års ålder inte gick att läsa av 
någon signifikant nedgång på IQ-nivån. Hypotesen för detta är att tonårshjärnan inte är fullt 
utvecklad innan 18års ålder och tar då mer skada än ”äldre hjärnor”. Meier säger det att slutsatsen 
är att cannabis måste kopplas samman till debutåldern med dess risker. Detta på grund av att 
hjärnor växer och är under utveckling i tonåren. 13 
 
Varför har då cannabis ökat så kraftigt i dagens samhälle? En av förklaringarna som 
folkhälsomyndigheten ger är att tillgången till cannabis har ökat. Detta genom egen odling 

hemma och från omfattande smuggling, men någon av den viktigaste förändringen enligt experter 
är att attityden hos framförallt unga har blivit mer accepterande till cannabis. 
Jämförelsen mellan cannabis och alkohol sker ofta, cannabisförespåkarna talar gärna om 
alkoholens negativa aspekter och cannabisens goda, att personen som använder cannabis blir lugn 
och fridsam. Det talas inte allas lika mycket om att regelbundet cannabisbruk kan orsaka flera 
olika psykiska skador. Ulrika Prevander som arbetar med beroende och ungdomar vid Mini-Maria 
i Göteborg förklarar att skadorna som cannabisbruk kan ge på ungas hjärnor som inte är 
färdigutvecklade måste tas på allvar. Skadeverkningarna måste bli mer allmänt kända.14 

 

                                                
11 Forkby, Olausson & Turner, s. 7. 
12 Statens Folkhälsoinstitut, Cannabis (2012), http://folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12784/Om-Cannabis-

skador-samband-m-tobak-o-forebyggande.pdf hämtad 2014-04-09. s. 2. 
13 Ibid, s. 14. 
14 Ibid, s. 1.  
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3,4-Metylendioxipyrovaleron  
3,4-Metylendioxipyrovaleron även mer känd som MDPV och badsalt15 är en av flera nya 
psykoaktiva preparat som på lagligt sätt hittat sig in på narkotika marknaden innan den av 
regeringen blev narkotikaklassad och olaglig den 1 februari 2010. MDPV är en syntetisk drog av 
fenetylamin klassen. Den är strukturellt relaterad till katinon, en aktiv alkaloid som finns i kat 
växten, 3,4-metylendioximetamfetamin (MDMA) även kallat ecstacy, metamfetamin och andra 

scheman i fenetylaminer. MDPV är som vissa andra ämnen i denna klass en stimulerande drog 
för det centrala nervsystemet.16 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk (ECNN) skriver att drogen existerat på den europeiska drogmarknaden sedan 
slutet på november 2008. Problemet med MDPV är att den kommer i så många olika former 
precis som andra syntetiska droger som exempelvis spice. ECNN förklarar att man funnit MDPV 
ibland annat tabletter som liknar ecstasy och i syntetiska pulver som ska likna kokain.17 Så 
problematiken med att drogen kan användas på flera sätt och blandas är väldigt stor. 
Norrköpings kommun förklarar i sin narkotikakartläggning från 2012 att MDPV är en väldigt 

beroendeframkallande drog som tillverkas i Kina. Effekterna av drogen kan vara allt från 
upprymdhet till paranoia och panikattacker. Det finns även flera olika sätt att inta drogen på, man 
kan dra upp den genom näsan, svälja och röka den.18 Sedan 2010 har Sverige rapporterat 21 
dödsfall där MDPV varit inblandat.19 

Spice 
År 2004 började ett företag i England att sälja syntetiska cannabinoider bestående av olika örter 
och kryddor under namnet Spice. Fem år senare rapporterade ECNN att Spice hade blivit så 
populärt att det spridit sig till två tredjedelar av de länder som rapporterade in till dem. Då Spice 
var ett sådant starkt varumärke fram till 2009 så introducerade konkurrenterna också sina varor 
under namnet Spice. Detta är orsaken till att vi idag har en mängd olika syntetiska droger som vi 
gärna ger samlingsnamnet Spice även om de inte är likadana.20 

                                                
15 Drug Enforcement Administration, 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) 
http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_chem_info/mdpv.pdf hämtad 2014-04-09. 
16 Ibid 
17 EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: MDPV (3,4-methylenedioxypyrovalerone), 

2013, s. 17. 
18 Socialkontoret, Beroendekliniken och Frivården , Norrköping , sammanställd av Britt Birknert Socialkontoret, 

Kartläggning av narkotika i Norrköping för 2012, s. 8. 

http://www.norrkoping.se/organisation/kvalitet/dokument/sociala-tjanster/2012/narkotikakartlaggning-

201/Kartlaggning-av-narkotika-i-Norrkoping-for-2012.pdf  hämtad 2014-05-16 
19 EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: MDPV (3,4-methylenedioxypyrovalerone), 

2013, s. 12. 
20 Rådgivningsbyrån i Lund, http://droginfo.com/pdf/Syntetiska_cannabinoider_ett_experiment_pa_ungdomar.pdf 

hämtad 2014-04-09. 
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Spice intas på ett likartat sätt som cannabis, antingen röker man det ensamt i en "joint" (en slags 
rullad cigarett), i ett rör, i en bong, eller så rullas det in i en joint med tobak eller naturlig 
cannabis. Det kan också bakas in i livsmedel, såsom brownies, eller göras till te.21 

De som använt Spice förklarar upplevelserna liknande dem som ges av cannabis, bättre humör, 
avkopplande, förändrad uppfattning och i vissa fall är effekterna ännu starkare än cannabis. Vissa 
användare berättar att de fått psykotiska effekter som extrem ångest, paranoia och 
hallucinationer.22 Vad är det då som gör spice så farligt? Att spice blivit ett sådant allvarligt 
problem framförallt här i Norrköping beror på att det är så enkelt att få tag på. Detta betyder att 
det även är väldigt enkelt för ungdomar.  

Varför? 
Amelie Andersson skriver i sin bok Cannabis – en olycklig kärlekshistoria om hur människan söker 
sig till något som tar denne ut ifrån vardagen. Hon tror på att vi alla vill känna oss själva, med 
detta menas att vi vill känna oss berusade av glädje, vill känna oss hela och fullständiga.23 Vi 
människor söker njutning, glädje och att få känna oss fullständig på olika sätt. Vissa kanske gör 

detta genom adrenalinladdade extremsporter medan vissa kanske gör det genom en harmonisk 
resa till en lugn plats. Droger är något som kan få människan att snabbt uppleva njutning och 
välbehag, det går inte att förneka, och allt som ger människan njutning kan missbrukas.24  

Metod 

Val av område 
Under vår praktik som var förlagd på Norrköpings kommun fick vi arbeta mycket med frågor 
som berörde det förebyggande arbetet kring droger och brott. Detta ledde till ett ökat intresse 

inom det området för oss båda. Under samma period fick vi även vara med i det grundande 
arbetet inför den nationella konferensen Drogfokus 2014 som Norrköpings kommun står som 
värd för i slutet av oktober 2014. Temat för konferensen är, ”Den nya missbrukaren” och i 
samband med detta så växte en idé fram hos oss och vår handledare på kommunen om ett 
eventuellt samarbete inför vår kandidatuppsats. Därför valde vi efter kommunens godkännande 
att studera kring vem den ”nya missbrukaren” är. Tanken är att denna uppsats eventuellt på något 
sätt ska kunna medverka på konferensen. 

                                                
21 Drugs.com, http://www.drugs.com/synthetic-marijuana.html hämtad 2014-04-09. 
22 National Institute on Druge Abuse, DrugFacts: Spice (”Synthetic Marijuana”) (2012), 

http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/spice-synthetic-marijuana hämtad 2014-04-09. 
23 Andersson, s. 19f. 
24 Ibid, s. 31. 
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Kvalitativ metod 
Kvalitativ forskning grundar sig i en kunskapsteoretisk utgångspunkt som är tolkningsinriktad, 
vilket betyder att en uppfattning för den sociala verkligheten grundar sig i hur personen i en 
utmärkande omgivning tolkar denna verklighet. Metoden utgår också från en konstruktionistisk 
ontologisk ståndpunkt vilket menas att personens sociala egenskaper formas i samband med 
social interaktion.25 I Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman beskrivs forskningens fyra 

traditionella inriktningar som visar komplexiteten i uppfattningen och skildringen av kvalitativ 
forskning. Den första är naturalism, där människan och den sociala verkligheten förstås utifrån 
sociala interaktioner i naturliga situationer. Den andra inriktningen, etnometodologi har en 
naturalistisk inriktning där fokus är på en förståelse för hur den sociala ordningen skapas eller 
formas genom dessa sociala interaktioner. Den tredje inriktningen är emotionalism, där 
eftersträvas subjektivitet, där människans inre värld av händelser och lärdomar ska exponeras. 
Den fjärde, postmodernism, är öppen för olika procedurer vid skapandet av den sociala 
verkligheten.26 

 
Det är ett fältarbete som vi har gjort tillsammans, ett fältarbete kännetecknas främst av att det 
utförs i de miljöer som de forskande har som intresse att studera. Vi har följt hela fältarbetets 
natur i att vi själva har genomfört studien från start till slut, det vill säga det är vi själva som har 
studerat miljöerna, sökt och insamlat empirin och analyserat materialet som Lars Kaijser 
förklarar.27 Det är inte heller ovanligt vid fältarbeten att fältet väljs av forskarens egna intressen 
eller kontaktnät. På så sätt är det inte ovanligt att platserna eller platsen där själva undersökningen 
kommer äga rum redan finns med i själva planeringen av studien.28 Vi kan inte säga att vi redan 

visste i vilka miljöer som vår studie skulle äga rum i utan mer förhoppningar på vart de skulle 
kunna äga rum. Då vi på förhand inte kunde veta vilka av våra informanter som skulle kunna 
tänkas ställa upp på en intervju. Men då vi under uppstart av denna uppsats haft kontakt med 
kommunen i Norrköping angående studien så hade vi redan i uppstarten avgränsat oss till en viss 
del av fältet. Ett fältarbete som detta brukar delas in i fyra olika faser. Första fasen bygger på en 
orienterande inledning, den andra att ta sig in i själva fältet, tredje bygger på att fixa en 
vardagstilltro och till sist att lämna det valda fältet.29  
Vi kommer att gå djupare in i hur vi har anammat dessa steg längre fram i uppsatsen, men det vi 

gjorde innan studien var att läsa fakta och litteratur kring narkotikaämnet. Att ta sig in i fältet var 
inte så svårt då vi hade vår kontakt på kommunen, en vardagstilltro skapade vi genom att vi tog 
oss tid till intervjuer och att arbeta med dessa efteråt. Vi har också haft en standardplats där vi har 
träffats för att gemensamt arbeta med uppsatsen. Att till sist lämna fältet har inte riktigt varit i 

                                                
25 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 341. 
26  Bryman, s. 341.  
27 Lars Kaijser, “Fältarbete” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 2011), s. 37. 
28 Ibid, s. 40. 
29 Ibid, s. 43. 
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våra händer, då vi har följt programmets olika deadlines för inlämningar och så vidare. Vi känner 
dock att vi har varit ute tillräckligt i fältet för att ha tillräckligt med material att analysera. 
Självklart har det kommit upp många intressanta ämnen som vi har velat skriva mer om men har 

fått avgränsa oss till vårt syfte. 
 

Materialanskaffning 
Denna uppsats bygger på insamling och analys av både kvalitativ och kvantitativ data. Vi började 
med att ta fram artiklar och texter rörande narkotikaanvändning över hela Sverige, alltså inte 
avgränsat till Norrköping. Insamlandet av material ledde till en ökad förståelse för vad olika 
preparat innehåller och hur de påverkar människans kropp. Innan vi började med de kvalitativa 
intervjuerna genomförde vi en enkätstudie bland cirka 30 universitetsstudenter för att se deras 
alkohol- och narkotikavanor. Dessa svar ledde i sin tur till utformningen av den 
semistrukturerade intervjuguiden som vi använde oss utav till informanterna. Enkäten gjordes av 
oss två med hjälp av en statistiker på Norrköpings kommun. Statistikern fungerade som en 

handledare vid konstruktionen av enkäten där vi fick tips och kommentarer för bästa utformning. 
På grund av tidsbrist kunde vi inte gå ut med enkäten till allt för många utan valde att begränsa 
oss till ungefär 30 universitetsstudenter. Eftersom vi valde att använda oss utav Grundad Teori så 
genomförde vi som tidigare sagt kvalitativa intervjuer, detta för att få reda på förhållanden, och 
sakfrågor som vi inte kunnat föreställa oss innan arbetets gång. Enkäten användes senare i 
relation till de utsagor som informanterna gett för att se kopplingar och skillnader. 

Observationer 
Inför uppsatsen så utförde vi tre deltagande observationer för att få en djupare förståelse inom 
kommunens förebyggande verksamhet av narkotika där vi även fick möta andra aktörer som 
arbetar förebyggande mot narkotika. Med deltagande observation menar vi att vi observerat en 
specifik händelse samtidigt som vi integrerade med dem som deltog i den händelsen. Precis som 
Katrine Fangen förklarar metoden när hon skriver att man i en deltagande observation inte bara 

deltar som forskare utan även som individ.30 
 
Den första observationen skedde under en heldag på temadagen Trunk som står för Trygga unga 
i Norrköping. Denna temadag sker på olika gymnasieskolor runt om i staden och arrangeras av 
kommunens tillsammans med ungdomspolisen och andra lokala aktörer. Dagen består av olika 
seminarier med personer som har erfarenhet när det kommer till kriminalitet, våld och droger. 
Det vi gjorde vid denna observation var att sitta med på seminarierna och delta i de diskussioner 
som uppstod efteråt.  

