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Abstract 
 

With the purpose of creating a material for teachers to use when educating about narcotics, this 

study has inquired students understanding of drug addiction as well as their comprehension of 

the education about addiction. The understanding has then been analysed through an individual 

perspective and a structural perspective. The apprehension of the given education has been 

analysed by prevention theory. The result displays a broad spectrum of understanding, varying 

from a clear individual perspective to an almost exclusive structural understanding. The 

informants are over all in an agreement that their received education have not had any effect in 

particular on their comprehension of drug addiction and they require more education in the 

subject. Their apprehension is supported by previous studies, which show that the education 

given today have non to little effect on youth attitudes towards drugs. Instead, the home is 

mentioned as a key factor. However, three success factors are also presented which, from the 

students’ apprehension, with one exception are not present in their received education which 

could be an explanation to the lack of effect. The fact that narcotics is not prioritized within the 

teaching of social studies could be explained by a strong subject tradition where political 

science and national economics receive most attention.  
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Abstrakt 
 

Studien har i syfte att få fram ett underlag för undervisning kring narkotika undersökt 

ungdomars förståelse av missbruk samt deras uppfattning av undervisningen kring narkotika. 

Förståelsen har analyserats utifrån ett aktörsbundet och ett strukturellt perspektiv. 

Uppfattningen av undervisningen har analyserats utifrån preventionsteori. Resultatet visar ett 

brett spektrum av förståelse kring narkotika, allt från en informant som har en väldigt tydlig 

aktörsbunden förståelse till en informant som har en näst intill uteslutande strukturell förståelse 

av missbruk. Informanterna är överlag ense om att undervisningen inte har påverkat deras 

uppfattning i någon större utsträckning och efterfrågar mer omfattande undervisning för en 

bredare förståelse. Deras bild av undervisningen stöds av tidigare studier, som visar att den 

undervisning som bedrivs idag är till stor del irrelevant för ungdomars attityder gentemot 

droger. Istället nämns hemmet som den viktigaste faktorn. Däremot presenteras också tre olika 

framgångsfaktorer som utifrån informanternas bild, med ett undantag, inte utgjort en del av 

undervisningen vilket kan ligga till grund för den bristande effekten. Att eleverna upplever att 

narkotika inte är prioriterat inom samhällskunskapsundervisningen, som bereder plats för 

frågan i det centrala innehållet, kan förklaras genom en stark ämnestradition där statsvetenskap 

och nationalekonomi ges mest plats.  

Då uppsatsens omfång är begränsat så är således även undersökningens djup begränsat. Vidare 

områden som hade varit intressant att fördjupa sig i är vilken betydelse genus har för förståelsen 

för narkotika, då vissa svar i undersökningen antyder att genus skulle eventuellt kunna spela en 

roll. En annan ambitiös fördjupning inom ämnet hade varit att följa elever över tid för att kunna 

granska deras förståelse både innan och efter de genomgått undervisning kring narkotika för att 

undersöka om undervisningen har någon mätbar effekt på ungdomars förståelse av narkotika.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
  

Det finns en känd narkotikaproblematik längs hela västkusten, och den lilla kommunen i Västra 

Götaland som denna studie tar plats i är inget undantag. Placerad längs kusten är den 

lättillgänglig med båt och varorna har därför en lätt väg in i kommunen. Det är många av de 

unga i kommunen som berörs av den narkotika som finns i kommunen, både direkt och indirekt. 

De ser det, genom att själva vara aktiva eller genom att se andra som är det. Som en del av sitt 

medborgarlöfte för 2018 lovar polisen att fortsätta arbetet mot narkotikaanvändningen hos unga 

i kommunen.1 

På orten finns det bara en gymnasieskola, och även om en del ungdomar söker sig mot den 

närmsta större staden så är det många av de ungdomar som är boende i kommunen som går på 

det lokala gymnasiet. Skolan blir alltså en mötesplats mellan ungdomar från olika grupperingar 

och från olika delar av kommunen men som alla på ett eller annat sätt berörs av den narkotika 

som finns i området. Det är alltså av vikt att skolan gör sitt yttersta för att bidra till ett minskat 

missbruk av narkotika, ett uppdrag som har visat sig vara svårt. Statens Folkhälsoinstitut släppte 

år 2008 en kunskapsöversikt, Narkotikan i Sverige, där man slår fast att man vid tidpunkten för 

författandet av översikten fortfarande inte kände till en undervisningsmetod som visat sig 

effektiv när det gällde förändring av attityd gentemot droger hos ungdomar. Att undervisa kring 

narkotikans effekter menade de är nödvändigt ur ett elevrättsligt perspektiv men att man 

samtidigt inte kan förvänta sig några effekter av det när det kommer till ungdomars attityd. Det 

enda de kan tänka sig kan påverka är en fortsatt fördjupad undervisning i ordinarie ämnen som 

utvecklar elevernas kompetenser och ”skolan kan därför tänkas minska risken för drogbruk, 

inte genom särskilda insatser, utan genom undervisning i kärnämnen som svenska, matematik 

och engelska, utan att ens nämna ordet ”narkotika”.”2 

Det finns alltså ändå vissa möjligheter att påverka ungdomars förståelse, även om det inte sker 

genom direkt undervisning kring just narkotika. Ett perspektiv som skulle kunna kopplas till 

just den mer allmänna undervisningen är just frågan om ansvar. Hur ser ungdomarna på vems 

ansvar det är att vi har ett problem med narkotikaanvändning i samhället? Är det den enskilde 

individen, vuxna i den direkta närheten, samhället i stort eller något helt annat? Varför har 

                                                           
1Polisen, Medborgarlöften 2018, 2018-02-15 
2 Bremberg, Narkotikan i Sverige – Narkotikaförebyggande åtgärder i skolan, s. 175. 
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ungdomarna just den här inställningen och hur kan man inom samhällskunskapsundervisningen 

använda sig av ungdomarnas förståelse för att skapa en plattform för konstruktivt lärande kring 

narkotika? Genom att undersöka elevernas förståelse av ansvar kan man också få fram ett 

relevant underlag att använda sig av i undervisningen.  

För att få ett bättre grepp om vilken förståelse ungdomarna har så är det vissa frågor som väcks. 

Har ungdomar som läst samtliga kurser inom samhällskunskap lyckats skaffa sig en nyanserad 

bild av problematiken eller finns det, en ambitiös läroplan till trots, ändå elever som har en 

svartvit bild av vem som bär ansvaret för det samhällsproblem som narkotikamissbruk utgör 

och på vilket sätt påverkar den här uppfattningen det faktiska problemet? Med tanke på 

Folkhälsoinstitutets lätt nedslående bild av att undervisning direkt kring narkotika inte spelar 

någon större roll så blir det intressant att istället börja utforma en utgångspunkt för ett underlag 

kring ungdomars förståelse av narkotika som man sedan kan använda inom undervisning 

primärt inom samhällskunskap. För att kunna göra det behövs också insikt i kring hur elever 

ser på undervisning kring narkotika, för att sedan kunna använda sig av det och skapa ett för 

eleverna relevant underlag. Narkotikaanvändningen är ett stort problem i samhället som medför 

stora kostnader, både för den enskilde individen och för samhället. Många som prövar narkotika 

gör det som ungdomar och ungdomars förståelse för användningen av droger samt hur man 

genom undervisning kan påverka deras förståelse är vitalt att veta för att kunna göra relevanta 

ansträngningar för att minska narkotikamissbruket i samhället. Den här undersökningen strävar 

därför att utgöra ett första steg mot att skapa en sådan grund som är användbar för lärare i 

planeringen av undervisningen och riktar sig därför mot att undersöka just ungdomars förståelse 

av narkotika.  

 

1.2 Syfte  

 

Syftet är att undersöka ungdomars förståelse av vem som bär ansvaret för användningen av 

narkotika samt att få fram olika elevperspektiv som kan användas som utgångspunkt i 

planeringen av undervisningen kring narkotika inom ämnet samhällskunskap. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser ungdomar på orsaker till missbruk? 
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• Hur ser ungdomars förståelse ut kring åtgärder av missbruk?  

• Hur ser ungdomar på undervisning kring missbruk? 