 

                                                
30 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 30.  
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Observation två tog plats på två möten med en tjänstemannagrupp som heter Trygghetsgruppen 
och som går under Norrköpings brottsförebyggande råd. Denna grupp består av personer som 
kommer från olika kommunala kontor och från polisen. De jobbar med lokala frågor som berör 

tryggheten i staden. På våra två besök hos gruppen så diskuterades det om den sociala oron och 
de sociala risker som just nu finns i Norrköping, där droger utgör en social oro och riskfaktor. 
Ungdomar var en grupp som diskuterades mycket av den anledningen att man sett en ökad 
närvaro av ungdomar som ”hänger” i stadens centrum mer än vanligtvis, vilket lett till att frågan 
om varför de söker sig centrum lyfts. Vad är det som lockar in dem? Droger? Detta ledde till 
intressanta och väldigt givande diskussioner som vi fick vara med i och ge vår åsikt kring. 
 
Norrköpings brottsförebyggande råd vars namn talar för sig själv är ett råd där man arbetar med 

all form av förebyggande av kriminalitet i Norrköping. Här medverkar inte bara politiker och 
tjänstemän utan även representanter från handeln, stadens krögare, universitetet och kårerna. Här 
var vi dock inte bara besökare utan här satt vi med som studierepresentanter för universitetet och 
kårerna. Därför såg vi möjligheten att faktiskt utnyttja tillfället att utföra en observation i detta 
råd vilket vi också gjorde. Fangen förklarar att om man har tur så har man ofta en kontakt som 
kan ge dig en väg in på det fältet du ska studera, en så kallad portvakt.31 I vårt fall så var vi våra 
egna portvakter genom att vi såg vår väg in på fälten genom det brottsförebyggande rådet som vi 
satt med i. Vi använde oss också av kommunen som en portvakt för att få ytterligare tillgång till 

de två första observationerna. Dessa observationer har främst används för att vi som författare 
ska få en ökad inblick och förståelse för fältet och det preventiva arbetet som kommunen utför. 

Enkätundersökning  
Vi tog med hjälp av en statistiker från Norrköpings kommun fram en enkät som vi gav ut till 
studenter i olika åldrar på Linköpings universitet. Syftet med enkäten var att få en inblick i hur 
unga vuxna ser på narkotika och framförallt hur de ser på cannabis och spice. Vi ville även se om 
de varit i kontakt med narkotika genom folk i deras närhet, missbrukat det eller genom att de 
själva testat på en eller flera sorters narkotika. Resultatet av enkätstudien har varit en del i 
formandet av vår intervjuguide. Då vi ställt frågor i intervjuerna som utgått från 
enkätinformanternas syn och erfarenhet av narkotika. 
 

Alan Bryman skriver att det finns olika former av enkäter, den formen vi använde oss av var den 
som innebar att vi delade ut vår enkät på en specifik plats för studenterna för att sedan samla in 
dem direkt efter att de fyllts i.32 Vi valde denna typ av enkätmetod för att vi misstänkte att 
bortfallet vid post eller mailenkäter skulle bli för stort vilket även Bryman diskuterar. 33 Samtidigt 
som vi ansåg att tendens till att svara på enkäten skulle bli större om vi som forskare var på plats. 

                                                
31 Fangen, s. 72.  
32 Bryman, s. 227.  
33 Ibid, s 233. 
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Bryman förklarar att man precis som vid intervjuer ska börja enkäten med frågor som kan vara av 
intresse för informanterna för att de inte ska tappa intresset direkt.34 Vi började vår enkät med 
frågor om informanterna allmänna hälsa för att på så sätt få dem intresserad och för att inte 

direkt börja med ”allvarliga” frågor om narkotika. Tanken var också att alla skulle få chansen till 
att svara även om de inte alls hade någon erfarenhet av narkotika så därför valde vi att ta med 
frågor om tobak och alkohol. Detta gav oss även möjligheten till att sedan se om de fanns 
likheter och skillnader mellan dem som bara använde en av typerna alkohol, tobak och narkotika 
eller flera eller inga alls. 
Enkäten bearbetades med hjälp utav programmet Excel, där vi skrev in all data som var relevant 
till studien så att vi tydligt kunde se antalet personer testat alkohol, tobak och narkotika bland 
annat. Utifrån detta dokument kunde vi senare skapa diagram som enklare visar skillnader och 

likheterna. 

Intervjuer 
Vi har genomfört sex stycken intervjuer, fyra intervjuer med personer som på något sätt arbetar 

preventivt kring narkotika. De andra två intervjuerna genomfördes med studenter från 
Linköpings universitet. Vi båda var med på varje intervjutillfälle, den ena ställde frågorna och den 
andre förde anteckningar kring intervjun. Intervjuerna inleddes med att förklara syftet för 
informanten och tydligt förklara användningen av intervjun. Vi frågade om det var okej att vi 
spelade in intervjun och tog frågor om intervjun innan och efter själva intervjun, detta enligt vad 
Steinar Kvale och Svend Brinkman förklarat vara nödvändigt i boken Den kvalitativa 
forskningsintervjun.35 Syftet förklarades redan innan intervjun i informationsbrevet men även precis 
innan intervjun för att informanten skulle känna sig trygg i situationen och så att informanten 

kunde förbereda sig på vissa frågor.36 Innan intervjuerna hade vi förberett en halvstrukturerad 
intervjuguide, detta för att enklare kunna få igång ett samtal kring ämnet, den följdes dock inte 
strikt under intervjun. Den användes snarare för att leda informanten in på ämnen som vi själva 
ville bli informerade om.37 Det vill säga att intervjuguiden fungerade som ett hjälpmedel under 
intervjun men att samtalet fick flyta på så naturligt som möjligt. Frågorna utformades med ett 
enkelt språkbruk (icke akademiskt) så att dessa enkelt gick att förstå, med andra ord så var de 
enkla och korta frågor. Detta för att stimulera en god interaktion under intervjun men även för 
att få intervjun att flyta på så smidigt som möjligt.38 En fråga ur intervjuguiden kunde vara: Varför 

testar ungdomar narkotika? Denna fråga hade i sin tur en rad följdfrågor om vi under intervjun 
kände att vi inte riktigt fick ut det svaret vi ville, eller så använde vi oss utav följdfrågor som vi 
kom på utifrån informantens egna utsagor. 

                                                
34 Ibid, s. 232. 
35 Steinar Kvale & Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2009), s. 144. 
36 Ibid, s. 146. 
37 Ibid, s. 146. 
38 Ibid, s. 147. 
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Informanter 
I denna uppsats har som sagt sex stycken informanter gett sina utsagor kring narkotika och då 
främst rörande cannabis. Två studenter har intervjuats för att se hur synen på framförallt 
cannabis ser ut. De resterande fyra informanter jobbar dagligen preventivt kring narkotika och 
förfogar över en bred kunskap inom ämnet narkotika och/eller hur det preventiva arbetet kring 
narkotika sker i Norrköping.  

 
För att få tag på informanter har vi använt oss utav en gemensam kontakt som arbetar inom det 
preventiva arbetet kring bland annat droger i Norrköping. Det vill säga att vi har använt oss utav 
en gatekeeper som har gett oss tillträde till fältet, och med tillträde menas att vi fått 
kontaktuppgifter till informanterna.39 Så att vi sedan själva kunnat ta kontakt och fråga om de 
ville medverka till denna uppsats. Vid kontakt med informanterna så har vi mailat 
informationsbrevet, där syftet har framgått och att vi följer de forskningsetiska kraven. Detta för 
att informanten skulle känna sig trygg i situationen redan innan och veta om att namn eller 

arbetstitel ej kommer att skrivas ut här.  
 
Vi har även som tidigare nämnt använt oss av en enkätstudie där vi vänt oss till studenter i 
blandade åldrar vid Linköpings universitet. Dessa studenter har på plats fått information om 
syftet med studien och att deras medverkan är frivillig.  

Analys metod 
Efter intervjuerna så transkriberade vi dessa, detta innebär att man översätter talat språk till skrift. 
I dessa intervjuer så var det sakinnehållet som var det viktiga. Vi gjorde alltså ingen analys av 
muntlig stil eller språkliga detaljer.40 Allt talade språk har skrivits ut, en ny replik har fått en ny 
rad. För att förstå i efterhand vem som har sagt vad så har första bokstaven i namnet använts 
framför repliken.41 
 

Vi har i denna studie använt oss utav Grundad teori (GT) som är en specifik metod framtagen av 
Glaser och Strauss år 1967 med syftet att bygga teorier utifrån data. Enligt grundad teori ska 
forskaren inte bekräfta eventuella hypoteser, utan meningen med grundad teori är att man ska 
upptäcka något nytt i det insamlade materialet.42 Den data som vi samlat in från fältet kommer vi 
att analysera genom att läsa materialet och därefter bygga koder som beskriver det vi hittat.43 
Kodning innebär att man tar sin insamlade data och analyserar den ett steg längre. Man kan säga 

                                                
39 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Etnography: Principless in practice, (London, 2007), s. 49f. 
40 Eva Fägerborg, “Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 2011), s. 107. 
41 Ibid, s. 108. 
42 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande perspektiv (Stockholm, 2003), s. 13.   
43 Juliet M. Corbin & Anselm L. Strauss, Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory, 3. 

ed., SAGE, Thousand Oaks, 2008,s. 45 ff. 
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att man gräver sig ner i data för att hitta dolda budskap. 44Utifrån dessa koder bildar vi sedan 
kategorier där koderna sorteras utifrån förenade nämnare innan de analyseras vidare.45 Analys är 
en aktiv process och bygger på att se på det material som samlats in för att hitta förenade 

nämnare.46 Inom GT finns det en metod som heter teoretisk sampling.  Denna metod innebär att 
de koder man genererat från sin första intervju styr nästkommande intervjuer och på så sätt 
förändras studien under arbetets gång.47 Vi har i samband med våra intervjuer använt oss utav 
denna metod då vi märkte att informanternas svar gav oss nya frågor.  
 

Kodning och kategorier 
Efter att ha transkriberat intervjuerna så började vi med en öppen kodning som är en form av 
kodning inom GT. Öppen kodning innebär enligt Corbin och Strauss att man bryter ner insamlad 
data för att sedan studera och analysera den. Denna process leder i sin tur till att man kan skapa 
kategorier.48 Vi skrev upp alla ord och meningar som vi ansåg var relevanta på en whiteboard-
tavla, som då alltså blev våra koder. Nästa steg i processen var att hitta koder som gick att koppla 

tillvarandra vilket resulterade i våra sex kategorier;  

• Varför droger? 

• Motstånd, frigörelse och identitet 

• Narkotika och kriminalitet 

• Attityder kring narkotika.  

• Droger som leder till droger 

• Prevention 

Metodreflektion: att arbeta i par 
Till denna uppsats så har vi varit två författare, det positiva med detta har varit att vi under hela 
arbetets gång har kunna diskutera och reflektera med varandra. Vi har undgått konflikter 
eftersom vi känner varandra och tidigare arbetat tillsammans, konflikter som annars möjligtvis 

kunnat uppstå. Vid intervjutillfällena var vi båda med, dock den ena som styrde/höll i intervjun 
medan den andre antecknade svar, detta medförde att det möjliga bortfallet av följdfrågor 
minimerades. Intervjuerna delade vi in så att Erik ansvarade över 3 intervjuer och likaså för 
Alexander. Med ansvar över intervjuer menar vi att personen höll i själva intervjun samt 
transkriberade intervjun efteråt. I det själva skrivande arbetet har vi båda två varit delaktiga men 
att vi har ansvarat över olika delar. Erik har ansvarat över enkätstudien från skapande till 
färdigställd data och Alexander har ansvarat över metoddelen. I analysdelen så delade vi upp 

                                                
44 Ibid, s. 66.  
45 Ibid, s. 160 ff. 
46 Ibid, s. 67. 
47 Corbin & Strauss, s. 144 f. 
48 Corbin & Strauss, s. 195.  



 13 

kategorierna framförallt på grund av tidsaspekten. Alexander ansvarade här över kategorier som: 
Varför droger?, Motstånd och frigörelse och narkotika och kriminalitet, Erik ansvarade här över 
kategorierna: Attityderna kring narkotika, droger som leder till droger och prevention. Vi har 

dock varit inkluderade i varandras ansvarsområden fortlöpande, så även fast vi har haft 
ansvarsområden har arbetet varit jämnt fördelat mellan oss. Det har inte uppstått några problem 
när vi har skrivit uppsatsen, kanske för att studenter vid Samhälls- och kulturanalysprogrammet 
är så pass vana vid att arbeta i grupp efter sina tre år. 

Etiska reflektioner 
Då den information informanter gett kan vara känslig så har vi valt att inte nämna någon av våra 
informanter vid namn, men även för att följa konfidentialitetskravet som tillsammans med 
nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet är de fyra etiska principerna inom 
svensk forskning.49 För att följa informationskravet så har vi innan intervjuerna skickat ut 
informationsbrev där vi klargjort vad studien handlar om, samt om informantens rättighet till att 
när som helst under studien kunna hoppa av enligt samtyckeskravet. Vi har också sett till att den 
insamlade informationen endast använts till denna studie och till inget annat för att på så sätt 

uppfylla nyttjandekravet. 
 
En etisk aspekt som dykt upp har varit det som Oscar Pripp betonar i kapitlet ”Reflektion och 
etik” i antologin Etnologisk fältarbete är där han skriver om relationen mellan forskare och 
informanten, då intervjuer och observationer är sociala belägenheter där deltagarna identifierar 
varandra. Vi som forskare blir identifierade av våra informanter, samtidigt som vi identifierar 
dem. Detta leder till att vi sätter upp vissa förväntningar på varandra som vi hoppas att den andra 
ska leva upp till.50 

Tidigare forskning 
I rapporten Skolelevers drogvanor 2011 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN) skriver man om årskurs nio och gymnasieelevers drogvanor. När det kommer till 

narkotika så ser man i denna rapport en ökning bland unga jämfört med tidigare år även om 
ökningen inte är markant. I årskurs nio svarade nio procent av killarna att de använt narkotika 
någon gång och sex procent av tjejerna svarade motsvarande sak. I årskurs två på gymnasiet 
svarade 20 procent av killarna att de någon gång använt narkotika och motsvarande procent för 
tjejerna låg på 14 procent.51 Det går alltså en stor en skillnad mellan slutet på högstadiet och 
mitten på gymnasiet. Majoriteten av de som svarade att de använt narkotika svarade även att det 
                                                
49 Bryman, s. 132. 
50 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik”, i Etnologiskt Fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 

45.  
51 Clara Henriksson & Håkan Leifman, Skolelevers drogvanor. 2011, 1. uppl., Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, Stockholm, 2011, s. 19.  
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var cannabis som var deras debutdrog. Det vanligaste sättet att få tag på drogerna var enligt 
ungdomarna från kompisar eller någon bekant. Platserna där förvärvandet av narkotika skedde på 
var oftast på gator, i parker eller hos kompisar.52 

Cannabisanvändning bland ungdomar: En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention 
är en rapport från 2013 av Forskning och Utveckling i väst (FoU i väst) och Länsstyrelsen Västra 
Götalands län där man forskat kring ungdomar och cannabis. Man lyfter bland annat frågan om 
könsskillnader i samband med cannabisbruk. I rapporten skriver man att killar är 
överrepresenterade när det gäller bruk och laborerande med droger allmänt, vilket vi även kan se i 
rapporten från CAN. Samtidigt så konstaterar man att denna skillnad inte är speciellt stor när det 
kommer till cannabisbruk bland unga. Dock finns det en benägenhet till allt större könsskillnader 
att uppstå bland dem som fortsätter använda droger, särskilt tydligt bland dem som fastnar i 

tyngre narkotikamissbruk. Det är för det mesta också killar som presenterar och fördelar 
drogerna i sina umgängeskretsar.53  
Den tidigare forskningen säger alltså att cannabis är den vanligaste typen av narkotika som 
ungdomar väljer att testa. Forskningen visar också en tendens till att testa narkotika ökar när man 
börjar på gymnasiet och att det finns skillnader mellan killar och tjejer även om man inte bara 
låter siffrorna tala för sig. De flesta människor som använt sig utav cannabis kan inte själva hitta 
ord att beskriva känslan. Detta gör det svårt att undersöka cannabisens påverkan när det påverkar 
minnet hos brukaren. Det kan vara så att folk misstar sig gällande drogens påverkan på deras 

humör. Vissa säger att dem blir glada av att röka marijuana medan i själva verket kan det vara så 
att användandet av drogen ger dem en chans att sätta sig och se på tv, ha sex eller något annat 
som i sin tur förbättrar deras humör. Det vill säga att vissa förväntar sig vissa egenskaper från 
drogen fast det kanske istället är just förväntningen som gör dem glada. Detta bygger på 
problematiken kring självrapporterad forskning kring cannabis.54 Sedan har vi redan nämnt 
rapporten från ECNN angående den syntetiska drogen MDPV där man forskat och samlat 
statistik från den Europeiska Unionens medlemsländer.55  
Forskning och studier kring missbruk i Norrköping har gjorts tidigare, det har inte handlat 

specifikt om de preparat som vi valt att fokusera på i denna uppsats, utan har istället handlat mest 
om missbruket av heroin. Det är framförallt forskningen av professorerna Bengt Svensson och 
Philip Lalander som vi tagit del av inför denna uppsats. Även om deras forskning har varit 
inriktad mot heroinmissbruket så har de lyft andra frågor och faktorer kring missbruk i bland 
annat Svenssons avhandling Pundare, jonkare och andra56  och i Lalanders två böcker Hela världen är 

                                                
52 Ibid, s. 69. 
53 Forkby, Olausson & Turner, s. 25. 
54 Mitchell Earleywine, Understanding marijuana: a new look at the scientific evidence, Oxford University Press, (Oxford, 

2002), s. 101. 
55 EMCDDA–Europol Joint Report on a new psychoactive substance: MDPV (3,4-methylenedioxypyrovalerone), 

2013. 
56 Bengt Svensson, Pundare, jonkare och andra: med narkotikan som följeslagare, 3. uppl., Carlsson, (Stockholm, 2007). 
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din57 och Respekt.58 Rapporten Alkohol och narkotika tar upp att det finns flera effekter utav ett 
missbruk, både från kort- och långvarigt missbruk. Det som är mest påtagligt är hälsoeffekterna 
och utanförskapet som är en bidragande effekt av ett missbruk. Det är dock inte bara 

missbrukaren som tar skada, utan anhöriga drabbas på olika sätt. Samhällsekonomin tar även den 
skada,59 då vård av missbrukare på olika sätt kostar pengar. 

Teoretiska Utgångspunkter 

Stigma 
Stigma är ett begrepp som kommer från antikens Grekland. Grekerna använde detta begrepp för 
att symbolisera fysiska tecken eller abnormiteter hos en individ som gjorde att personen sågs som 
en avvikare. En person man då skulle ta avstånd ifrån förslagsvis en slav, brottsling eller utstött.60 

Idag används begreppet stigma för att klargöra den process där en individ stämplas som avvikare 
på grund av kroppsliga missbildningar eller mentala störningar. Att få ett stigma innebär enligt 
Goffman att få ett karaktärsdrag som är väldigt nedsättande för individen.61  Då vi har varit i 
kontakt med människor som arbetar med individer som ses som avvikare på grund av deras 
nuvarande eller tidigare missbruk så kan vi se hur stigma processen varit i gång. Att bli stämplad 
som avvikare är dock inte något som alltid har en negativ effekt har vi märkt. Då de som blir 
avvikare söker sig till varandra och bilder en grupp där deras normer blir ledande och inte alls 
avvikande som de skulle vara i det ”normala” samhället.  

Avvikande beteende 
Begreppet avvikande beteende började användas på 1960-talet som ett försök till att tära med 
kriminologins stela perspektiv på det straffrättsliga systemet. De existerade problem i samhället 

bortsett från de kriminella gärningarna som inte kunde förstås utifrån det juridiska systemet. 
Begreppet har därmed gjort det möjligt att studera andra grupper än bara brottslingar i samhället 
som till exempel mentalsjuka, narkomaner, alkoholister och handikappade förklarar Hilte.62 Hilte 
refererar till Howard S Becker som utgår från tre olika definitioner för avvikande beteende, som 
är den statiska definitionen, den patologiska definitionen och den regelorienterande definitionen. 
Den statiska definitionen menar på att beteende och förhållanden som inte stämmer överens med 
det normala är avvikande. Den som har rött hår och fräknar är statiskt sett en avvikare i Sverige, 
precis som de extremt överviktiga. Den patologiska definitionen utgår från ett sjukdomstänkande. 

Missbruk och kriminalitet framställs inom detta perspektiv som symptom på en fysisk eller 
                                                
57 Philip Lalander, Hela världen är din: en bok om unga heroinister, Studentlitteratur, (Lund, 2001). 
58 Philip Lalander, Respekt: gatukultur, ny etnicitet och droger, 1. uppl., Liber, (Malmö, 2009). 
59 Charlotta Lindell & Lotta Fornander, Alkohol och narkotika: förekomst, förebyggande och behandling i Östergötland, 

Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland, (Linköping, 2008), s. 7. 
60 Erving Goffman, Stigma: den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2011), s 9.  
61 Ibid, s. 11. 
62 Hilte, s. 7.  
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mental sjukdom. Den regelorienterade definitionen syftar på individens oförmåga att följa 
gruppens regler vilket leder till avvikelse. Så fort vi märker vilka regler en grupp ställer sig bakom, 
så kan vi se om en person brutit mot de reglerna och kan kallas för avvikare.63 

Identitet 
Enligt Jenkins så handlar identitet om att förstå vilka vi är och vilka alla andra är, samt för de andra 
att veta vilka vi är. Han ser identitetsskapandet som en process i relation till innebörd, innebörd 

menar han i sin tur på att den produceras i samspel med andra människor.64 Utifrån det tolkar 
han identitet som en konstant process som aldrig håller sig oföränderlig utan befinner sig i 
konstant förändring.65  

Livsvillkor 
Livsvillkor är de alldagliga förutsättningar och faktorer som påverkar våra liv såsom ekonomi, 
arbete, etnicitet, kön och utbildning fastställer Sörmlands landsting på sin hemsida under temat 
folkhälsovetenskap.66 Dessa livsvillkor skiljer sig från individ till individ beroende på vad man har 
för bakgrund och socioekonomisk status i samhället.  Livsmiljö är något som då går hand i hand 
med livsvillkoren. Då individers livsmiljö avser omgivningen det vill säga naturen, byggen, sociala 
och praktiska förhållanden som påverkar livsvillkoren.  Enligt Folkhälsomyndigheten så präglas 
en bra livsmiljö av att den gör det möjligt för befolkningen att ordna det alldagliga livet och att 
tillfredsställa sina vanligaste behov, som till exempel försörjning och trygghet.67 En dålig livsmiljö 

påverkar alltså livsvillkoren negativt. 

Ungdomars livsvillkor 
Thomas Ziehe skriver att kompetens- och maktförhållanden mellan föräldrar och ungdomar är 
för ingen del tydligt till föräldrarnas favör. Utan snarare tvärtom, i många avseenden kan vi se en 
latent men inte öppet synlig tillväxt i ungdomarnas kompetens och makt gentemot de vuxna. Ett 
förhållande som kan gå så långt som till en klar överlägsenhet. Föräldrarna kommer fortfarande 
att försöka bevara kontrollen över ungdomarna så länge de kan.68 Detta fenomen är i dag väldigt 
tydligt i många situationer där ungdomar har diskussioner med sina föräldrar om exempelvis 
cannabis. Ungdomarna vill gärna tro att de är pålästa och att de vet mer än de vuxna. Samtidigt 
blir de vuxna osäkra då ungdomarna agerar på väldigt självsäkra sätt. Vissa föräldrar väljer här att 

                                                
63 Ibid, s. 8f. 
64 Richard Jenkins, Social identity, 3. ed., Routledge, (London, 2008).s. 4ff.    
65 Ibid, s. 4ff.    
66 Landstinget Sörmland, Definitioner och begrepp inom folkhälsovetenskapen (2014), 

http://www.landstingetsormland.se/Paverka-sjalv/Folkhalsa/Definitioner-och-begrepp/ hämtad 2012-04-15. 
67 Folkhälsomyndigheten, Livsmiljö (2013-11-03), http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-

och-levnadsvanor/livsmiljo/ hämtad 2014-05-08. 
68 Thomas Ziehe, Ny ungdom: om ovanliga läroprocesser, Norstedt, (Stockholm, 1986), s. 40. 
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sätta ner foten och förklara att ungdomarna har fel, men vissa vuxna blir här osäkra och böjer sig 
för ungdomarna och deras "relevanta" fakta. 
 

Kenneth Petersson förklarar att ungdomar befinner sig i en situation där de inte får chansen att 
delta i offentliga rum som styrs av de sociala institutionerna. Som ungdom blir man utesluten från 
produktionssfären och från socialt ansvar, samtidigt som ungdomar är efterfrågad, men mest av 
polisen, socialarbetare och lärare.69 Utanförskapet leder till att man söker sig till sina egna, det vill 
säga att ungdomar söker sig till ungdomar och små grupperingar och gäng kan eventuellt bildas. 
Speciellt ute i de invandrartäta förorterna där ungdomar ofta har sämre förutsättningar att lyckas 
på grund av låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet och segregation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
69 Kenneth Petersson, Ungdom, livsvillkor, makt: en studie av erfarenheternas rum i det moderna, 1. uppl., Tema 
Kommunikation, Univ. [distributör], Diss. Linköping : Univ.,(Linköping, 1990), s. 161. 
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Analys 
I detta kapitel kommer den data som är insamlad från intervjuer, observationer och enkäter att 
analyseras med hjälp av litteratur och forskning. Varje titel är en kategori som vi har fått fram 
från koderna som skapades utifrån de transkriberade intervjuerna. Det vill säga kategorier utifrån 
GT som vi har arbetat efter. Kompassriktningen i analysen har varit att besvara vårt syfte, vem 
den ”nya” missbrukaren är. Våra tolkningar och påståenden ligger alla till grund utifrån det 
insamlade materialet.70  

Enkätstudie – Högskolestudenternas ANT vanor. 
Det var 29 personer som svarade på vår enkät (Se bilaga 1). De svarande var mellan 22 till 29 år 
gamla och alla studenter vid Linköpings Universitet. Vi har inte noterat vilket program de läser 
vid eller vilken fakultet de tillhör, då vi ansåg att detta inte var relevant till studien. Det var 16 
killar som svarade och 13 tjejer, enkäten bestod av 20 frågor rörande familj och vänner, hälsa, 
tobak- alkohol- och narkotikavanor. Vi har valt att i denna uppsats ta med de svarandes svar från 

tobak- alkohol- och narkotika vanor för att ställa de i relation till varandra. Här nedan följer några 
diagram över vanorna kring de tidigare angivna ämnena, vi kommer att presentera dem kort efter 
varje diagram och redovisa kopplingarna mellan dem.  