 

1.4 Avgränsningar  

 
Uppsatsen fokuserar på ungdomar inom en liten västsvensk kommun, till följd av att uppsatsens 

omfång är begränsat. Informanterna har begränsats till sex informanter för att få en jämn 

fördelning mellan könen men att ändå ge tillräckligt många perspektiv för att kunna dra någon 

form av relevant slutsats. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel och startar med att ge en översikt över tidigare forskning 

inom ämnet. Därefter tas teoretiska utgångspunkter upp för att sedan gå vidare och presentera 

resultatet. Resultatanalysen presenteras i samband med resultatet. Efter resultatredovisningen 

följer en slutdiskussion. Källförteckning kommer därnäst och allra sist ligger intervjufrågorna 

som bilaga.   
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2 Teoretiska utgångspunkter 
  

2.1 Tidigare forskning 
Det finns en del olika studier rörande just attityder gentemot narkotika sedan tidigare. Bland 

andra så genomförde Viktoria Andersson en intervjustudie år 2015 där hon intervjuade sju 

ungdomar kring deras syn på narkotika samt hur deras livssituation eventuellt kan ha påverkat 

deras användning eller icke-användning av droger.3 Hon fann att nästan alla intervjuobjekten 

hyste en negativ syn på konsekvenserna av narkotika, alla förutom en person var genomgående 

negativa och den siste var till stor del negativ. De uttrycker sig som att det är väldigt onödigt, 

att hade man bara låtit bli narkotika så hade en hel del negativa konsekvenser både för individen 

och samhället aldrig hänt.4 Förklaringsmodellerna antyder en genomgående aktörsbunden 

förståelse där individen själv genom sitt intag av narkotika skapar de problem som uppstår.  De 

diskuterade också lagföring av narkotikabrott där 5 av sju menade att det borde fortsätta vara 

olagligt medan de andra två uttryckte speciella tvivel kring de som vill sluta med narkotika och 

menar att de inte borde straffas på samma sätt.5 En möjlig tolkning av resultatet är att de fem 

som menar att narkotika borde vara olagligt har en mer strukturell förståelse medan de två som 

tvivlar använder ett mer aktörsbundet förhållningssätt. Andersson avslutar sin studie med att 

konstatera att man behöver få fram mer information kring vad det är som skapar ungdomarnas 

attityder men också hur man kan få ungdomarna att bättre förstå konsekvenserna av 

narkotikabruk.6 

Även Elina Bengtsson har år 2014 gjort en undersökning kring ungdomars attityder gentemot 

narkotika men har till skillnad från Andersson valt att använda sig av en kvantitativ metod i 

form av enkäter. Hon har också lagt fokus på att se hur attityderna skiljer sig bland ungdomar 

beroende på vilket bostadsområde i Norrköping de bor i.7 Av de 153 respondenterna fann hon 

bland annat att 18, motsvarande 12%, av dem inte tycker att användandet av narkotika är ett 

direkt problem i förhållande till andra problem i samhället. Detta ställs mot de 27, motsvarande 

18%, som menar att det är ett stort problem. Det var 18,3% av ungdomarna som uppgav att de 

testat eller använder narkotika, och av de som uppgav en anledning till varför så menar hälften 

att de gjort det på grund av nyfikenhet. Nyfikenhet kan antas visa på en aktörsbunden förståelse, 

                                                           
3 Andersson, V., Sju ungdomars syn på narkotika och livssituationers betydelse för narkotikabruk, s. 3. 
4 Andersson, V., Sju ungdomars syn på narkotika och livssituationers betydelse för narkotikabruk, s. 9. 
5 Andersson, V., Sju ungdomars syn på narkotika och livssituationers betydelse för narkotikabruk, s. 10. 
6 Andersson, V., Sju ungdomars syn på narkotika och livssituationers betydelse för narkotikabruk, s. 13. 
7 Bengtsson, E., ”Det känns inte värre än alkohol”, s. 6. 



10 
 

då nyfikenhet enbart rör den enskilde individen. Av de som inte testat nämner 66 respondenter 

”Farligt” som anledning till att de avstått, 18 nämner ”Olagligt” som anledning och 36 nämner 

”Onödigt”. Flera nämner mer än en orsak och ger exempelvis ”Farligt, olagligt” som svar.8 

Bengtsson avslutar med att rekommendera att man i framtiden riktar in preventiva åtgärder mot 

de riskgrupper som finns, då majoriteten av ungdomarna ändå verkar hysa en negativ syn på 

narkotika. Hon menar också att det är av vikt att man fokuserar på ungdomar som kommer från 

lite mer välbärgade områden, då dessa verkar tendera till att ha en mer positiv attityd gentemot 

narkotika.9 

Sara Allyón och Natalia N. Ferreira Batista från universitetet i Girona, Spanien, har undersökt 

europeiska ungdomars attityder mot arbetslöshet och droger. De börjar med att konstatera att 

det är svårt att få en övergripande bild då olika länder inom Europa använder sig av olika system 

för att mäta ungdomars attityder kring droger. Man har använt sig av olika mätningar som 

genomförts vid flera tillfällen i de olika länderna för att kunna se på förändringar över tid. De 

lyckades konstatera att 28.5% av ungdomarna i Europa har någon gång testat cannabis, samt att 

man kan se en minskning av andelen ungdomar som anser att sporadisk användning av cannabis 

är riskfyllt. Samtidigt ökar andelen ungdomar i Europa som menar att det inte föreligger någon 

risk vid sporadiskt intag av cannabis. Man kan också se en minskning av andelen ungdomar 

som tror att sporadisk användning av kokain innebär en stor risk för personen som brukar. För 

ecstacy så har inte andelen ändrats något nämnvärt mellan mätningarna.10 De konstaterar också 

att europeiska ungdomar tycker att man bör fokusera på att lösa arbetslösheten istället för att 

strama åt straffen för narkotikaanvändning, då man minskar efterfrågan på narkotika genom att 

förbättra folks livssituationer.11 Här kan man istället se en mer strukturell förståelse, där 

ungdomarna ser både problemet och lösningen på strukturell nivå som rör hela samhället till 

skillnad från den aktörsbundna förståelsen som fokuserar på individnivå.  

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

 
Det finns tre i huvudsak relevanta kategorier av tidigare forskning att titta på: Orsaker hos 

individen, strukturella och samhälleliga orsaker samt förebyggande åtgärder. I början av varje 

avsnitt kommer vissa nyckelbegrepp att förklaras och definieras utifrån behov för att därefter 

                                                           
8Bengtsson, E., ”Det känns inte värre än alkohol”, s.  22f.  
9 Bengtsson, E., ”Det känns inte värre än alkohol”, s. 34. 
10 Allyón, S. & Ferreira Batista, N. Unemployment, drugs and attitudes among European youths, s. 244. 
11 Allyón, S. & Ferreira Batista, N. Unemployment, drugs and attitudes among European youths, s. 247. 
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följas av kategoriskt förklarade orsaker samt åtgärder som tidigare studier funnit. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att även om orsakerna kategoriseras separat så kan de mycket väl 

samverka och påverka varandra. En orsak utesluter inte per automatik en annan, och 

aktörsbundna och strukturella orsaker kan mycket väl samverka. En del orsaker som placerats 

som aktörsbundna skulle mycket väl kunna platsa som strukturella och vice versa, och här har 

kontexten kring orsaken i just de nämnda studierna fått vara avgörande till varför en orsak har 

kategoriserats på ett visst sätt.  

2.2.1 Orsaker hos individen (aktör) 

 

Inom aktörsteori finns det tre olika idéer som utgör basen för teorin. Den första är metodologisk 

individualism där man fokuserar helt på de förklaringsmodeller som utgår från individen. Man 

menar att alla samhälleliga fenomen går (och bör) förklaras utifrån individens egenskaper, mål 

och övertygelser. Ur en ontologisk individualistisk aspekt så tänker man att det är individerna i 

samhället som också utgör samhället och att tanken på att det skulle finnas någon form av 

övergripande samhällelig kraft som påverkar individerna är orimligt.12 Ett renodlat ontologiskt 

synsätt syns dock sällan inom forskningen. Den andra grundläggande idén rör rationalitet eller 

aktörssamband. Här tänker man att varje individ har en enskild vilja och på egen hand är både 

kapabel och motiverad till att handla och fatta beslut efter eget huvud. Nyttomaximering blir 

också ett centralt begrepp, då man resonerar att varje individ både kan se, rangordna och agera 

utifrån sina egna preferenser. Man menar också att aktören har möjlighet att välja hur man ska 

agera genom att kunna se vilket utfall olika handlingar får och därefter göra ett rationellt val 

som ger det utfall som bäst gynnar individen.13 Den sista grundpelaren inom aktörsteori är 

intentional förklaring, eller aktörsförklaring. Här ser man till aktörens intentioner. Man utgår 

från att man genom att studera aktörens mål- och medelkalkyler kan urskilja en förklaring till 

aktörens agerande utifrån dess intentioner.14 Den tidigare forskning som presenteras i det här 

kapitlet rör alltså de orsaker som skulle kunna förklaras genom aktörsteori, utifrån de tre 

grundläggande idéerna som presenterats. Genom att se på resultatet utifrån de olika 

perspektiven metodologisk individualism, rationalitet och intentional förklaringsmodell så 

skapar det en djupare förståelse för de bakomliggande orsaker som kan påverka individens 

sannolikhet att använda narkotika.  

                                                           
12 Rundqvist, M., Samhällets tvåsidighet, s. 33f. 
13 Rundqvist, M., Samhällets tvåsidighet, s. 35 
14 Rundqvist, M., Samhällets tvåsidighet, s. 35f. 
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Som en form av rationalisering kan sammanställningen av forskningen kring 

cannabisanvändande hos ungdomar från 2013 av Torbjörn Forkby, Solveig Olausson och 

Russel Turner en på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland nämnas. I sammanställningen 

diskuteras hur cannabis påverkar kroppen, riskgrupper och omfattning, skadeverkningar, 

psykisk påverkan, drogbrukets funktion och kultur, samhällets påverkan samt prevention15. 

Man diskuterar riskgrupper där man uppger att risken för att en ungdom börjar använda 

narkotika ökar om ungdomen inte känner samhörighet med sin omgivning, så som familj, skola 

och närsamhälle samt om ungdomen inte får någon respons på pro-sociala handlingar.16 Philip 

Lalander fann i sin studie kring utanförskap att när individen inte känner den samhörigheten 

och inte får den uppmärksamheten så bidrar det till att individen istället söker att ingå i 

alternativa kollektiv där de behoven tillgodoses (se s. 15). 17 Hemmet spelar därför också in. 