Har$
provat$
tobak$
97%$
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inte$
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tobak$
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Tobaksvanor*

              

54%$
46%$
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Använder$inte$tobak$regelbundet$

 
 
 

 

                                                
70 Magnus Öhlander, “Analys” i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 2011), s. 266ff. 
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När vi frågade om tobaksvanor så skiljde vi inte 
mellan cigaretter, snus eller annan tobaksform. Utan 
tanken bakom frågan var att se om det fanns något 

samband mellan att man använder eller testat tobak 
till att man testat eller brukar narkotika. Tanken med 
att fråga kring vanorna med alkohol var om vi på 
något sätt kunde se något samband där till narkotika 
eller liknande, men eftersom det var 100 procent av 
dem svarande som har druckit alkohol under den 

senaste månaden så kan vi inte urskilja 
något konkret på den punkten. Vi 
kommer nu övergå till de svarandes vanor 
kring narkotika och deras närmaste 
umgänges krets. 
 
 
Av de svarande så har 59 procent någon 

gång testat narkotika och 41 procent har 
inte testat. Den vanligaste formen av narkotika 
som de svarande har testat är cannabis, men 
enstaka fall av ecstasy och spice dök upp i 
svaren. En majoritet av de frågande har alltså 
provat narkotika. Alla svarande som hade testat 
narkotika har även testat tobak, detta är inget 
svar som vi blev överraskade på då cannabis var 

den vanligaste formen av narkotika och det röks 
oftast tillsammans med tobak. Vi ville även se 
hur vanligt det var att ha någon i sin egen 
umgängeskrets som testat på narkotika, svaret 
visade sig så här: 
Av svaret att tolka så har ungefär hälften någon 
i sin närhet som testat narkotika. Det är 59 procent som har testat narkotika, men bara 48 
procent som har någon i sin närhet som har testat narkotika. Vi har inget svar på detta varför det 

ser ut på så vis. En gissning kan vara att när man har testat narkotika har personen i frågan gjort 
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detta med någon okänd person eller har testat helt själv. 
Att tillägga är att det bara var en person som inte testat 
narkotika men som kunde tänka sig att testa narkotika i 

framtiden. Så de flesta personer som kunde tänka sig att 
testa narkotika hade redan gjort det. Det var ingen 
större skillnad på kön när det gällde vilka som testat 
narkotika, diagrammet på nästa sida visar resultatet.  
 
Om man är nyfiken på att testa cannabis så brukar de 
flesta söka upp information om drogen på nätet eller via 
vänner som själva har testat på cannabis. Genom detta 

så införskaffar sig personen argument som sedan ligger 
till grund för att prova på cannabis.71 I enkäten så ställde vi frågan: Varför har du testat? Till dem 
personerna som hade svarat ja på att de använt narkotika någon gång.  De svar vi fick där var 
blandade, majoriteten var dock grupptryck och att man var nyfiken på att känna ruset. Under 
människans livstid har det länge funnits olika former av rusmedel. Synen på rusmedel har skiftat 
under människans tid, och samhällets värderingar på olika handlingar har också skiftat från tid till 
tid. Människans handlingar har värderats som bra och dåliga av samhället och har då förbjudit 
dem handlanden som samhället har värderat som skadliga för individen, grupper eller för 

samhället i sig. Det finns olika faktorer som påverkar samhällets ställningstagande till exempelvis 
droger i detta fall, faktorerna kan vara sociala, historiska, ekonomiska, medicinska och 
vetenskapliga.72 Svaren på varför de frågande i enkäten var villiga att testa narkotika var som 
tidigare sagt bland annat nyfikenhet. Detta är något som Amelie Andersson styrker i sin bok 
Cannabis, att den vanligaste anledningen till att någon testar droger är nyfikenheten. Andersson 
förklarar dock att de som testat narkotika i flesta fall inte fortsätter med det i framtiden.73 
 
Denna enkätstudie är gjord på drygt 30 personer så det är ingen data som går att fastställa rent 

generellt. Det har dock givit oss en vägledning i hur vanlig narkotikan är. Vi skulle kunna säga att 
30 personer är ett rimligt antal personer för en grupp på universitet, i den gruppen har då 17 
personer någon gång testat på narkotika. Av de personer som inte hade testat narkotika så var det 
bara 1 person som kunde tänka sig att prova på narkotika i framtiden, att tillägga är att den 
personen har testat på tobak. Eftersom det är över hälften av de svarande som har testat på 
cannabis så vill vi påstå att det inte är någon avvikande handling.74 Så inom denna grupp är 
cannabis inte något som sticker ut. 

                                                
71 Andersson, s. 134. 
72 Ibid, (Falun, 2014), s. 62f. 
73 Ibid, s. 63. 
74 Hilte, s. 7. 
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Varför droger?  
Varför droger? Detta är en kategori som växt genom koder som berört frågan om varför man 
som ung väljer att testar och fortsätta med att missbruka narkotika. När vi ställde frågan om 
varför unga missbrukar narkotika så var det ett svar som förekom i alla intervjuer, nämligen 
nyfikenhet. Som ung är man alltid nyfiken av testa det som är okänt för en. Det kan vara allt från 
att cykla snabbt ner för en backe till att som sagt röka en cannabis joint. Vi har tidigare hänvisat 

till Hermansson när han förklarar att ungdomars nyfikenhet spelar roll när det kommer till 
narkotika. En av informanterna som arbetar preventivt mot narkotika svarade följande på frågan.  

Jag tror bakgrunden till att ungdomar testar allt möjligt för att gå över gränserna och så ingår i att bli vuxen 

[…] som ungdom testar man ju gränser, man gör farliga saker, man springer på taket, man röker, man 

dricker alkohol, man gör mycket brott. 

Det är enkelt att säga att det ena leder in på det andra, men i detta fall ser det ut som så att man 
testar en grej och det gick bra så vad händer om jag testar detta? En motsvarande informant var 
inne på samma spår med nyfikenhet men la även till en annan faktor när denne svarade. 

Ungdomar har alltid varit nyfikna. Det är liksom ett friskt beteende. Sen finns det dom som är lite mer 

nyfikna än andra, dom som alltid vill dyka där det är som djupast och köra fortast. Alltså man vill ha 

kickar. […] Man kanske kommer från ett missbrukande hem […] Så då lever man i en jätteosäker värld, 

och ja då ser man nog inte så mycket gränser. 

Anledning till att man som ung väljer att börja använda narkotika kan alltså också bero på att man 
har folk i sin närhet, i sin familj som använder det. Om ens mamma eller pappa använder det, 
vilka är dem då att säga till om att det är fel och inte accepterat? Man brukar säga att barn gör vad 
vuxna gör, så om man är uppväxt i familj med missbruk så är det inte så konstigt om man själv 
vid 17-18 års ålder börjar missbruka. Som vi förklarat tidigare genom att hänvisa till Ziehe så kan 
man se hur maktförhållandet mellan unga och deras föräldrar i tonåren ofta förändras gentemot 
när de var yngre. De unga blir mer och mer kompetenta vilket leder till att de i utmanar 

föräldrarna om makten i deras förhållande och i många fall kan de bli överlägsna över sina 
föräldrar. Föräldrarna i sin tur gör oftast allt för inte förlora makten i förhållandet.75 I värsta fall 
står den unga där utan respekt för sina föräldrar och är det väldigt enkelt för denna att fatta beslut 
som den anser är bra men som egentligen är dåligt och som föräldrarna skulle varnat denne från 
att ta, exempelvis att börja använda narkotika.   
En annan faktor och kod som präglar kategorin är grupptryck. Vi vet att grupptryck är extremt 
vanligt hos unga vare sig man är 13 år eller 23 år så kan grupptryck ha en avgörande roll i ens 
beslut. Bengt Svensson skriver att människan har ett behov av en socialitet, ett krav att mötas, 

men man vill ofta inte säga att man umgås bara för att umgås. Det ser ut att vara mindre hotfullt 
att mötas kring en gemensam handling, att ses över en kopp kaffe eller en öl ihop. Men den 
gemensamma handlingen kan också vara att ta narkotika tillsammans.76 Unga umgås ofta i grupp 

                                                
75 Ziehe, s. 40. 
76 Svensson, s. 315. 
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och det är ofta då man testar på nya saker. Man tar sin första öl med gruppen, man röker sin 
första cigarett eller testar cannabis första gången. En av våra informanter som brinner för det 
förebyggande arbetet ger ett exempel på grupptryck i citatet nedan. 

Grupptryck […] Är det då ett gäng där man börjat dricka och röka tidigt, speciellt röka så är steget inte så 

jätte långt då till att testa cannabis eller spice och då är det lätt gjort. 

När behovet av socialitet möter grupptryck hos unga så verkar resultatet ofta ha en negativ 

utgång.  
I CANs rapport har vi sett en ökning av dem som har använt eller använder narkotika på 
gymnasiet jämfört med dem på sista året i högstadiet. Varför ser det ut så? Man kan spekulera, 
nyfikenheten växer och grupptrycket ökar. Våra informanter menar att klivet från högstadiet till 
gymnasiet spelar en betydande roll. Man kommer till en helt ny miljö och får helt nya lärare och 
kompisar. Det är en helt ny värld som man kliver in i, och vad händer när man upptäcker något 
nytt som ung? Man blir nyfiken, man testar saker vilket vi redan varit inne på. Behovet av 
socialitet och av tillhörighet ökar, så man söker sig till dem som är som en själv eller så försöker 

man ändra på sig själv för att passa in. På gymnasiet är det allmänt känt att det nästan alltid finns 
olika subkulturer eller grupperingar som gentemot varandra anses vara avvikande för den andra 
gruppen. En grupp kräver att du klär dig i svart, en annan kräver att du ska vara bra på idrott och 
den tredje gruppen kräver att du ska strunta i skolan och skolka. Söker du dig då till en av de 
grupperna så kommer de andra grupperna sätta ett stigma på dig, vilket gör dig till en avvikare. 
Johan Forsnäs, Ove Sernhede och Ulf Lindberg skriver att ungdomliga subkulturer skapas i syftet 
med att ifrågasätta ordningen genom att ställa sig utanför och på så sätt blir subkulturerna 
avvikande.77 Vilket går att se på de olika grupper och subkulturer på gymnasiet. Hilte hänvisar till 

Edwin Schur när han förklarar att all stämplingar bygger på att man som person eller som grupp 
känner sig hotad av det man stämplar.78 Man känner alltså hot eller rädsla mot dem som inte lever 
upp till de normer som gruppen delar, vilket klart och tydligt går att se i gymnasiet. Philip 
Lalander och Thomas Johansson menar på att ungdomsgruppen skapar föreställningar av frihet, 
makt, trygghet och bekräftelse.79 De skriver även att många unga människor längtar efter social 
gemenskap, efter att få ingå i en eller flera grupper och ta del av precis samma föreställningar som 
de säger att ungdomsgruppen skapar.80 Står man då utanför alla grupper som ensam avvikare och 
får frågan om att om man testar den där drogen eller liknande så får man vara med då är det inte 

alltid så lätt att säga nej på grund av behovet att få vara delaktig och få bekräftelse. 
 

                                                
77 Johan Fornäs, Ulf Lindberg & Ove Sernhede (red.), Ungdomskultur: identitet och motstånd: en antologi, Akademilitt., 

(Stockholm, 1984), s. 7. 
78 Hilte, s. 124.  
79 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik, 4., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, 

(Lund, 2012), s. 55.  
80 Ibid, s. 120.  
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Om man då tar klivet från gymnasiet upp till universitet så har vi färska siffror på det 
examensarbetet som gjordes av en student på Skövdes högskola, och som handlade om cannabis 
bland studenterna på Linköpings universitet. Siffrorna visade att ca 50 % av de män som 

studerade termin 5 hösten 2013 någon använt cannabis. Motsvarande siffra för kvinnorna låg på 
ca 25 %.81  Återigen ser vi här ett uppsving när man tar klivet upp till en högre utbildningsnivå. 
Varför då? En informant som arbetar med studenter har en tanke om att cannabis i pålästa 
studenters ögon inte är mer farligt än alkohol. 

Det är ju krasst om man bortser från att det är illegalt, så visst är det väl som med alkohol att det är inte så 

farligt. […] Sen är det ju så med cannabis utifrån ekonomi att det är ju inte så dyrt om man inte fastnar i det, 

om man bara tar det några gånger i månaden. Så rent ekonomiskt så är det väl inte dyrare är att gå ut och 

dricka alkohol heller. 