Om ungdomen känner sig sedd, respekterad samt har tydliga regler att förhålla sig till hemma 

så minskar ungdomens benägenhet till att använda sig av narkotika.18 Studierna beskriver hur 

ungdomarna rationaliserar genom att när de inte upplever att de har någon nytta av det samhälle 

de lever i, att de inte har någon anknytning till det, så väljer man att istället ansluta sig till 

grupper där man får den bekräftelse man behöver. Ungdomen nyttomaximerar alltså sin egen 

tillvaro.  

Knut Sundell beskriver olika riskfaktorer som ökar sannolikheten för att individen utvecklar ett 

missbruk och förhåller sig då till förklaringar av mer intentional modell. Han nämner bland 

annat psykisk ohälsa, låg självkänsla och låg självkontroll som troliga faktorer, vilket antyder 

att det finns en tydlig intention bakom missbruket.19 Även Forkby, Olausson och Turner 

beskriver att det var ungdomar som lider av psykisk ohälsa i form av ångest och depression 

samt de som har en något högre impulsförmåga oftare prövar narkotika.20  Yttre påverkan som 

traumat av en förälders död eller dålig finansiell situation spelar också in. Något som däremot 

inte visar sig vara en riskfaktor är den socioekonomiska miljön. Tvärtom emot vad som kanske 

är förväntat så är det mer sannolikt att ungdomar från områden av god socioekonomisk status 

använder narkotika gentemot ungdomar från områden med lägre status. Föräldrars utbildning, 

arbetslöshet samt invandrarbakgrund har ingen påverkan på ungdomars tendenser att använda 

droger. Däremot kan den socioekonomiska miljön påverka familjers förmåga att fungera, vilket 

                                                           
15 Forkby, T., Olausson, S. & Turner, R., Cannabisanvändning bland ungdomar, s. 8f. 
16 Forkby, T., Olausson, S. & Turner, R., Cannabisanvändning bland ungdomar, s. 17. 
17 Lalander, P., Mellan självvalt och påtvingat utanförskap, s. 60. 
18 Sundell, Narkotikan i Sverige - Risk- och Skyddsfaktorer för narkotikabruk, s. 99f 
19 Sundell, Narkotikan i Sverige - Risk- och Skyddsfaktorer för narkotikabruk, s. 99f 
20 Forkby, T., Olausson, S. & Turner, R., Cannabisanvändning bland ungdomar, s. 29f. 
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i sin tur blir en riskfaktor.21 Skolan blir därför en viktig arena för preventivt arbete då barns och 

ungdomars problem ofta visar sig i skolan men också kan förstärkas inom skolmiljön.22 

Vidare skriver Sundell om normbrott i tonåren och dess inverkan på attityd och bruk av 

narkotika. Han framhåller att ju tidigare ungdomen debuterar med sitt intag av alkohol och 

droger, desto större är risken att individen fastnar i ett missbruk, en förklaring som antyder en 

metodologisk individualistiskt modell. De individer som är först ut med att begå småbrott som 

snatterier eller skolka mycket från skolan är också ofta först med att experimentera med alkohol 

och droger. Forskare är dock oense om exakt hur de olika normbrotten förhåller sig till varandra. 

En del menar att det beror på tillgänglighet, att det skiljer sig i åldrarna med vad som är lätt att 

få tag i med argumentet att det är lättare för en 13-åring att få tag i cigaretter och alkohol än vad 

det är att få tag i narkotika. En annan teori är att normbrott föder normbrott, att det helt enkelt 

är lättare att bryta en norm när du redan har gjort det en gång. Det som börjar med skolk ger 

alltså till vidare normbrott som exempelvis snatterier. Genom att man redan brutit en regel så 

är nästa regel lättare att bryta, vilket gör att seriositeten i normbrottet tenderar till att eskalera.23 

Det verkar däremot finnas en skillnad i ålder. På högstadiet så förekommer bruk av cigaretter, 

alkohol och narkotika tillsammans med en rad andra problembeteenden medan när man 

undersökt ungdomars vanor på gymnasiet framkommer två separata grupper. Den ena gruppen 

kombinerar användning av olika rusmedel med andra problem medan i den andra grupper 

fokuserar man enbart på användningen av cigaretter, alkohol och droger och uppvisar i övrigt 

en relativt problemfri tillvaro.24 

2.2.2 Strukturella och samhälleliga orsaker 

 

Strukturteori utgår istället från strukturalism tillsammans med struktursamband och 

strukturförklaring. En exakt definition av exakt vad struktur innebär är svårt att få fram, då 

forskarna är högst oeniga kring vad som bör inkluderas i begreppet. I huvudsak finns det fyra 

olika sätt att definiera begreppet. G.C. Homans menar att samhällsstruktur är ett synligt 

kollektivt mönster av aggregerat beteende, som sedan inte förändrar sig över tid. P.M. Blau 

utgår mer ifrån regler, normer eller lagar som styr beteendet och K.Marx tänker i termer av ett 

övergripande system bestående av samverkan mellan mänskliga relationer utifrån att man har 

olika positioner i samhället. A. Giddens syftar istället på att det är gemensamma lagar och regler 

                                                           
21 Sundell, Narkotikan i Sverige - Risk- och Skyddsfaktorer för narkotikabruk, s. 99f 
22 Forkby, T., Olausson, S. & Turner, R., Cannabisanvändning bland ungdomar, s. 17. 
23 Sundell, Narkotikan i Sverige - Risk- och Skyddsfaktorer för narkotikabruk, s. 93 
24 Sundell, Narkotikan i Sverige - Risk- och Skyddsfaktorer för narkotikabruk, s. 95. 
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som kontrollerar människors beteende och menar att det är det som utgör en samhällsstruktur.25 

Rundqvist väljer i ett försök att involvera dessa definitioner att tala om programmatisk 

strukturteori, vilken han delar in i tre grundläggande idéer. Inom strukturalismen fokuserar man 

på samhälleliga relationer och försöker utifrån analys av dessa förklara verkligheten som 

observerats. Man tänker också att det är omöjligt att förstå dessa samhälleliga relationer utifrån 

varken deras egen grund eller genom jämförelser med liknande företeelser. För att till fullo 

skapa sig någon forma av fördjupad förståelse för fenomenet så behöver man lyfta analysen till 

en mer abstrakt nivå och i den analysen skilja på ytliga strukturer och djupa strukturer. De ytliga 

strukturerna är de vi kan se och observera medan de djupa strukturerna utgörs av de 

underliggande relationerna som i sig skapar den verkliga strukturen som finns i samhället. 

Medan de ytliga strukturerna är relativt enkla att identifiera så krävs det reflektion och 

abstraktion för att upptäcka de mer djupgående strukturerna som finns i samhället.26  

Struktursamband fokuserar enligt Rundqvist primärt på de mönster som manifesteras i 

samhället över en sammanhängande, längre tidsperiod. Rundqvist ger exemplen 

ålderssammansättning hos befolkningen och hur inkomsten är fördelad bland invånarna för att 

beskriva olika mönster som struktursamband koncentrerar sig på. Han menar att det är viktigt 

att särskilja programmatisk strukturteori från programmatisk aktörsteori, då det inom 

programmatisk strukturteori är oväsentligt vilka intentioner den enskilde aktörer har eftersom 

en individuell aktör inte kan antas ha någon större påverkan på den större samhällsstrukturen.27 

Ser man på missbruk utifrån det här perspektivet så innebär det att det egentligen inte spelar 

någon roll vad den enskilde individen gör eller tror utan vem som hamnar i missbruk, hur 

omfattande missbruket är och om individen kommer ut ur missbruket eller inte styrs helt av 

strukturella faktorer. Det blir på ett sätt förutsägbart att en specifik individ hamnar i missbruk 

utifrån olika strukturella kriterier så som samhällets syn på narkotika, resurser som avsätts för 

att bekämpa narkotika och de sociala normer som syr samhället. Den tredje och i Rundqvist 

mening sista grundpelaren inom programmatisk strukturteori utgörs av nomotetisk-deduktiv 

strukturförklaring, vilken har en något lös innebörd. Det skulle kunna relateras till 

funktionalistisk förklaring men också till strukturell förklaring, där det funktionalistiska 

perspektivet anger att samhällsmönster går att förklara genom att man tittar på de fördelaktiga 

konsekvenserna beteendet har för samhället som helhet. Man skulle också se på det ur ett 

                                                           
25 Rundqvist, M., Samhällets tvåsidighet, s. 104f. 
26 Rundqvist, M., Samhällets tvåsidighet, s. 106f. 
27 Rundqvist, M., Samhällets tvåsidighet, s. 107ff. 
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strukturellt perspektiv, i vilket samhällsmönster istället är en konsekvens av ett strukturellt 

fenomen inom samhället. Företeelser som höga marknadspriser på en viss vara kan genom ett 

strukturellt perspektiv förklaras genom att infrastrukturen är dålig, vilket höjer 

transportkostnaderna för företagen vilket i sin tur ger ett högre pris på varan.28 Väljer man att 

titta på orsaker till missbruk som kan förklaras i termer av gruppåverkan och samhälleliga 

inverkansfaktorer är det därför relevant att också se orsaksförklaringarna utifrån 

programmatiskt strukturteori som en förklaringsmodell.  

Lalander och Johansson skriver i sin bok Ungdomsgrupper i teori och praktik att narkotikan 

började uppmärksammas kring 1950- och 1960-talen, till viss del då den under hippierörelsen 

började utmärka sig som ett alternativ till det hegemoniska samhället. Användandet av droger 

blev inte bara ett sätt att fly verkligheten utan också ett sätt att protestera mot världen och det 

samhälle man levde i. Genom att vägra delta i det ordinarie samhällets utveckling med allt mer 

konsumtion och militär upprustning så blev narkotikaanvändningen en slags motståndssymbol. 

Detta gjorde också att narkotikan och det den symboliserade blev sett som ett hot mot samhället 

som makthavarna format och man gick därför hårt ut mot de som använde droger, ”knarkarna”. 

De blev sedda som mindre värda, en andra klassens medborgare som associerades med mängder 

av negativa epitet samt bekämpades av staten som en slags marknadsföringskampanj där man 

ville påvisa hur handlingskraftig staten är samtidigt som det vände bort blickarna från områden 

där staten kanske inte var lika framgångsrik.29 Att man använder droger som en slags protest 

mot samhället kan kategoriseras in under en nanotetisk-deduktiv förklaringsmodell genom att 

beteendet blir en konsekvens av ett strukturellt fenomen.  

 I Lalanders studie från 2005 beskrivs hur informanter använder drogerna som en del i 

skapandet av ett eget kollektiv. Genom att tillsammans göra något som övriga samhället vänder 

sig från så stärker man gemenskapen inom den egna gruppen, man befäster känslan av att vara 

sitt eget kollektiv med egna normer och regler som en respons på det utanförskap man upplever 

att man befinner sig i, i förhållande till det ordinarie samhället. Även självständiga människor 

behöver en känsla av samhörighet i den individualiserade och osäkra värld vi lever i. 30 Vidare 

konstateras att narkotikaanvändningen i de flesta fall sker som en del i ett självvalt utanförskap, 

som en reaktion på de krav och förväntningar samhället ställer på sina medborgare. 

Utanförskapet är oftast partiellt, det sker inom vissa kretsar och vissa situationer men tar inte 

                                                           
28 Rundqvist, M., Samhällets tvåsidighet, s. 109. 
29 Lalander, P. & Johansson, T., Ungdomsgrupper i teori och praktik, s. 212f. 
30 Lalander, P., Mellan självvalt och påtvingat utanförskap, s. 50. 
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över individens liv. Genom att utforma olika strategier försöker man att säkerställa att man 

håller användandet av narkotikan inom kontroll på ett sådant sätt att man fortfarande kan 

fungera i vardagen och vara en del av majoritetssamhället. De lyckas därmed att upprätthålla 

sin position inom samhället och kan därför aktivt själv välja när man vill vara en del av det och 

när man vill vara en del i utanförskapet. 31 

Det påtvingade utanförskapet sker istället ofta som en konsekvens av sämre socioekonomiska 

förutsättningar så som föräldrar som inte är integrerade i samhället och således inte kan bidra 

med det sociala kapital som behövs för att exempelvis skolgång ska fungera som det ska för 

ungdomen. Arbetslösa föräldrar och hänvisade till skolor med låg andel elever som blir 

behöriga till gymnasiet skapar en miljö där ungdomarna får till stor del klara sig själva.32 En 

del i det ledet är att bli involverade i narkotika, något som skapar en möjlighet för ungdomarna 

att bli en del av en alternativ arena där andra egenskaper än de som majoritetssamhället strävar 

efter värderas. Genom att bli en del av detta alternativa kollektiv så kan ungdomarna skapa sig 

en identitet som innehar ett värde, de blir sedda och uppskattade av sin omgivning men för en 

annan typ av kunskaper och kapital än det som presenteras av det ordinarie samhället och som 

de själva ser som utom räckhåll. Eftersom de själva inte ser det som en möjlighet att uppfylla 

de krav och förväntningar som majoritetssamhället ställer på dem så blir det en påtvingad åtgärd 

att istället vända sig till gatan och bli en del av den parallella verklighet som utanförskapet 

utgör. Här kan de få den bekräftelse som varje människa behöver, men till priset av att inte 

kunna ta del av det som majoritetssamhället erbjuder. 33 

Ytterligare en faktor är den kultur som finns bland ungdomarna. Lalander menar att filmer och 

musik har bidragit till en romantisering av narkotikabruk genom att avdramatisera och förmedla 

en bild av narkotika som något som stjärnorna gör. Att man inom ex reagge-kulturen röker 

marijuana som en protest mot den vite mannens förtryck eller hur man inom rapp och rock 

sjunger om droger bygger upp en förskönande bild som hjälper till att normalisera 

droganvändandet.34 Vidare beskriver Lalander normers inverkan och hur cannabisanvändare 

rationaliserar sitt bruk genom att utse något annat som farligt. Istället för att följa samhällets 

norm där cannabis ses som betydligt farligare än exempelvis alkohol så kan man vända på det 

och rationalisera med tankar att cannabis inte ger några dödsfall, att man inte får något bakrus 

och att man blir lugn och avslappnad, till skillnad från alkohol som har fler registrerade dödsfall 

                                                           
31 Lalander, P., Mellan självvalt och påtvingat utanförskap, s. 59. 
32 Lalander, P., Mellan självvalt och påtvingat utanförskap, s. 56. 
33 Lalander, P., Mellan självvalt och påtvingat utanförskap, s. 60. 
34 Lalander, Narkotikan i Sverige – Ungdomskultur, normer och narkotika, s. 220 
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som följd, man blir bakfull och riskerar att bli våldsam vid intag. Den typen av logik gör bruket 

av cannabis mer acceptabelt, man skapar sig en egen norm inom gruppen av användare som gör 

att man inte upplever normbrottet från resten av samhället som lika stort.35 Lalander beskriver 

hur många av ungdomarna ser framtiden som något diffust och svårt att greppa, vilket skapar 

ett stort behov av att leva i nuet. Genom att skapa sin egen verklighet med egna normer inom 

en bestämd krets så kan man mer permanent sätta framtiden ur syn – det blir bara nuet som 

spelar roll. Att inte leva efter samhället normer där målsättningen är att bli självförsörjande med 

egen bostad, jobb och familj ger ungdomen en frihet att göra det som viktigt för stunden. 

Kamrater blir viktigare än att göra bra ifrån sig i skolan, för det är kamraterna som är nu. Man 

skapar ett alternativt samhälle där normer och värderingar skiftas gentemot det ordinarie 

samhället. 36 

2.2.3 Prevention  

 

Det finns en del omständigheter som minskar risken för att individen börjar använda narkotika. 

Inom preventionsvetenskap brukar man dela upp prevention i tre typer: Universell prevention, 

selektiv prevention och indikerad prevention. Universell prevention handlar om insatser riktade 

mot en population, vilket kan vara dels befolkningen i ett helt land men också alla elever på en 

specifik skola. Insatserna kan då röra sig om exempelvis utökad utbildning, regleringar eller 

socialpolitiska åtgärder så som satsningar för att förbättra den socioekonomiska miljön i 

samhället. Selektiv prevention riktar sig istället mot en specifik riskgrupp med personer som 

enligt forskning har högre sannolikhet att hamna i missbruk. Insatserna kan då vara av samma 

typ som vid universell prevention, som exempelvis utbildning, men som istället inriktar sig bara 

till den specifikt utsatta gruppen. Universell och selektiv prevention rör sig alltså mer om 

strukturella åtgärder. Indikerad prevention rör istället individer som redan har prövat narkotika 

och där man kan se tidiga tecken på att individen rör sig mot ett aktivt missbruk. Det kan då 

vara exempelvis hälsofrämjande insatser som sätts in i syfte att få till en större 

beteendeförändring och är därmed mer aktörsbunden i sitt format.37  

Utbildning är en preventiv metod som fungerar både på ett universellt plan likaväl som en 

specifik, riktad åtgärd. Bremberg tar upp preventiva åtgärder inom skolan och menar då på att 

lärare tenderar till att använda sig av metoder de eller kollegor upplevt som effektiva och 

lyckade. En populär metod är att ta in hjälp utifrån, då det finns många som är engagerade och 

                                                           
35 Lalander, Narkotikan i Sverige – Ungdomskultur, normer och narkotika, s. 226 
36 Lalander, Narkotikan i Sverige – Ungdomskultur, normer och narkotika, s.230 
37 Folkhälsomyndigheten.se, 2018-06-03 
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kunniga kring drogproblematiken som finns i samhället. Narkotika är ett område som lärarna 

kan få avlastning inom, men det är också ett område där de kan tvingas förlita sig på andras 

expertis istället för sin egen.38 Däremot så argumenterar Bremberg för att mycket av den 

undervisning som sker kring narkotika har en mycket försumbar effekt på eleverna. Orsaken 

till detta är att man försöker träna ett ”icke-beteende”. Det är mycket lättare att öva på faktiska 

beteenden och förmågor, när eleven ska lära sig att göra något konkret som att hoppa höjdhopp 

på idrotten, medan att inte använda narkotika är ett icke-beteende där man ska lära eleven att 

inte göra något. När man lär små barn att inte lägga handen på den varma plattan så kan man 

inte konkret lägga barnets hand på plattan för att lära barnet att plattan är varm och på samma 

sätt kan man inte ge en ungdom narkotika i syfte att visa att det är farligt. Det är inte ett beteende 

man kan träna på samma sätt, då man måste lära eleven att låta bli att göra något (använda 

narkotika). Att lära någon att inte göra något i en teoretisk situation blir väldigt diffust och för 

att konkretisera undervisningen skulle man i så fall behöva skapa en autentisk övning där eleven 

kan öva sig på att neka erbjudanden om narkotika. För att övningen ska vara autentisk så skulle 

det i så fall krävas att eleven faktiskt har möjligheten att tacka ja, vilket av uppenbara skäl gör 