Informanten menar på att cannabis har blivit mer accepterat av unga vuxna i dagens samhälle 
även om det inte är lagligt. Många använder argumentet ”det är väl inte farligare än alkohol”. Hur 
vida detta argument stämmer eller inte kan vi dock inte avgöra, men Bengt Svensson hänvisar till 
Peter Laurie när han skriver att om alkoholen upptäckts i modern tid hade den förmodligen 
omedelbart narkotikaklassats och förbjudits.82 Är det därför då rimligt jämföra cannabis med 
alkohol? Vi avslutar denna kategori med ett citat från vår enkät undersökning.  

	   Fråga: Varför har du testat narkotika?  Besvarande: För att jag kan! 

Man kan tolka det svaret på väldigt många sätt, har personen ifråga ingen anledning alls eller vill 
den helt enkelt inte bara svara på frågan? Vi tolkar svaret som att den besvarande inte ser så 
allvarligt på narkotikamissbruk och dess följder. 
 

Motstånd, frigörelse och identitet 
Som ungdom är man fortfarande en individ som försöker finna sin plats och identitet i samhället. 
Man ställer sig ofta frågan, vem är jag?  I jakten på sig själv är man inte ofta ensam utan man har 
familj och vänner som är med och formar och styr en på vägen.83 Vad händer då när man styrs in 
på fel väg? Som ungdom söker man sig ofta till umgängeskretsar där folket är som en själv eller 
som man egentligen vill vara. Vad andra tycker och tänker om en själv är enormt viktigt för 
individ i sina ungdomsår. Vi har redan diskuterat exemplet där man tar klivet från högstadiet till 
gymnasiet och trampar in i en helt ny värld med helt nya förutsättningar, precis som en av våra 

mer rutinerade informanter inom det förebyggande arbetet förklarar. 

Alltså det öppnar sig en ny värld när man börjar gymnasiet och där ser vi att kurvan går upp. 

                                                
81 Sammanträde med Studenter vid LiU Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (SLANDT) 7.3.2014. 
82 Svensson, s. 16.  
83 Andersson, s 46f.  
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Man ansluter sig till den där gruppen som står och pekar fingret åt lärarna fastän man egentligen 
inte alls hatar dem. Gör man något fel som ung då? Många som forskar kring ungdomar gör det 
enligt Forsnäs, Sernhede och Lindberg för att ungdomar eller ungdomsgrupper ses som ett 

problem i samhället.84 Samtidigt kan man tolka ungdomarnas finger åt läraren som en del av 
processen av att växa upp. Att göra motstånd är att göra sig själv fri, fri från det etablerade 
samhället alltså mot de vuxna menar Lalander och Johansson.85 I kategorin ”Varför Droger?” så 
pratar vi om nyfikenhet som en anledning till att man testar droger, men här diskuterar vi snarare 
valet av att vara rebellisk som en anledning till samma sak. Föräldrar och lärare säger till 
ungdomarna att droger är farligt och olagligt, vad betyder det för vissa ungdomar och grupper 
som är ute efter att frigöra sig från etablissemanget? Kopplar man detta till det andra citatet under 
rubriken ”Varför droger?” så ser vi att ungdomar gärna testar det där som man absolut inte ska 

testa. Här har vi något vi inte får göra, något som kommer väcka diskussion och där vi får 
uppmärksamheten. Det är en fråga om bekräftelse, att få hävda sig utan att behöva stå tillbaka 
mot de vuxna. Vilka ser man då upp till? En av de studenter vi intervjuat svarar följande;  
	  

Jag, tror att om man tillhör den gruppen av unga som är beredda att ”jävlas” med de vuxna så har man 

ofta de som är äldre men ändå inte ser sig själv som vuxna som förebilder. Alltså personer i åldrarna 

20-26 år som ofta bor kvar i samma bostadsområde som de yngre. Ofta tillhör dessa äldre kriminella 

grupperingar. 

 

Nu blev det ett väldigt hopp från ungdomsgrupp till kriminella grupper, men det är oftast där 
någonstans som det sker. Hilte hänvisar till Edwin Sutherland när han visar dennes modell över 
hur man skaffar sig ett avvikande beteende, genom att man rör sig i avvikande umgängen med 
avvikande attityder så skapar man sig ett avvikande beteende.86 Denna modell går att tillämpa på 
den process där ungdomen eller gruppen går från att vara ett avvikande umgänge till att bli en 
kriminell grupp likande dagens stora kriminella gäng som många av dem började som grupper för 
ungdomar. Ett annat sätt att som ung bryta sig fri från vuxna är att göra saker som får en att 
verka erfaren.  Att handskas med droger kan enligt Lalander och Johansson få en att upplevas 

som mer erfaren. Då man vid användning eller försäljning av droger associerar sig med tecken 
som inte är tillåtna för unga. Man bedöms inte längre som ett barn utan makt och inflytande.87 
Tidigare skrev vi att man som ungdom ofta söker svar på frågan om vem man är och vad man 
har för identitet. Det kan vara ett väldigt intensivt arbete när man söker efter sin identitet och 
livsstil, vilket ibland leder till att ungdomen finner sig i själv i en återvändsgränd med känslor av 
att inte ha en identitet.88 För att ta sig ur denna gränd så kan man använda sig utav droger. Vilket 
Lalander och Johansson klargör när de skriver att man genom droganvändande kan skapa sig en 

                                                
84 Forsnäs, Lindberg & Sernhede, s. 7. 
85 Lalander & Johansson, s. 38.  
86 Hilte, s. 48.  
87 Lalander & Johansson, s. 217.  
88 Ibid, s. 116.  



 25 

bild om vem man är eller hur man är som grupp, det vill säga att man konstruerar sig eller 
gruppen en identitet.89  När Lalander i en tidigare studie samtalade med en informant så 
förklarade informanten att den som ung började sälja hasch för att få bekräftelse. Bekräftelse på 

vem denne var och att den var någon som hade betydelse.90 Koppla detta samtal till citatet om 
unga personer rekryteras för drogförsäljning av gäng i delen om Narkotika och kriminalitet som 
kommer nedan, så kan vi se ett mönster som faktiskt verkar vara ganska så verkligt och inte bara 
något som vi läser i litteraturen. 
  

Narkotika och kriminalitet? 
En av frågeställningarna inför denna uppsats var om det finns ett samband mellan narkotika och 
kriminalitet? Narkotikastrafflagen (1968:64) är en svensk lag som kan leda till fängelse. Om vi 
tittar lite snabbt på den första paragrafen så säger den följande. 1 § Den som olovligen 1. 
överlåter narkotika, 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 3. förvärvar narkotika i 
överlåtelsesyfte, 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan 

befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 5. bjuder ut narkotika till försäljning, 
förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare 
eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 
6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, 
för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.91 Om man då har använt, förvarat eller sålt 
narkotikaklassade preparat så har man utfört en kriminell gärning enligt svensk lag. Men stannar 
det bara här? Eller finns det mer kriminella samband mellan individen och drogen? Innehav och 
distribution av narkotika vet vi redan är några kopplingar men sen finns det andra kopplingar. 

Kriminella gäng är en av flera andra kopplingar om man gör mellan narkotika och kriminalitet.  

Dom etablerar sig ju och vänder sig till yngre personer och fångar upp. Alltså det heter ju att de fångar upp lite 

svagare personer som inte har så mycket kompisar och som vill ha samhörighet och sen låter man dem sälja ute 

på skolgården. För dom själva skulle väcka alldeles för mycket uppmärksamhet och då har man gjort en bra 

insats tycker den här personen då. Nu har jag mycket kompisar, nu har jag träffat folk.  

Detta citat kommer från en av våra informanter inom Landstingets missbruksområde när vi 

diskuterar om hur gängen rekryterar unga för narkotikaförsäljning. Vilka är dessa unga som 
rekryteras? Informanten förklarar att det ofta är unga som är utanför som söker uppmärksamhet 
och samhörighet. Återigen kan vi se kravet på att få umgås med andra spela en avgörande roll. 
Professorn i sociologi, Randall Collins skriver att ett av svaren till att man blir kriminell är för att 
man har hamnat i fel sällskap. Ungdomar dras till kriminella gäng och börjar själva tillskriva sig 
kriminella uppfattningar. De börjar snatta, vandalisera och dylikt vilket för dem längre in i den 

                                                
89 Ibid, s. 216f.  
90 Ibid, s. 217. 
91 Sveriges Riksdag, Narkotikastrafflag (1968:64), http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Narkotikastrafflag-196864_sfs-1968-64/ hämtad 2014-05-12. 
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kriminella sfären. Detta leder så småningom till att de börjar begå tyngre brott för att till slut bli 
rutinerade brottslingar. Ett annat svar som Collins ger är att splittrande hem och segregerande 
bostadsområden som många av Sveriges tidigare miljonprogramsområden, är förhållande och 

livsmiljöer som gör människor fientligt inställda och otrygga. Dessa faktorer kan lett leda till att 
man dras in på brottets bana. Att växa upp i nämnda områden och förhållanden med ständiga 
besvikelser leder till att ungdomar inte ser någon mening med att identifiera sig med det normala 
samhället. 92 I Norrköping så kan man se denna problematik i områden som bland annat Hageby 
och Klockaretorpet. Dessa områden är gamla miljonprogram och som idag kännetecknas av hög 
arbetslöshet, segregation och som har problem med kriminalitet. De problemen har lett till en 
ökad social oro i Norrköping efter bland annat stora ungdomsbråk och skottlossningar i 
områdena.93 ECNN förklarar att det gjorts undersökningar där man inte funnit någon stark 

koppling mellan experimentellt narkotikaanvändning och kriminalitet. Fast de undersökningarna 
utesluter inte det faktum att många brott begås i samband med missbruk av narkotika.94  ECNN 
skriver även att det finns fyra olika typer av brott som är kopplat till narkotika som de samlar i 
begreppet ”narkotikarelaterad brottslighet”. Dessa fyra är psykofarmakologiska brott, ekonomiskt 
motiverande brott, systematiska brott och narkotikabrott. Den första typen handlar brott som 
sker under påverkan av ett psykoaktivt ämne till följd av akut eller permanent missbruk. Den 
andra typen handlar om brott som begås för att få pengar eller droger för fortsatt 
narkotikamissbruk. Den tredje typen berör brott som sker systematiskt inom den illegala 

narkotikamarknaden det vill säga distribution, innehav och användning. Den fjärde och sista 
typen samlar alla brott som sker mot den narkotikalagstiftning som finns.95 
 
På frågan om vart vår målgrupp får tag på drogerna så svarar alla informanterna att det oftast är 
så att de unga har någon kompis eller bekant som ”langar”. Hermansson skriver att det inte heller 
är ovanligt att langaren är en ungdom eller yngre vuxen som möjligtvis studerar och är ute efter 
ett förmånligt extraarbete.96 En av informanterna förklarar också att den känner personer som 
odlar hemma efter att ha beställt frön från nätet eller köpt utomlands. Det vi ser är att alla 

informanternas svar om ungas missbruk går att koppla till kriminalitet väldigt enkelt, för har man 
använt, sålt, odlat eller haft på sig narkotika så har man utfört en eller flera kriminella gärningar 
som kan ge straff enligt svensk lag. Nu säger de flesta informanterna att cannabis oftast används 
för dess lugnande effekter, men när vi lyfter frågan om MDPV så får vi andra svar.   

[…] Och dom här individerna man såg då, dom vill man inte träffa.  

De är liksom galna personer, jätteotäckt. 

                                                
92 Randall Collins, Den sociologiska blicken: att se bortom det uppenbara, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 98f. 
93 Sammanträde med Norrköpings brottsförebyggande råd 20.3.2014. 
94 Informationsblad från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, Fokus på narkotika, 

nr 2, 2007, s. 1. 
95 Ibid, s. 1.  
96 Hermansson, s. 79. 
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Citatet kommer från en av våra informanter som möter personer med missbruk i sitt arbete. 
Informanten beskriver MDPV som en drog som får folk att bli galna och att tappa all kontroll. 
En av anledningarna är enligt informanten att MDPV hela tiden förändras då det är en syntetisk 

drog, den som missbrukar drogen vet alltså inte hur den ska dosera rätt för att nå det ”perfekta” 
ruset. MDPV är väl även den drog som på senare tid blivit mer känd som en drog länkad till 
psykofarmakologiska brott, som till exempel händelsen i USA för ca ett år sedan då en man 
påverkad av MDPV eller badsalt som det också kallas tuggade av ansiktet på en annan man.97 En 
drog som precis som informanten säger påverkar individen på väldigt farligt sätt.  
 
Svensson hänvisar till Nils Christie och Kettil Bruun som visat att narkotika har en viktig 
integrationsroll i samhället genom rollen som den ”gode fienden”. Svensson fortsätter i 

sammanhanget att hänvisa vidare till Billy Ehn och Orvar Löfgren som redogör att narkomanen 
liksom den kriminelle har en relevans för de ”vanliga” individernas identitetsskapande. Deras 
ordning och normalitet bekräftas genom olikheten till avvikarnas kaotiska liv.98  Vi behöver alltså 
narkomaner och kriminella för att vi ska konstruera oss som ”vanliga” människor och därmed 
också en social ordning. Hilte är inne på samma spår när han skriver att samhället har ett särskilt 
intresse i att skapa ett visst antal avvikare för att på så sätt kunna säkerställa upprätthållandet av 
den sociala ordningen.99  
 

Attityderna kring narkotika 
Vi har tidigare talat om att den vanligaste formen av narkotika bland unga är cannabis något som 
även en av informanterna håller med om:  

 
Det är fortfarande cannabis som leder och spice på andra plats. 