övningen olämplig. Det finns alltså en tydlig problematik kring undervisningen kring 

narkotika.39 

Däremot så skriver Bremberg att flera studier40 visar att god kompentens ger ökat skydd mot 

narkotikabruk och de skador som kan uppstå som följd. I genomsnitt så bidrar skolan till att 

eleven ökar sin intelligens varje skolår, vilket i praktiken innebär att genom en välfungerande 

skola som ger eleven en ökad allmän kompetens så bidrar man också indirekt till att ge 

ungdomen ett bättre skydd mot användandet av narkotika.41 Det finns också indikationer på att 

vad som klassas som framgångsrika skolor använder sig av metoder som att förmedla tydliga 

mål till eleverna, ha höga krav och att kontinuerligt följa upp elevernas insatser. 42 WHO införde 

på 80-talet idéen med hälsofrämjande skolor, där man satsar på ett genomgripande arbete som 

engagerar hela skolan. Vissa studier visar på att skolor som följer den hälsofrämjande linjen får 

mindre problembeteenden hos eleverna, men en svensk studie visar att i Sverige så tenderar det 

hälsofrämjande arbetet på bekostnad av de faktorer som gör att skolan kan räknas som 

framgångsrik. Insatsen riskerar därmed att bli direkt kontraproduktiv43. Bremberg konkluderar 

                                                           
38 Bremberg, Narkotikan i Sverige – Narkotikaförebyggande insatser i skolan, s. 172 
39 Bremberg, Narkotikan i Sverige – Narkotikaförebyggande insatser i skolan, s. 175 
40 Fergusson m.fl. 2005; Mortensen m.fl. 2005; Weinberg, 2001 
41 Bremberg, Narkotikan i Sverige – Narkotikaförebyggande insatser i skolan, s. 177 
42 Bremberg, Narkotikan i Sverige – Narkotikaförebyggande insatser i skolan, s. 179 
43 Bremberg, Narkotikan i Sverige – Narkotikaförebyggande insatser i skolan, s. 183f 
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sitt kapitel med att konstatera att skolan har möjligheter att arbeta framgångsrikt för att minska 

narkotikabruk bland ungdomar, men inte genom undervisning direkt om ämnet utan genom att 

arbeta genomgående med att höja elevernas allmänna kompetens inom primärt kärnämnena i 

skolan. Detta menar Bremberg är det bästa skyddet mot användandet av droger hos ungdomar 

och därmed det mest effektiva preventiva medlet skolan kan använda sig av, även om 

undervisning kring narkotikans funktion och påverkan självklart är av vikt utifrån elevernas 

rättighet till kunskap.44  

Det som markeras som viktigast för en prevention av ett framtida narkotikabruk är familjen, 

tätt följd av skolan. Som skyddsfaktor nämner Sundell vikten av tydliga regler i hemmet, men 

dessa regler är viktigast för ungdomen om ungdomen har en positiv relation till den vuxne som 

satt reglerna. Det är också vitalt för att skapa en varande relation att ungdomen får chansen att 

känna att den bidrar med något som har betydelse för andra samt att handlingarna blir 

uppmärksammande.45 Bra relationer inom familjen minskar risken drastiskt för att ungdomen 

senare ska börja använda narkotika. Skolan kan ses som en självklar arena för det preventiva 

arbetet, men forskningen visar att undervisningen om narkotika inte ger så mycket resultat på 

ungdomars attityd. Undervisningen kring narkotika måste också tävla om tid med de andra 

ämnena. Ett problem kan också vara den osäkerhet vissa lärare känner inför 

narkotikaundervisningen gällande vad som bör tas upp och på vilket sätt. Viss osäkerhet 

grundar sig också i okunskap, att man känner att man som lärare inte har tillräckligt med 

kunskap för att undervisa kring narkotika på ett bra sätt, eller att man upplever att eleverna har 

större sakkunskap än vad man som lärare har.46 Exempel på preventiva åtgärder inom skolan 

som ses som mer framgångsrika än andra är bland annat att undervisningen leds av någon annan 

än lärare, att man använder sig av fler än 15 sessioner  och interaktiva metoder där eleverna 

själva blir involverade.47 För att dessa ska bli framgångsrika krävs dock noggrann planering 

och stor omsorg gällande genomförande och kringliggande stödstrukturer.48 

2.2.4 Samhällsvetenskapliga utgångspunkter 

 

Utgår man från vad Bremberg skriver så är undervisningen inom de ordinarie ämnena av stor 

vikt för elevens förmåga att stå emot narkotika. Genom att utbilda ungdomarna och ge dem en 

                                                           
44 Bremberg, Narkotikan i Sverige – Narkotikaförebyggande insatser i skolan, s. 190f 
45 Sundell, Narkotikan i Sverige - Risk- och Skyddsfaktorer för narkotikabruk, s. 99f 
46 Forkby, T., Olausson, S. & Turner, R., Cannabisanvändning bland ungdomar, s. 92 
47 Forkby, T., Olausson, S. & Turner, R., Cannabisanvändning bland ungdomar, s. 111. 
48 Forkby, T., Olausson, S. & Turner, R., Cannabisanvändning bland ungdomar, s. 113. 
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bättre allmänbildning så ökar man chansen att de väljer bort droger. Skolverkets ämnesplan 

inom samhällskunskap följer denna linje och satsar på att man ska förbereda och utrusta 

eleverna för att stå på egna ben i det samhälle de lever i. Den första meningen i skolverkets text 

kring syftet med samhällskunskapsämnet lyder som följer: Undervisningen i ämnet 

samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om 

människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.49 Man kan här se hur 

Skolverket lägger stor tyngd vid att ungdomarna skapar en förståelse för olika människors 

livssituationer och villkor, att de får insikt kring hur alla människor i alla delar av samhället har 

det och varför det är så. Undervisning kring missbruk och narkotika kan därmed antas ha en 

stor roll inom samhällskunskapsundervisningen, då det berör människors livsvillkor samt är en 

viktig samhällsfråga som berör många aspekter av samhället, men så är inte alltid fallet.  

2016 publicerades en djupgående studie kring samhällskunskap som ämne inom skolan. Man 

fokuserade dels på samhällskunskapslärares föreställning kring ämnet och dels på vad man 

prioriterar för innehåll i sin undervisning, men också vilken betydelse användningen av nyheter 

har i samhällskunskapsundervisningen. Studien inleds med en beskrivning av uppkomsten av 

samhällskunskap som ämne inom skolan där man bland annat konstaterar att man inom ramen 

för det nya ämnet kunde ta upp innehåll som annars inte rymdes inom skolan, så som 

sexualkunskap, alkoholkonsumtion och befolkningsproblem. Tanken var att få ett utrymme 

inom skolan att diskutera de problem som fanns inom det samhälle vi lever i, utveckla eleverna 

till demokratiska medborgare och samtidigt förbereda eleverna för arbetslivet.50 

Samhällskunskapsämnet har alltså redan från början varit en plattform för ett brett innehåll på 

såväl praktisk som abstrakt nivå, vilket är något som också ger ämnet en stark politisk 

legitimitet.51  

Vad som lärs ut inom samhällskunskap visar sig inte enbart bero på vad som står i aktuella 

styrdokument men kan också till stor del härledas till lärarens egna uppfattning av ämnet.52 

Ämnet upplevs som stort och diffust utan tydliga ramar, vilket är något som bidrar till att läraren 

har mycket spelrum att själv välja vad man ska inkludera i sin undervisning.53 I Olssons 

undersökning framkommer det att 79 % av undervisningstiden rörde statsskick och 

nationalekonomi. De områden som dominerade undervisningen under observationsperioden 

                                                           
49 Skolverket, Samhällskunskap, s. 1.  
50 Olsson, R., Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, s. 22f.  
51 Olsson, R., Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, s. 27.  
52 Olsson, R., Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, s. 55. 
53 Olsson, R., Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, s. 67f. 
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var, utöver statsskick och nationalekonomi, internationell politik samt EU.54 Sammanfattningen 

av undersökningen kring lärares ämnesförståelse visar att även om man inriktar sig på lite olika 

saker och har något olika fokus så är ämnesförståelsen i huvudsak samstämmig.55 Studien visar 

också på en stark ämnestradition, där det trots diffust formulerade ämnesmål råder en 

samstämmighet kring vad man bör lägga undervisa kring inom ämnet.56 

 

2.3 Analysmodell 
 

Analysen utgår i stort ifrån de två begreppen aktör och struktur, där aktör syftar till den enskilde 

individen medan struktur istället hänvisar till de övergripande mönster som kan observeras i 

samhället, så som normer och attityder. Analysen utgår också utifrån föreställningen att alla 

individer har en mer eller mindre komplex förståelse av narkotika och att alla har båda synsätten 

inom sig, även om tyngdpunkten ofta ligger åt ett specifikt håll. För att finna mönster och 

samband hos informanterna har följande modell använts vid intervjuerna: 

 

Orsaker bundna till aktör (individ) 

I termer av aktörsknutna orsaker så utgår analysen ifrån informanternas användning av vissa 

ordval som indikerar ett resonemang knutet till aktörsteori. Ordvalen kan vara eget ansvar, mår 

dåligt, rastlöshet eller andra begrepp som visar på att orsaken till beteendet ligger hos individen. 

Orden informanterna väljer att använda visar tydliga tendenser mot vilken syn på ansvar 

informanten har.  

Orsaker bundna till struktur (samhälle) 

För att upptäcka en förståelse kring strukturella orsaker har fokus inriktats på ordval som 

cirkulerar kring kollektiv, grupp eller grupptryck samt press. Även andra begrepp som antytt att 

informanten ser en strukturell orsak till varför en individ hamnar i missbruk och vems ansvar 

det är kan ingå i analysen.  

 

                                                           
54 Olsson, R., Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, s. 181. 
55 Olsson, R., Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, s. 234. 
56 Olsson, R., Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, s. 313. 
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Modellen har använts för att tolka de svar informanterna har givit så att en kategorisering har 

varit möjlig. Svaren har därefter delats in efter huruvida de enligt given definition kan klassas 

som aktörsbundna eller strukturellt bundna. Genom att sedan knyta ihop den teori som är 

kopplad till aktörsteori respektive strukturteori har en resultatanalys som besvarar 

forskningsfrågorna vuxit fram.   
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3 Metod 
 

Det finns olika sorters metoder man kan använda sig för att få fram svar på forskningsfrågorna. 

Den här studien använder sig av en kvalitativ metod genom att enskilt intervjua elever för att få 

en fördjupad insikt kring deras förståelse av narkotika samt få en mer nyanserad bild av deras 

syn på undervisningen.  

 

3.1 Val av metod 

 

Kvalitativ metod har vuxit i popularitet inom samhällsvetenskapen, ofta motiverat av att det 

möjliggör mer djupgående och inlevelsefulla beskrivningar samt att det tar hänsyn till de 

bakomliggande idéerna informanterna har.57 Begreppet kvalitativa intervjuer kan inkludera 

många olika stilar av intervjuer, men i huvudsak brukar ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer nämnas, något som ofta ställs mot den kvantitativa metoden av 

strukturerade/standardiserade intervjuer. 58 

Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer som metod är flexibiliteten den erbjuder, då 

flexibiliteten skapar möjligheten att uppnå en fördjupad förståelse av informantens 

verklighetsuppfattning. Fokuset för intervjun rör sig kring ungdomens egna förståelse av 

narkotika och genom att använda sig av en semistrukturerad intervjuform så tillåts intervjun att 

flyta i den riktning som informanten finner viktig, vilket ger en antydan om hur informanten 

ser på verkligheten. Väljer man en semistrukturerad intervju så har man ett relativt tydligt 

intervjuschema att utgå från, vilket möjliggör jämförelser mellan svaren från informanterna. 

Samtidigt skapar det rum för att ställa följdfrågor utifrån de områden informanten vill diskutera, 

något som bäddar för en fördjupad förståelse av de bakomliggande tankarna kring informantens 

uppfattningar.59 En viss kritik kan riktas mot den kvalitativa intervjun som metod. En viktig 

aspekt att ha med sig i sitt val av kvalitativ intervju är att de uttalanden som görs i vissa fall kan 

ha ett begränsat värde, då de kan vara situationsbundna. Människor har en tendens till att 

uttrycka sig så som de tror är förväntat av dem enligt de sociala normer som finns och kan 

därmed svara på intervjufrågor utifrån hur de tror att de bör svara för att inte stämplas som 

                                                           
57 Alvesson, M. & Deetz, S., Kritisk samhällsvetenskaplig metod, s.71. 
58 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, s. 344. 
59 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, s. 413.  
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avvikande.60 För att komma runt detta har intervjuerna genomförts enskilt istället för i grupp, i 

syfte att minimera gruppens inverkan på de enskilda individernas svar. Intervjufrågorna så väl 

som följdfrågorna som användes i intervjuerna är också väl avvägda för att minimera all 

indikation på att forskaren förväntar sig ett visst svar.  

Ett svårare bekymmer var att få till en bra mötesplats för intervjuerna. Då skolan är den 

gemensamma knytpunkten för forskare och informanter samt att intervjuerna tar plats under 

lektionstid för eleverna så blir det svårt att undvika att använda sig av skolans lokaler. Ulla 

Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne beskriver i Handbok i kvalitativa metoder under kapitlet 

Intervjuer hur intervjuer med barn och ungdomar bör undvika att äga rum i 

klassrumssituationer, då det kan främja en impuls att ge ”rätta” svar. Att informanten ger svar 

som den tror att forskaren vill höra blir givetvis problematiskt då forskaren är ute efter att höra 

informantens reella uppfattning, tankar eller erfarenheter. Detta skulle kunna motverkas genom 

att barnet eller ungdomen får agera ”guide”, då det skapas en situation där informanten är 

hemmastadd men inte forskaren61. I denna studie så är dock forskaren också lärare och därmed 

hemmastadd i skolans värld. Detta, i kombination med att intervjuerna sker i skolans lokaler, 

skulle kunna innebära att informanterna i större utsträckning känner ett behov av att ge svar de 

upplever förväntas av dem. Däremot så kan faktorer just som den gemenskap som skolvärlden 

utgör i det här fallet istället kunna bidra till en bättre relation mellan forskare och informant, i 

synnerhet då forskare och informant befinner sig nära i ålder. Ålder, såväl som kön, är något 

som har en påverkan på förhållandet mellan forskare och informant.62  

Den kritik som framförs blir än mer relevant i den här studien. Informanterna består av elever 

på en relativt liten gymnasieskola och de är medvetna om att det inte är ett stort antal elever 

som kommer att intervjuas. Även om anonymitet garanteras så innebär inte det att eleven per 

automatik känner sig säker i miljön och kan ändå uppleva ett visst tryck att följa vad hen 

uppfattar är gängse normer, något som är viktigt att ha i åtanke vid val av kvalitativa intervjuer 

som metod i den här studien. Då forskaren även har haft kontakt med samma skola som 

intervjuerna genomförs på sedan tidigare så har det också tydligt garanterats till de deltagande 

informanterna att resultatet inte kommer ha någon som helst inverkan på deras utbildning samt 

att anonymitet gäller, även mot deras nuvarande lärare. Förhoppningen är därmed att 

                                                           
60 Alvesson, M. & Deetz, S., Kritisk samhällsvetenskaplig metod, s.83. 
61 Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G., Handbok i kvalitativa metoder – Intervjuer, s. 51f. 
62 Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G., Handbok i kvalitativa metoder – Intervjuer, s.44f. 



25 
 

informanterna kommer att känna sig tillräckligt säker på att dess svar inte kommer att kunna 

användas mot dem på ett negativt sätt att de ger ärliga svar istället för situationsbundna. 

 

3.2 Intervjuns utformning 
 

Intervjun är utformad i tre delar; generell inställning till missbruk, syn på ansvar vid användning 

av narkotika och syn på undervisning kring droger. Frågorna är utformade för att synliggöra 

informantens förståelse av narkotika samt att ta reda på informantens syn på den undervisning 

kring narkotika som vederbörande har genomgått. Ungdomarna fick därför svara på frågor om 

vems ansvar, eller vems ”fel” det är att någon prövar narkotika, att någon missbrukar narkotika 

och, om någon vill sluta använda narkotika, vems ansvar det är att se till att denne lyckas med 

detta. De fick också svara på frågor kring hur de definierar missbruk, i termer av aktivt val, en 

slump (att vem som helst kan råka ut för det), en sjukdom eller annat, samt frågor kring den 

undervisning de fått kring narkotika. 

 

 

3.3 Urval 
 

Urvalet är till viss del baserat på bekvämlighet63. Informanterna går på en skola forskaren haft 

tidigare kontakt med, men för att minimera risken för moralisk konflikt så är informanterna 

utvalda med en garanti att forskaren inte har haft eller kommer att ha direktkontakt med 

informanterna. Intervjuerna var första tillfället informant och forskare träffades. Urvalet har 

rent praktiskt utgått ifrån frivillighet, där forskaren har gått ut och informerat om studien i två 

klasser (en samhällsklass och en sammanslagen natur/teknikklass) och elever har därefter fått 

anmäla intresse om att delta i studien. Fyra av eleverna går tredje året på samhällsvetenskapliga 

programmet med inriktning beteendevetenskap och har således läst Samhällskunskap 1b samt 

Samhällskunskap 2, vilket är det högsta som någon klass läser inom det samhällsvetenskapliga 

ämnet på det aktuella gymnasiet. De övriga två läser sitt andra år, varav en läser det 

naturvetenskapliga programmet och en går på teknikprogrammet. De två sistnämnda har vid 

tillfället för intervjun enbart läst kursen samhällsvetenskap 1b. Samtliga informanter är över 

arton år. Ambitionen var att få en jämn könsfördelning bland informanterna. Som en följd av 

                                                           
63 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, s.433 
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ett begränsat antal frivilliga killar i samhällsklassen och inga tjejer som fyllt arton år i 

natur/teknikklassen blev fördelningen istället 3 kvinnliga informanter, Alice, Maja och Karin 

från samhällsklassen och 3 manliga informanter, varav Tim går i samhällsklassen, Alex i 

teknikklassen och Bosse i naturklassen.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet ses som ett mått på hur väl en studie kan upprepas och att senare forskare ändå får 

liknande resultat. Tillförlitligheten säkras istället via transparens om hur studien riggats och vad 

som ligger till grund för tolkning och analys. Inom kvalitativa studier kan det vara svårt att 

uppnå en hög reliabilitet då det är näst intill omöjligt att upprepa de exakta omständigheterna 

för undersökningen.64 Detta är dock inte heller målsättning med kvalitativa studier. Så är även 

fallet med denna studie. Då undersökningen riktar in sig på en specifik kommun samt har en 

begränsad mängd informanter kan det bli svårt att uppnå en hög reliabilitet då det helt enkelt är 

svårt att återskapa de exakta omständigheterna. En viktig del av detta är just att forskaren i 

denna studie är känd på skolan där informanterna går, som diskuterats i kapitel 3.1. Även om 

forskaren är relativt okänd för informanterna så kan vetskapen om att forskaren är känd för de 

övriga lärarna informanten befattar sig med komma att påverka de svar som ges utifrån det 

normperspektiv som tidigare lyfts. 