 
Bland gymnasieelever har en stor andel testat på cannabis enligt informanterna. En av 
informanterna förklarar att just attitydförändringar är något som man måste jobba hårt med hos 
unga, men även hos vuxna. Jack Block psykolog i USA har i sin forskning visat på att ungdomar 
som testat på cannabis inte visat på någon missanpassning i samhället. Droganvändandet hade 
alltså ingen avgörande roll när det gällde deras utveckling. Psykiatriprofessorn Lester Grinspoon 
avfärdade all kritik som uppstod efter att studien offentliggjordes. Han har själv skrivit böcker om 
cannabisens medicinska potential.100 En av informanterna känner att inom det preventiva arbetet 

så är det frustrerande att jobba med cannabisfrågan just för att den är så pass komplex: 
 
                                                
97 Johanna Lagerfors, Kannibalism chockar USA (2012-07-02), http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.962929-

kannibalism-chockar-usa, hämtad 2014-05-12. 
98 Svensson, s. 18.  
99 Hilte, s. 65. 
100 Johan Anderberg, Cannabusiness: om konsten att legalisera en drog, Weyler, (Stockholm, 2011), s. 108f. 
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Det är så mycket attityder som ska bekämpas eller som man ska försöka ändra på… 

 

Informanten förtydligar här att det just är hos personerna själva som förändringar måste ske.  
En studie om droger gjordes på över 2000 elever i åldern 10 till 12 år på 47 skolor i 
Storbritannien och som publicerades år 2005. Studien byggde på både surveyundersökningar och 
intervjuer. Av 216 barn som lät sig intervjuas efter surveyundersökningen hade 43 stycken använt 
droger minst en gång. Ungefär 25 procent av deltagarna i intervjuerna tog avstånd helt från alla 
droger, medan resten såg skillnad på substanser. Heroin och kokain sågs som negativt medan 
cannabis sågs mer som en snäll drog, inte farligare än cigaretter eller alkohol.101 Det är väldigt 
vanligt att unga just gör denna jämförelse mellan alkohol och cannabis. De attityder som 

informanten vill ska bekämpas verkar vara svåra att ta sig an, om vi tittar på studien som gjordes 
så ser 75 procent av deltagarna cannabis som något likvärt alkohol, och alkohol är ganska så 
normalt att bruka bland ungdomar idag enligt vår mening. 
 
Hur kan då attityderna låta hos de personer som ställer sig positiva till framförallt cannabis? ”Man 
dör inte av att röka cannabis, jag blir lugn glad och kreativ och cannabis är ett naturligt preparat”. 
Ja det stämmer att cannabis kommer från en växt och på så sätt är naturlig, men allt som växer i 
naturen är inte naturligt för människan att få i sig. Till exempel rödvit flugsvamp är något som 

växer i naturen, men inget som människan bör äta på grund av att det är skadligt för oss.  
Det är dock sant att man inte dör av att röka cannabis, då det inte påverkar de livsuppehållande 
funktionerna hos en människa. Det har dock visat sig ett samband i rapporter att av tidig debut 
av cannabisrökning och cancer i luftvägarna. Att använda cannabis minskar kontrollen för 
människans förmåga till inre kontroll, kritisk granskning och till planering och beslutsfattande. Så 
visst blir personen lugn men kroppen får ta ”smällar för det”. Risken för nedstämdhet, 
humörsvängningar och negativa tankar ökar av ett direkt användande av cannabis så argumentet 
att man blir glad går även de att motbevisas. Till slut hur var det då med den kreativa sidan? Med 

användandet av cannabis så minskar faktisk människans förmåga till sin kreativa sida jämfört om 
man är fri från cannabis. Nu kanske det är så att vissa personer använder denna drog för att just 
fly vardagen för en stund, men få tänker nog på konsekvenserna av detta som cannabis medför. 
Men ett bruk av cannabis kommer inte lösa några problem hos människan, enbart ett sätt att fly 
för stunden, tillslut i ett aktivt bruk av cannabis kommer det bli ett normaltillstånd.102 Under alla 
intervjuer så ställde vi frågan varför ungdomar testar eller använder narkotika, de svar vi fick var 
som tidigare nämnt att ungdomar är nyfikna och att just nyfikenhet är ett friskt beteende vilket 
sades i ett citat i ovanför. Nu kan vi inte utgå ifrån att alla vet om de biverkningarna som 

cannabis kan ge och vad annan narkotika kan ge. Det vi dock kan tolka är att utifrån 
informanterna så är ungdomar, ungdomar. Dem testar saker och lär sig hela tiden. Är det inte 
som barn? Som slår sig och testar olika saker, under hela uppväxten så lär sig barnet vad man kan 
                                                
101 Richard Jenkins, Cannabis and young people: reviewing the evidence, J. Kingsley, (London, 2006), s. 25. 
102 Andersson, 136-141ff. 
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göra och vad man inte bör göra. Då kanske attityden till att testa rentutav är naturlig hos 
människan. 
 

Cannabis forskningen finns över hela världen och lutar åt olika håll, vissa studier slår hål på 
varandra. Men en sak som cannabis och alkohol har gemensamt är att om man konsumerar det 
under en längre tid och i stor mängd så blir man mindre intelligent. Peter Ege socialöverläkare i 
Köpenhamn menar på att haschrökning inte gör livet enklare utan tvärt om.103 Men tänker en ung 
människa verkligen så långt på sin framtid? Vi skulle vilja påstå att alla unga som idag röker eller 
snusar vet att det påverkar kroppen negativt på långsikt, men ändå så väljer personerna att 
använda tobak. Som en av informanterna uttrycker sig gällande unga: ”man är ibland ung och 
dum”. Vi har kanske alla hört någon säga när jag var ung och referera till något ”dåligt” som dem 

gjort. Det verkar finnas en föreställd bild i samhället att man gör dåliga val som ung, nu som då. 
 
Debatten om legalisering av cannabis sker flitigt på våra olika mediekanaler runt om i Sverige och 
även runt om i hela världen. Dock så är kunskapen om cannabis relativt låg utanför denna 
debattgrupp. Enligt statens folkhälsomyndighet (tidigare kallat folkhälsoinstitutet) så har var 
femte kille i årskurs 2 på gymnasiet använt narkotika och då är cannabis den vanligaste formen, 
och 14 procent av tjejerna.104 
Stefan Sparring, beroendeläkare vid Maria Ungdom i Stockholm förklarar i 

folkhälsomyndighetens rapport om Cannabis, att cannabis användningen kan komma att öka. 
När användandet av drogen stiger upp till 15-20 procent så är det inte längre en 
ungdomssubgrupp i samhället som använder drogen utan ungdomar med helt vanliga 
förhållanden till samhället. Många av de vuxna har även en passiv inställning till drogen och ser 
att den är relativt harmlös.105 

Drogen som leder till andra droger 
Utifrån en av informanternas utsagor kan vi konstatera att cannabis användningen ökar ”risken” 
för att testa så kallade tyngre droger som tillexempel amfetamin, kokain eller heroin. Flera studier 
runt om i världen visar på att personer som använder cannabis har en ökad risk att testa andra 
droger. Detta är något som även dem som är för cannabis kan gå med på. Men bara av den 
anledningen att cannabis är olagligt och därför florerar inom den kriminella världen så som 

kokain, heroin och amfetamin gör. Om cannabis skulle vara lagligt så skulle det lämna den 
kriminella marknaden tror cannabisanhängarna.106 Det som dock flera informanter samtycker i är 
att vi i Sverige är självproducerande av cannabis och det är mycket självodling, även om det finns 
stora odlingar som möjligtvis styrs av mer eller mindre kriminella nätverk. Det har funnits 
                                                
103 Anderberg, s. 112f. 
104 Statens Folkhälsoinstitut, Cannabis (2012), http://folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12784/Om-Cannabis-
skador-samband-m-tobak-o-forebyggande.pdf (2014-04-08), s. 1. 
105 Ibid, s. 1. 
106 Pelle Olsson, Marijuana och frihet: fakta och reportage (Stockholm, 2010), s. 120. 
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odlingar ute i Åby och i Vrinneviskogen säger en av informanterna. Det är tveksamt om dessa 
odlingar har varit utav kriminella gäng, utan istället varit av kanske unga personer som rökt själva 
och sålt lite till sina vänner. Det är så den typiska langaren framställs av informanterna, någon 

som säljer lite extra cannabis för att finansiera sitt eget missbruk. 
 
Studier gjorda på tvillingar både i Australien där cannabis är olagligt och i Holland där cannabis är 
lagligt, visar det att den tvillingen som börjat röka cannabis tidigt i livet löper större risk att 
använda tyngre droger än den andra tvillingen som börjat senare i livet eller inte alls.107 Utifrån 
dessa studier så spelar det alltså ingen roll när det gäller risken att gå över till tyngre droger, i om 
ett land har det lagligt eller ej med cannabis. I Holland tror man inte på att cannabis leder till 
tyngre droger. Inte när det gäller deras socialpolitik i alla fall. Där tror man på att coffee shops 

(serveringsställen där man kan köpa cannabis) håller unga människor ifrån de tyngre drogerna. 
Det går dock inte nu att bortförklara ”tvillingsstudien” som är gjord i just Holland.108  
 
Både enkäterna och intervjuerna visar på att de som testar cannabis oftast stannar vid med att 
enbart testa, men det är för många som fortsätter enligt en av informanterna. Det vi kunde tolka 
utifrån enkäterna var att de som hade testat på narkotika hade även testat på tobak. En informant 
säger så här rörande kopplingen mellan tobak och narkotika: 
 

Jag tänker röker man inte vanliga cigaretter så är steget ändå 

ganska långt till att röka annat 

 

Det informanten menar med ”annat” är då cannabis eller spice. Jan Ramström (Psykiatriker) 
påpekar att man idag vet från färska studier är att cannabis är beroendeframkallande och en 
inkörsport till andra typer av droger.109 Utifrån vad forskningen säger och vad vårt material säger 
så kan vi se detta fenomen utifrån en trappstegsmodell, där personer som inte testar på tobak har 
den lägsta risken att testa på tung narkotika. Personer som testar på cannabis stannar oftast där 
men löper en större risk än föregående person att gå över till tyngre narkotika. 
 

Prevention 
Samhället har mål för människornas folkhälsa, det beskrivs så här i den nationella ANDT- 
(Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) strategin: målet är ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Detta är det övergripande 

målet som i sin tur har brutits ned i flera mindre målområden. ANDT-området är en av delarna i 
folkhälsopolitiken i Sverige, år 2011 så antog riksdagen en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, 
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dopnings- och tobakspolitiken. För att denna strategi ska fungera så måste civilsamhället, 
näringslivet, landsting, kommuner och myndigheter arbeta med ANDT-frågor på regionalnivå. 
Den nationella ANDT-strategin har nu brutits ned till en regional strategi. Syftet med strategin i 

Östergötland är att: 

•  Uppnå den nationella ANDT-strategin. 

•  Det arbete som (redan) görs i Östergötland lyfts upp. 

•  Kunskapen om varandras uppdrag ska ökas. 

•  Utveckla samarbetet mellan professionella och organisationer inom området ANDT. 

•  Personers kompetenser samlas och kompletteras för att ge ett mervärde inom ANDT 
området. 
 

Länsstyrelsen i Östergötland driver nätverk för att ANDT-förebyggande insatser. Detta 

tillsammans med kommuner, landstinget, och Studenthälsan. Det finns flera långsiktiga mål som 
är utpekade. Till exempel ska tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak minska. 
Barn ska skyddas från de skadliga effekterna som alkohol, narkotika, dopning och tobak kan 
orsaka. Personer som har ett missbruk eller/och ett beroende ska enklare kunna få vård och stöd 
av god kvalitet.110 Alla våra informanter dock inte de två studerande jobbar med att Norrköping 
ska uppnå den nationella ANDT-strategin. Vi har frågat våra informanter om hur drogsituationen 
ser ut i Norrköping och samtliga tycker att den på något sätt är problematiskt. Bara för att 
informanterna har uppgett att den ser problematisk ut så betyder inte det att det preventiva 

arbetet är dåligt eller liknande. Dock behöver frågan om narkotika problematiken tas på allvar 
och jobbas vidare med. 
 
Av de preventionsarbeten som finns inom narkotika så är ett av dem det förebyggande arbetet. 
Kanske är detta det viktigaste arbetet då det handlar om att få människor att inte testa narkotika 
och fasta i ett missbruk. Detta riktar sig framförallt till unga personer då dessa ligger i en högre 
riskzon till att testa/börja med narkotika. Det blir allt vanligare med preventiva arbeten med 
narkotika strategier och handlingsplaner inom EU. Bland ungdomar som befinner sig i en riskzon 

så har det visat sig effektivt att ändra deras normer, detta genom att visa att deras jämnåriga inte 
ställer sig positiva till narkotika eller att träna dem att stå på sig till att säga nej.111 Vi tror dock att 
detta arbete kan visa sig svårt i praktiken då så pass många unga faktiskt ställer sig positiva till 
narkotika och verkligen har testat det, som bland annat vår enkät visar. 
Norrköping är en stad som det florerar ganska mycket narkotika i, något som alla våra 
informanter samtycker i. Vi frågade en informant som arbetar just med missbrukande personer 
hur Norrköping arbetar förebyggande mot drogmissbruk: 

                                                
110 Länsstyrelsen Östergötland, Regional Strategi för ANDT-arbetet i Östergötlands län 2014 – juni 2016, (2013), s. 4 – 18. 
111 ECNN, Årsrapport 2005: Situationen på narkotikaområdet i Europa (2005) 

http://ar2005.emcdda.europa.eu/sv/page024-sv.html?CFID=3977131&CFTOKEN=299db9fe6cd0d59-669970EB-

E5AF-7F8A-0C58D0A5D3FBE330&jsessionid=636B7FF000D7A891DFF40D52A8796B84.cfusion (2014-05-22). 
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Jag skulle vilja säga att Norrköping är ganska långt i fram och har fått en spark 

framåt genom MDPV toppen vi hade i somras. För då var det ju otroligt uppåtsving där. 