En relativt bred definition av validitet är att forskaren undersöker det man säger sig ska 

undersöka i termer av observation, identifikation eller mätning. Validiteten rör också den 

utsträckning i vilken resultaten av undersökningen går att generalisera samt hur samspelet 

mellan empiri och teori ser ut. En hög validitet innebär alltså att studien svarar på sina 

forskningsfrågor och uppfyller sitt syfte, samspelar väl mellan teori och empiri samt går att 

generalisera i stor utsträckning.65 Utifrån denna definition så har den här undersökningen en 

relativt hög validitet.  Studien svarar väl på vad den säger sig undersöka och samspelar väl 

mellan teori och empiri, men går däremot inte att generalisera i någon nämnvärd utsträckning. 

Den förståelse som ungdomarna i studien visar kan mycket väl vara lokalt präglad och kan 

därför inte antas spegla den större befolkningens förståelse. Det var dock inte studiens syfte att 

skapa ett material som går att generalisera utan att istället att undersöka kvaliteter gällande 

elevers förståelse av missbruk för att skapa ett underlag för lärare att informellt kunna använda 

                                                           
64 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, s. 352. 
65 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, s. 352.  
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i sin planering av undervisningen inom samhällskunskap. Undersökningen är också en utmärkt 

grund för vidare studier inom fältet.  

Vid urvalet var också en del etiska aspekter tvungna att vägas in. I och med att det var ett 

bekvämlighetsurval utifrån tillgänglighet för forskaren så var det också nödvändigt att göra ett 

ställningstagande kring hur troligt det är att det faktum att forskaren arbetar på samma skola 

som undersökningen tar plats skulle kunna komma att påverka resultatet negativt. För att 

undvika att hamna i den situationen i största möjliga mån valdes informanter ur klasser som 

forskaren själv inte har haft kontakt med och som forskaren heller inte kommer att ha någon 

kontakt med. Då informanterna ändå är medvetna om att forskaren är känd på skolan så finns 

det självklart en risk att svaren kan komma att vinklas.  

Alla informanter är över 18 år vid tillfället för intervjun och har godkänt att det de säger vid 

intervjutillfället används i forskningssyfte. I början av varje intervju lästes samma villkor upp 

för alla deltagare, de fick möjlighet att ställa frågor kring villkoren och fick slutligen frågan om 

de godkänner förutsättningarna. Detta spelades också in. De har också godkänt att intervjun 

spelas in.  Anonymitet garanterades naturligtvis till alla deltagande, men då forskaren även är 

aktiv som lärare så föreligger en anmälningsplikt om misstanke skulle uppstå om att 

informanten, eller eleven i det här fallet, skulle fara illa eller befinna sig i allvarlig fara. Denna 

plikt är inte lika starkt lagstadgad i de fall eleven är myndig, men som en följd av forskarens 

egna etiska principer valdes ändå att informera alla deltagande informanter om att en sådan 

plikt föreligger och att om de antyder eller indikerar på något sätt att far illa så kommer 

forskaren att ta kontakt med berörda myndigheter. Informationen att intervjun är anonym med 

undantag av vid misstanke att informanten far illa, att de har rätt att avstå från att svara på 

frågorna samt att de genom deltagandet godkänner att deras svar används i forskningssyfte ges 

och godkänns av informanten i början av varje inspelad intervju, vilket säkerställer att 

informanten har tagit del av och accepterat villkoren för intervjun.  
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4 Resultatredovisning 
 

I det här kapitlet presenteras resultatet av intervjuundersökningen under tre kategorier: generell 

syn på samhälle och kriminalitet, förståelse av narkotika samt undervisning kring narkotika. 

Informanterna är alla mellan 18–19 år. 4 av dem läser samhällsvetenskapliga programmet med 

inriktning beteendevetenskap år 3, 1 läser naturvetenskapliga programmet år 2 och 1 läser 

teknikprogrammet år 2. De som läser samhällsvetenskapliga programmet har läst 

samhällskunskap 1b och samhällskunskap 2 medan de som läser naturvetenskapliga 

programmet samt teknikprogrammet har läst samhällskunskap 1b. Intervjuerna tog mellan 20–

30 minuter att genomföra.  

 

4.1 Resultat 
 

Resultatet kommer att presenteras och diskuteras utifrån de forskningsfrågor som studien utgår 

från. Den första frågan rör hur ungdomar ser på missbruk, nästa fråga tar upp hur ungdomars 

förståelse av åtgärder kring missbruk ser ut och den sista frågan berör ungdomars syn på 

undervisningen kring narkotika. Analysen kommer att delas upp och diskutera den förståelse 

som ungdomarna presenterar i termer av aktör och struktur, i syfte att ge en bra överblick över 

hur förståelsen ser ut för att senare i slutdiskussionen kunna koppla resultatet till aktörs- 

respektive strukturell teori.  

4.1.1 Hur ser ungdomar på orsaker till missbruk? 

 

Som konstaterat i teoriavsnittet så finns det aktörsbundna orsaker till missbruk och det finns 

strukturella orsaker. Resultatet har kategoriserats och analyserats utifrån de två begreppen 

aktör/struktur för att skapa en bättre överblick över resultatet.  

 

4.1.1.1 Aktörsbundna orsaker 

 

När det gäller missbruk i generella termer så diskuterar informanterna i termer kring bakgrund 

och uppväxt som kan påverka individens tendens till att utföra kriminella handlingar, så som 

att använda narkotika. Här syftas mer på aktörsbundna orsaker, så som vilken social status man 

har men också vilken typ av uppfostran man fått. Maja menar att om man haft en väldigt fri 

uppfostran där föräldrarna kanske inte varit helt laglydiga så påverkar detta barnet. Både Alex 

och Maja är inne på att man begår brott för att söka uppmärksamhet, då man kanske inte fått 
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tillräckligt med uppmärksamhet när man växt upp vilket skulle kunna indikera någon form av 

fri vilja som ändå styr handlingarna, i motsats till ett strukturellt förhållningssätt. Maja beskriver 

det så här:  

Det tror jag är väldigt olika, vissa gör det för uppmärksamhet. Man kanske inte fått tillräckligt 

med uppmärksamhet annars. Uppväxten har nog stor inverkan, har man fått stort stöd och mycket 

uppmärksamhet är nog risken att man gör något sånt mycket mindre men har man växt upp väldigt 

fritt, alltså att föräldrarna kanske har varit ute och gjort fel saker som gör att man kanske hamnar 

på det spåret så… Man kanske inte är medveten om att det är fel. 

Här ser man hur Maja lägger skuld på föräldrarna och antyder att om föräldrarna hade gett 

barnet en trygg och bra uppväxt där barnet känner sig sett och värdesatt så hade barnet inte 

vuxit upp till att bli kriminell. Hon beskriver det i termer som att barnet inte vet att det är fel, 

vilket kan härledas tillbaka till föräldrarnas ansvar att lära barnet rätt och fel. Hon antyder också 

att aktören, som befinner sig i ett utanförskap till följd av föräldrarnas misslyckande, använder 

kriminaliteten som en hämnd, för att visa upp sitt utanförskap. Det är alltså tydligt att det blir 

ett val att ägna sig åt kriminalitet, men att det valet är präglat av vilken uppfostran man har fått.  

Bosse och Tim lägger in perspektivet med psykiska funktionsnedsättningar och nämner båda 

två diagnosen ADHD som en bidragare faktor. Bosse säger, något tvekande, att en diagnos kan 

vara en bidragande faktor:  

Jag tänker att det kan höra ihop med psykiska problem, att man har en form av… Kanske… Man 

har problem man inte fått hjälp med… Folk med ADHD kanske, som inte fått hjälp med det måste 

få avreagera sig på något sätt… Jag har för mig att jag har läst det, att folk med ADHD har lättare 

att komma i de banorna för att de är hyperaktiva och så vidare och sen tror jag att… Mycket vad 

man har för social bakgrund. 