Eh, och det sparkade igång ett ganska så stort arbete där. 

 
Arbetet som informanten nu talade om var att Norrköping nu har ett större samarbete när det 
gäller myndigheterna emellan och andra organisationer. Kommunpolitiker, landstingspolitiker, 
polisen, socialtjänsten, landstinget med beroendekliniker och psykiatrin har under senaste året 
samarbetat mer aktivt med varandra. Resultatet av detta samarbete har lett till att Norrköping 

kommer med några av de tidigare nämnda aktörerna startar en mottagning centralt i Norrköping. 
Att det ska ligga centralt är för att det ska vara lätt att ta sig dit för de allra flesta. Flera av 
informanterna har sagt de att det tidigare varit svårt med att testa folk, innan så använde man sig 
utav vårdcentralerna. Detta var en problematik på flera plan, dels för personen som skulle testas 
för toaletten där detta skedde på var i anslutning till väntrum, provsvaret skickades hem till 
personen i frågan. Detta problem har Norrköping tagit tag i och genomfört en ändring. Idag 
finns det en mottagning i Norrköping som riktar sig till ungdomar upp till 25 år. Mottagningen 
heter Mini-Moa och ligger i anslutning till Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Mottagningen har 

funnits i fyra år och riktar sig till ungdomar som har börjat med narkotika och/eller som ligger i 
riskzonen till att börja med ett missbruk. Men vänder sig även till berörda kamrater och föräldrar. 
Det som mottagningen aktivt erbjuder är drogtester, stödsamtal och telefonrådgivning. Mini-Moa 
är ett samarbete mellan landstinget i Östergötland och Norrköpings kommun.112 Samma 
informant som berättar om hur långt fram Norrköping ligger i det preventiva arbetet berättar 
även om hur långt fram de ligger med sin Mini-Moa mottagning jämfört med grannstaden 
Linköping.  
 

Nu öppnar ju Linköping sin Mini-Maria mottagning och det är 

 ju fyra år sedan vi öppna vår så det känns ju bra. 
 

Detta svar kan vara svårtolkat då man inte bara kan se Norrköping som en stad som arbetar 
effektivare mot narkotika jämfört med Linköping. Norrköping är en stad som haft större 
problem med narkotika än om man jämför med den större grannstaden och därför har man 
tvingats arbeta mer med frågan här. Vilket vi kan se om man sätter det i kontext till informantens 
svar om MDPV toppen. En problematik i det preventiva arbetet är att flera informanter känner 
sig missnöjda med socialtjänstens olika omorganisationer som har medfört att mindre 
socialarbetare finns ute på fältet, för dem har haft ett en stor bidragande del i preventionsarbetet 
enligt flera av informanterna.  

 

                                                
112 Norrköping, Mini-Moa http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/sociala-tjanster/missbruk/mini-moa/ hämtad 

2014-05-09. 



 33 

Det finns en skillnad på Mini-Moa när det gäller klientelet, de flesta som kommer dit är föräldrar 
med deras ungdomar från framförallt välbärgade områden. Ungdomar med föräldrar som själva 
inte tenderar ha några sociala eller ekonomiska problem står i majoritet hos Mini-Moa, och 

förutsättningarna för dessa ungdomar ser ljusare ut än för andra. Vilka är då dem andra, en 
informant som möter ungdomar och föräldrar i sitt arbete förklarar komplexiteten så här: 
 

Har man fem egna barn och har egna psykiska problem och går på försörjningsstöd 

så… dem föräldrarna kommer ofta inte hit själva, utan dem kommer 

hit med soc eller skolan. 

 
Det vill säga att problematiken finns överallt men att vissa grupper i samhället kanske har det 
lättare att hjälpa sina ungdomar än andra. Bara för att man har välbärgade föräldrar betyder det 
inte att man inte testar på exempelvis cannabis. Narkotikamissbruk är inte idag något som bara 
finns inom vissa subkulturer i samhället utan det är utbrett inom alla samhällets klasser.113 
Informanten gav här en skildring mellan Hageby och Lindö i Norrköping, en uppfattning vi har 

stött på under hela vår studietid i Norrköping är att Hageby är ett socialt utsatt område medan 
Lindö är det ”fina” området i staden med många dyra familjehus. Det kanske är så att 
beroendevården och Mini-Moa behöver göra mer ”reklam” i Hageby och andra bostadsområden 
i staden för att till exempel nyinflyttade och invandrande människor ska få vetskap om kliniken. 
Sedan kanske det finns någon mer underliggande faktor till att det kommer mer barn från 
välbärgade föräldrar än socialt utsatta föräldrar, en anledning kanske kan vara att i dem 
välbärgade områdena vill man behålla fasaden som fint och välställt och därför satsar mer på sina 
barn. Medan i dem redan socialt utsatta områdena är kanske föräldrarna upptagna med egna 

problem, eller om dem har migrerat hit kanske inte har någon kunskap om preventivt arbete 
kring narkotika. Länsstyrelsen Östergötland skriver i sin ANDT-handlingsplan att de ska arbeta 
för en tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och landsting när det kommer till missbruks- 
och beroendevård. Att folk i till exempel Hageby inte alltid vänder sig till Mini-Moa är kanske 
därför inte så konstigt då det inte alltid är så enkelt att veta vart man ska vända sig.114  
 
Det svåra är att få en annan människa att få ett nytt synsätt på droger. Det kommunen och 
skolorna arbetar med på detta plan är kunskapsspridning och metodutveckling i sin prevention 

till droger. Det får dock för liten plats i skolans verksamhet att jobba med dessa frågor enligt en 
av informanterna, det kan var så att det inte finns tid till det eller att man istället vill jobba med 
frågor som mobbning eller rökning som även det är viktigt att jobba med i skolmiljön.  

                                                
113 Hermansson, s. 73. 
114 Länsstyrelsen Östergötland, Regional Handlingsplan för ANDT-arbetet i Östergötlands län 2014 – juni 2016, (2013), s. 

22. 
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Polen och Finland erbjuder sina lärare utbildning och vägledning i hur man som lärare kan 
upptäcka ungdomars problem, och då exempelvis narkotikaproblem.115 Vi tror att detta skulle 
vara lämpligt även Sverige då enligt informanterna redan utsatta föräldrar av olika orsaker har 

svårare att upptäcka sina barns problem än vad välställda föräldrar utan problem verkar ha.  
 
Det är även viktigt att jobba med dessa frågor utanför skolan i till exempelvis 
föreningslivet/idrottsföreningar där många ungdomar lägger stor del av sin tid. Något av det 
kanske viktigaste i idrottslivet är att tänka på hur man som vuxen är en förebild mot de unga. När 
nätverket ”droger i gråzon” träffades under våren 2014 så var SISU (Idrottens studie- och 
utbildningsorganisation) där och pratade om just hur vuxna kan fungera som förebild för unga. 
Framför allt med valen av alkohol, ser de unga att de vuxna (som då kanske är deras förebilder) 

dricker på exempelvis årsstämma eller liknande. Så kanske steget till att dem själva gör det inte 
längre blir lika stort. Det som visar sig från både våra observationer och intervjuer är att både 
attityder och handlingar av vuxna påverkar unga i samhället. 
 
Flera av informanterna samtycker i att det är kontraproduktivt att tala om narkotikans 
skadeverkan för ungdomar, istället lär dem sig hur man möjligen ska göra för att minimera sina 
skador vid ett aktivt bruk. Det kan även vara så att de lär sig vart man får tag på det och så vidare. 

Som med attityderna kring narkotikan så är denna prevention mycket svårt att ta sig an. 
 

Slutdiskussion  

Vem är den ”nya” missbrukaren? 
Vem är då den ”nya” missbrukaren? För att kunna besvara denna fråga så måste vi först besvara 
vem som är den ”gamla” missbrukaren. Den tidigare forskningen har visat att den tidigare typiske 
missbrukaren i Norrköping var heroinisten, det vill säga att heroin var den drog som belastade 

staden mest. Våra informanter håller även med den tidigare forskningen, speciellt de som arbetar 
med narkotikamissbrukare då de förklarat att heroin stod för en stor del av de problem som var 
kopplade till narkotika tidigare. Missbruk och narkotika är något som länge varit ett problem i 
Norrköping. Några av informanterna kopplade det till att det är en tidigare industristad som 
dominerats av en stark arbetarklass precis som Svensson beskrev staden som för Lalander. Detta 
leder oss in på betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden och bostadsområde. Vi har sett 
att man gärna målar upp en bild av de socialt utsatta områden i Norrköping som till exempel 
Hageby och Klockaretorpet som områden där narkotikan flödar tillsammans med dåliga 

livsvillkor och en hög kriminalitet. Denna bild gäller inte bara för Norrköping utan likande 

                                                
115 ECNN, Årsrapport 2005: Situationen på narkotikaområdet i Europa (2005) 

http://ar2005.emcdda.europa.eu/sv/page024-sv.html?CFID=3977131&CFTOKEN=299db9fe6cd0d59-669970EB-

E5AF-7F8A-0C58D0A5D3FBE330&jsessionid=636B7FF000D7A891DFF40D52A8796B84.cfusion (2014-05-22). 
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kopplingar går att göra i förorterna i Göteborg, Malmö och även i Linköping, där vi har 
Skäggetorp som exempel. Vi ser dock att det skär sig här mellan informanternas svar. Några 
menar på att den bilden inte alls stämmer utan att det ser någorlunda lika ut oavsett vilken 

samhällsklass man tillhör och vart man bor, medan de andra håller med om att den bilden man 
målat upp av förorterna stämmer. Varför har man en sådan bild av förorterna, narkotika och 
kriminalitet? Vi tror att det beror på att det är enklare att se problemen i förorterna då de oftast 
redan är i samhällets fokus på grund av den segregation, arbetslöshet och utanförskap som man 
finner där. Till skillnad från de områden som samhället anser vara ”stabilare”. Vi är alltså inte 
beredda att hålla med dem som tycker att det finns mer narkotika och kriminalitet i de mer utsatta 
förorterna i Norrköping jämfört med exempelvis Lindö. Genom att stämpla områden som 
problemområden så stämplar man även dess invånare, vilket gör att många av dem, speciellt de 

unga blir fientligt inställda mot samhället vilket vi redan förklarat i analysdelen med hänvisning till 
Collins. Invånarna ges stigman som gör dem till statiska avvikare vilket leder till att de skapar sina 
egna grupperingar med egna normer och identiteter. Vissa av dessa grupper anammar kriminella 
normer och identiteter där narkotika får en stor betydelse då användandet av narkotika enligt 
Lalander kan hjälpa till i skapandet av en individs eller grupps identitet. Utifrån vår analys så kan 
vi dra den slutsatsen att narkotika finns inom alla bostadsområden och genomsyrar alla klasser i 
samhället. Det finns dock en skillnad mellan områdena och klasserna. Enligt den information 
som vi har fått från informanterna så får de unga personer som använder narkotika tidigare vård 

än de unga som har föräldrar som bor i de segregerade områdena. Där är framförallt skolan en 
viktig part i att hitta unga som har problem eller kan hamna i problem på grund av narkotika. Om 
en familj redan har sociala problem kan det ta längre tid att uppfatta om ens son eller dotter har 
narkotika problem än för en familj som har en ordnad familjesituation. 
 
Narkotikan som är vanligast bland unga idag är cannabis. Vi har ställt oss frågan varför då? och 
kommit fram till att det är attityderna och lättillgängligheten till cannabis som är några av de 
bidragande faktorerna. Unga personer ser inte så allvarligt på cannabis utan jämför det många 

gånger med rökning och med alkohol. Vuxnas attityder är också till viss del ett problem i detta, då 
vuxna kan ha en lätt syn på drogen och i och med det inte tar cannabis användningen hos unga 
på så stort allvar. För det är framförallt hos unga som cannabis tar störst skada, som för alkohol 
så är den ungas hjärna känslig för cannabis. Något som måste tas på allvar är att cannabis ökar 
risken hos framförallt unga att testa tyngre droger, studier har visat att det finns en koppling 
mellan övergången till tyngre droger och cannabis. Nu ska det dock inte dras i för stora växlar 
här, för den som testar på cannabis stannar oftast vid att ”bara testa”. Utifrån enkäten kunde vi se 
att alla dem som testat narkotika hade även testat tobak och alla hade druckit alkohol. Över 

hälften av de svarande hade testat narkotika någon gång i sitt liv och anledningarna var att de var 
nyfikna och/eller att grupptryck hade varit en bidragande faktor. Nu var det enbart 29 personer 
som enkäten gick ut till men ett tydligt mönster går att se. Det var 16 killar som svarade och 13 
tjejer, av det totala så hade 53 procent av killarna testat narkotika och 47 procent av tjejerna 
testat. Så skillnaderna är marginella mellan könen. 
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Den syntetiska drogen Spice kommer på andra plats som mest använda drogen bland unga i 
Norrköping enligt våra informanter och observationer. Detta är intressant då den inte alls varit 

med lika länge som cannabis, men med tanke på den nyfikenhet som vi diskuterat så kanske det 
inte är så konstigt. Något som kan göra att cannabis är på första plats är också att cannabis går att 
odla själv hemma eller är så lätt att få tag på då Sverige är självproducerande av denna narkotika. 
Att testa nya okända saker är en del i processen av att växa upp och i den processen ingår även 
att man ska göra motstånd mot de vuxna, och göra det man absolut inte får göra. Att dricka 
alkohol, röka tobak och använda narkotika som enligt våra vuxna normer inte är accepterat hos 
unga men som unga gör ändå. På så sätt skapar ungdomar och unga vuxna sig själva avvikande 
identiteter och grupper gentemot de vuxna. Samtidigt är det inte bara ungas ”fel” att det bildas 

avvikande ungdomsgrupper. Vi har tidigare hänvisat till Kenneth Peterson som skriver att 
ungdomar befinner sig i en situation där de inte får chansen att delta i offentliga rum som styrs av 
de sociala institutionerna. Detta leder i sin tur till utanförskap för de unga, vilket gör att de söker 
sig till ”sina egna” och resultatet av det kan i många fall bli att grupper och gäng bildas. Peterson 
förklarar att detta framförallt har en tendens att ske i invandrartäta förorter med låg 
utbildningsnivå, hög arbetslöshet och segregation. Vi har utifrån vårt material kunnat se att det 
finns en koppling mellan kriminellagäng och narkotika här i Norrköping, vilket vi anser stärker 
Peterson argument.  

 
Det är dock komplicerat att nå ut till de unga då det ofta kan vara kontraproduktivt att tala om 
bland annat cannabis för unga. Unga idag vet om att tobaksanvändning och alkohol är skadligt 
men ändå använder unga detta. Det finns alltså ingen universalmodell för att ta sig an den 
förebyggande preventionen mot droger och narkotika. Socialtjänstens omorganisering har lätt till 
färre socialarbetare ute på fält och ses som negativt av de arbetande inom missbruksvården i 
Norrköping. Det arbete som finns idag mot narkotika bland unga är främst inriktad på 
information och metodutveckling på skolorna. 

 
För att kunna få fram vem den ”nya” missbrukaren idag är så har vi varit tvungna att lyfta fram 
en mängd olika faktorer. Den första har varit ungdomar och unga vuxna. Dessa åldersgrupper är 
idag de grupper som fokus ligger mest på, då de idag har en mer liberal syn på droger och 
narkotika. Om vi tittar tillbaka till enkäten så ser vi att nästan hälften av de svarande har testat 
narkotika. De är också grupper som är väldigt pålästa och som i många fall kan argumentera för 
sina åsikter, samtidigt som de är väldigt lätt påverkade av yttre förhållanden. De har väldigt lätt att 
falla för grupptryck och fatta dåliga beslut, då de inte alltid har utvecklat egna självständiga 

identiteter. Grupptrycket ses inte heller alltid som något negativt utan många unga talar hellre om 
känslan av samhörighet, att få tillhöra en grupp. Om kravet att få tillhöra denna grupp då innebär 
att man måste använda narkotika så ja, då är det en smäll många unga är villiga att ta, utifrån 
enkäterna så har de svarande visat att grupptryck och nyfikenhet är en bidragande faktor till att 
testa narkotika. Yttre förhållanden som livsmiljö har också betydelse när det kommer till valet av 



 37 

att använda eller inte använda narkotika. Många unga befinner sig i miljöer där de inte trivs på 
grund av bland annat familjer som inte bryr sig, kriminalitet och segregation vilket gör att de ser 
narkotika som ett sätt att fly verkligenheten. Andra befinner sig i miljöer där man har en 

skyddande omgivning det vill säga familjer och vänner som bryr sig och värnar om individen. De 
droger som står i centrum för den ”nya” missbrukaren är idag framförallt cannabis och spice. Vi 
utesluter inte att det finns andra preparat som används men dessa två är dem som vi kunnat 
markera ut efter våra olika data insamlingar. Vi hade en bild av att MDPV skulle vara vanligare 
bland unga när vi började med studien men fick rätt så snabbt konstaterat för oss att det var 
cannabis som ledde marknaden och spice på andra plats. MDPV är istället en drog som används 
av stadens tyngre och äldre missbrukare. Den ”nya” missbrukaren enligt oss är en individ som 
ofta klassas som ung vuxen. Vi säger dock inte att de inte sker missbruk av narkotika hos 

personer som är yngre än denna åldersgrupp men att de tydligt går att se en ökning av 
användandet från 17 år och uppåt i bland annat CANs undersökningar och våra egna. Det är en 
person som inte kan ringas in i någon speciell samhällsklass då vi ser att cannabis och spice är 
droger som flyter genom alla samhällsklasser. Det är också en person som kan föra en 
argumentation så pass bra mot vuxna, så att de blir osäkra på vad som verkligen är rätt eller fel 
när det kommer till narkotikaanvändande. Samtidigt är det en person som inte alltid har funnit 
sitt jag, sin identitet, utan letar sig fram genom att testa på nya saker, nya grupper och narkotika 
för att försöka hitta sig själv. Missbrukaren är en person som redan tillhör en avvikande kultur det 

vill säga ungdomskulturen men den ges ett ytterligare stigma då den börjar använda narkotika. 
Det är nu lätt att se den ”nya” missbrukaren som någon ungdomlig frihetskämpe som står för alla 
ungdomar mot de vuxna, men faktum är att dessa personer som vi kan klassa som ”nya” 
missbrukare är personer som behöver hjälp. Det har alldeles för länge funnits stora problem med 
narkotika i Norrköping och när vi nu ser att de sjunker ner i åldrarna så hoppas vi att problemet 
lyfts mer än vad det gjorts. Det räcker inte med handlingsplaner och strategier, utan det måste 
hända något i praktiken. Vi tror på att föräldrar, skolan, fritidsgårdar och andra ideella föreningar 
måste ta dessa indikationer på allvar, att missbruket krymper ner i åldrarna och att det är så pass 

skadligt för unga att använda. 
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Denna	  enkät	  som	  du	  nu	  svarar	  på	  kommer	  att	  behandlas	  helt	  konfidentiellt	  och	  
kommer	  att	  användas	  i	  en	  C-‐uppsats	  på	  Linköpings	  universitet	  för	  att	  se	  hur	  
alkohol,	  narkotika	  &	  tobak	  (ANT)	  vanor	  ter	  sig.	  Inga	  enskilda	  svar	  kommer	  att	  
redovisas	  
	  
Kön? 
Tjej r 
Kille r 
	  
Ålder	  	  ________	  
	  
Vart studerar du? 
	  

Gymnasiet	   	   r	  

Högskola/Universitet	   r 
 
Vilket bostadsområde bor du i? _____________________________________________ 
	  

FAMILJ & VÄNNER 
 
Hur mycket vill du att dina föräldrar ska veta om ditt liv?  
	   Det	  mesta	  	   Lite	   Inget	  	  
Om	  hur	  det	  går	  i	  skolan	  	   r r r 
Om	  hur	  du	  trivs	  med	  lärare	  och	  elever	  i	  skolan	  	   r r r 
Om	  vem	  du	  träffar	  på	  fritiden	  	   r r r 
Om	  vad	  du	  äter	  på	  dagen	  skolmat/matlåda	  

godis	  osv.	  	   r r r 
Om	  vad	  du	  gör	  på	  datorn/internet	  	   r r r 
Om	  hur	  du	  känner	  dig	  innerst	  inne	  	   r r r 
Om	  var	  du	  är	  på	  fritiden	  	   r r r 
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Om	  hur	  du	  har	  det	  med	  kompisar	  	   r r r 
 
 
Hur mycket tycker du att dina föräldrar vet om ditt liv?  
	   För	  lite	  	   Lagom	  	   För	  mycket	  	  
Om	  hur	  det	  går	  i	  skolan/universitetet	   r r r 
Om	  hur	  du	  trivs	  med	  lärare	  och	  	  

elever/studenter	  i	  skolan	   r r r 
Om	  vad	  du	  gör	  på	  fritiden	   r r r 
 

 
 

HÄLSA 
 
Hur tycker du att din hälsa är?  
r	  Dålig   

r	  Bra   

r	  Mycket	  bra   
   
 
Hur ofta har du haft något av dessa besvär under denna termin?  
	   Nästan	  	   Någon	  gång	  	   Någon	  gång	  	   Mer	  sällan	  eller	  	  
	   varje	  dag	  	   i	  veckan	  	   i	  månaden	  	   aldrig	  	  

Ont	  i	  huvudet	  	   r r r r 
Ont	  i	  magen	  	   r r r r 
Känt	  dig	  stressad	  	   r r r r 
Känt	  dig	  orolig	  	   r r r r 
Känt	  dig	  trött	  	   r r r r 
 
 

ALKOHOL, NARKOTIKA & TOBAK (ANT) 
 
Använder	  du	  tobak?	  	  
r Nej	  

r Ja,	  ibland	  

r	  	  	  	  Ja,	  varje	  dag	  
(Här	  nedan	  följer	  följdfrågor	  till	  föregående	  fråga)	  
	  
	  
	  Om	  nej:	  	  
	  
Har	  du	  någon	  gång	  provat	  tobak?	  	  

Hjälp med att sluta med tobak eller 
droger/narkotika? 

Gå in på: www.umo.se 
Så finns där flera tipps på hur du 

kan sluta med tobak, droger eller 
narkotika. 
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r Nej	  	  

r Ja,	  en	  gång	  	  

r Ja,	  flera	  gånger	  	  
 
 
Om	  ibland:	  	  
 
När	  använder	  du	  tobak?	  	  
r Med	  kompisar	  	  

r I	  skolan	  

r På	  fester	  
	  
	  
Om	  varje	  dag:	  	  
 
Skulle	  du	  vilja	  sluta	  använda	  tobak?	  	  
r Ja,	  nu	  	  

r Ja,	  men	  i	  framtiden	  	  

r Nej	  	  
	  
Var	  får	  du	  tag	  på	  tobak?	  
r Köper	  själv	  i	  butik	  	  

r Köper	  från	  någon	  som	  säljer	  till	  ungdomar	  	  

r Från	  kompisar	  	  

r Från	  föräldrar	  	  

r På	  annat	  sätt,	  skriv	  hur:	  _____________________________________________________	  
	  
Varför	  började	  du	  med	  tobak?	  	  
 
__________________________________________________________________________________________ 
	  
Har	  du	  någon	  i	  din	  närhet	  som	  brukar	  tobak?	  	  
r Nej	  	  

r Ja,	  ibland	  	  

r Ja,	  varje	  dag	  	  
	  
Har	  du	  under	  den	  senaste	  terminen	  druckit	  alkohol?	  	  

	   	   	   Några	   Flera	  	  
	   Aldrig	  	   En	  gång	  	   gånger	  	   gånger	  	  

Folköl r r r r  
Starköl/alkoläsk	  eller	  vin	  	   r r r r  
Starksprit	  	   r r r r  
 
Följdfråga om mer än 1 gång? Hur ofta de senaste 4 veckorna? 
____________________________ 

Om du har några 
frågor om din hälsa 
eller ett eventuellt 
missbruk kontakta 
då din kurator om 
du går på 
gymnasiet, eller 
studenthälsan om du 
studerar vid 
universitetet. 
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Vad är anledningen till att du 
druckit?_________________________________________________________ 
 
Var	  har	  du	  fått	  alkohol	  ifrån?	  	  
r Köpt	  själv	  från	  systembolaget	  

r Köpt	  från	  någon	  som	  säljer	  till	  ungdomar	  	  

r Från	  kompisar	  	  

r Från	  äldre	  syskon	  	  

r Fått	  av	  föräldrar	  	  

r Tagit	  hemifrån	  utan	  föräldrarnas	  tillstånd	  	  

r På	  annat	  sätt,	  skriv	  hur:	  _______________________________	  	  
 
Har	  du	  någon	  i	  din	  närhet	  som	  använder	  narkotika:	  	  
r Nej	  

r Ja,	  ibland	  

r Ja,	  flera	  gånger	  
	  
Har	  du	  någon	  gång	  använt	  narkotika	  (omfattar	  även	  spice	  och	  andra	  nätdroger)?	  
r Nej	  	  

r Ja,	  en	  gång	  	  

r Ja,	  flera	  gånger	  	  
	  
Om	  ja,	  	  
Var	  fick	  du	  tag	  i	  det?	  __________________________________________________________	  
	  
Varför	  har	  du	  testat?	  __________________________________________________________	  
	  
Vilken	  typ	  av	  narkotika	  har	  du	  använt?	  ____________________________________________	  
	  
Skulle	  du	  tänka	  dig	  att	  testa	  narkotika?	  
r Ja	  

r Nej	  	  
	  
Om	  ja,	  
Vilket	  preparat	  kan	  du	  tänka	  dig	  testa?	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
	  
Vilka preparat skulle du kunna få tag på? 
______________________________________________________ 
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Tack	  för	  din	  medverkan!	  
 