 

Det som Bosse säger bekräftas av Tim, som hänvisar till sin egen erfarenhet av en bror som har 

hållit på med droger. Han menar att broderns allvarliga ADHD-diagnos är starkt knuten till att 

brodern började med droger och därmed också annan kriminalitet. Tim nämner också att han 

tror att folk blir kriminella av fri vilja, exempelvis genom att sälja droger eller att stjäla från 

andra, för att få råd till fina saker. Han tror inte att någon i Sverige borde behöva stjäla för att 

få råd till mat.  Bosse tar upp det i mer flytande termer, det är mer pauser för att ge tid till 

eftertanke och han hänvisar till att han tror att han har läst att det är så och att han har för sig att 

personer med ADHD har lättare för att begå brott. Tim är däremot klar och tydlig i sitt svar och 

verkar inte tveka en sekund på att diagnosen ADHD har haft en stor inverkan på hans brors 
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missbruk och kriminella bana. Både Bosse och Tim diskuterar psykiska funktionsnedsättningar 

i termer av aktörsteori, att den psykiska funktionsnedsättningen är något rent individuellt. Detta 

ger en tydlig anknytning till aktören, där både Bosse och Tim resonerar utifrån ett aktörsbundet 

perspektiv där individen är i fokus.  

När informanterna ombeds definiera vad missbruk är så menar Karin på att missbruk kan 

definieras som en sjukdom, att det till viss del är gener som spelar roll och att när man väl är 

fast i missbruket så är det väldigt svårt att sluta trots att man vill eftersom att kroppen motarbetar 

en. Tim däremot är övertygad om att det inte är en sjukdom utan snarare ett eget aktivt val att 

missbruka droger, även om han erkänner grupptryckets inverkan. Tim visar på en övertygelse 

om att aktören själv är ansvarig för alla sina handlingar, oavsett omständigheter och att 

missbruk av narkotika därmed är ett aktiv val. Även om han erkänner att grupptryck kan ha en 

viss inverkan så menar han ändå att varje individ bör kunna vidhålla sin egen vilja i alla lägen. 

Den här synen på missbruk skuldbelägger aktören snarare än samhället då man menar att den 

enskilde aktören borde klara av att stå emot all typ av påverkan. Det blir därför svårt för 

samhället att på något sätt kunna ta något ansvar för att den enskilde aktören missbrukar 

narkotika då samhället inte heller kan påverka aktören.  

 

4.1.1.2 Strukturella orsaker 

 

Den enda som tar upp kriminalitet och missbruk utifrån ett något mer strukturellt perspektiv är 

Alice. Hon tänker på gruppens inverkan på individen och hur samhället har en roll i skapandet 

av gruppen. Alice diskuterar utanförskap i termer av att det är ett resultat av att misslyckas med 

att passa in i skolan, så därför söker sig aktören till grupper utanför det ordinarie samhället då 

det är de som är tillgängliga. Det ger en mer strukturell förklaring som tar hänsyn till relationers 

betydelse för samhället och individen. Istället för att det blir ett aktivt val hos individen är det 

istället en logisk följd av att vilja tillhöra en grupp, att vilja tillhöra ett samhälle. Alice diskuterar 

utanförskap som en anledning och definierar utanförskap så här:  

Jag tänker typ i skolan, att du inte passar in i de kompisgängen som finns, att du då ansluter till de 

grupperna som inte är de bästa egentligen men att det är den enda guppen du kan komma till 

egentligen och då hamnar du med dem. 

Hon menar att utanförskapet föds i skolan och att skolan därför har en viktig roll i att både 

upptäcka och motverka utanförskapet. Genom att ha skickliga pedagoger som kan bryta fasta 
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kompisgrupper och se till att alla är inkluderade redan från ett tidigt stadie kan man förhindra 

mycket kriminalitet, resonerar Alice. Resultatet av frågan som rör orsaker till kriminalitet blir 

genast väldigt intressant när man sätter det i perspektiv med frågan om vad som är missbruk. 

Det är enbart Alice som nämner någon form av strukturell förklaringsmodell till varför man 

ägnar sig åt kriminalitet, medan resten av informanterna verkar vara eniga om att det rör sig om 

orsaker som är grundade hos individen. När frågan vänder till missbruk så ökar istället de 

strukturella förklaringsmodellerna. Alex, Bosse och Alice menar att det är en slump, att vem 

som helst kan bli missbrukare under vissa omständigheter. Bosse säger att det konstigt att man 

skiljer på alkoholmissbruk och narkotikamissbruk, men menar precis som Maja och Alice att 

det är något som kan hända vem som helst: 

Tror att de flesta... Alla hamnar ju inte i ett missbruk efter första gången. Antingen vill du göra 

det eller så blir du tvingad in i det av grupptryck så… Men det är inte alltid så lätt att säga nej om 

det är äldre personer eller många personer som gör det som liksom nästan tvingar dig… Men 

skulle inte säga att det är en sjukdom utan tror att vem som helst skulle kunna åka dit. Jag tror det 

är få som skulle kunna säga nej i de situationerna där de flesta testar skulle jag säga. 

 Karin tror att det är en sjukdom och Maja lägger fokus på grupptryckets inverkan. Den enda 

som vidhåller individens egna, aktiva val är Tim. Synen på missbruk varierar alltså relativt 

mycket mellan informanterna. Det är en sjukdom till det är absolut inte en sjukdom, det är 

individens egna val till att det sker under tvång i form av starkt grupptryck och till slut att det 

är egentligen inte missbruk förrän man ser fysiskt nedgången ut och begår andra brott för att få 

råd med narkotika. Grupptryck nämns som en viktig faktor, och så även familjen och 

uppväxten. Vissa strukturella faktorer som den inställning som samhället förmedlar har 

diskuterats men primärt ligger fokus på aktören och närmiljön i form av familj och vänner. 

Frågorna kring ansvar kom att dela upp informanterna i två läger: de som menade att aktören 

bar ansvaret själv och de som menade att samhället har ett övergripande ansvar. Ett visst ansvar 

läggs också på säljaren, eller den som förser aktören med narkotika på annat sätt. För 

majoriteten av informanterna finns det alltså en tydlig skillnad mellan orsaker till kriminalitet i 

allmänhet och det mer specifika missbruket av narkotika, där kriminalitet i allmänhet har utifrån 

informanternas perspektiv en mer aktörsbunden förklaringsmodell medan missbruk kan ses 

utifrån en strukturell förklaringsmodell.  

De som i studien beskriver missbruk som något som sker av en slump de syftar till att vem som 

landar i ett missbruk är svårt att förutsäga. Det kan vara vem som helst, som under ett set av 

specifika omständigheter både kan dels pröva men också fastna i ett missbruk. De trycker hårt 
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på gruppens inverkan, och nämner grupptryck som en stark faktor. Att det är viktigt att passa 

in, tillräckligt viktigt för att man kan göra saker man egentligen inte vill bara för att inte bli 

utstött. Alex vidhåller att det är individens ansvar i grund och botten om denne intar narkotika, 

men menar att det är svårt att stå emot om man är omgiven av inflytelserika personer som 

pressar en. Han tror att det hade varit betydligt lättare om samhället hade förmedlat ett tydligt 

ställningstagande om att narkotika inte är acceptabelt, något han upplever inte finns idag. Alex 

saknar att samhället visar vart det står. Han ger som exempel att undervisningen inom skolan 

sker på ett sätt som han känner är väldigt neutralt, i termer av att ”det här händer, det här är 

konsekvenserna av att ta droger”. Han upplever också samhället är splittrat, att det är väldigt 

många som är helt emot narkotika men också att det är väldigt många som tycker att det är helt 

okej. Hade samhället stått enat mot narkotika tror Alex att fler hade haft lättare att låta bli 

narkotika. De hänvisar också till känslan av samhörighet, som blir så viktig för ungdomar att 

de hellre bryter mot samhällets normer och lagar för att undvika att bli uteslutna ur den 

samhörighet som finns inom den egna gruppen. Utifrån den här synen så läggs ett större ansvar 

på samhället att jobba utifrån att förändra de normer som säger att man måste passa in, att man 

måste följa gruppen.    

För att summera så blir kontentan att fyra av de ungdomar som intervjuats ser på missbruk av 

narkotika som en slump, något som kan hända vem som helst. En informant ser på missbruk 

som en sjukdom och en ser det som ett aktivt val av aktören.  

 

4.1.2 Hur ser ungdomars förståelse ut kring åtgärder av missbruk? 

 

Även här kommer resultatet presenteras och analyseras utifrån begreppen aktör/struktur för en 

bättre överblick. 

 

4.1.2.1 Aktörsbundna åtgärder 

 

När informanterna får diskutera vidare kring var ansvaret för att dels pröva narkotika men också 

ansvaret för ett missbruk av narkotika så delas meningarna igen. Alla informanterna, förutom 

Alice, menar att det finns någon typ av eget ansvar i botten. Tim och Bosse vidhåller starkt 

genom hela intervjun att det är den enskilde aktören som håller hela ansvaret själv, men Karin, 

Alex, Alice och Maja menar på att det finns vissa strukturella förklaringar också. Bosse trycker 

starkt på att det är individens egna ansvar att man prövar narkotika, att man missbrukar 
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narkotika och att man lyckas när man bestämt sig för att sluta. Däremot så tycker han att det är 

statens ansvar att se till att hjälp finns att tillgå när aktören valt att bryta sitt missbruk. Bosse 

riktar kritik mot statens vårdapparat ur ett eftervårdsperspektiv. Han menar att det är bra att det 

finns rehabiliteringshem med mera, men att när aktören släpps ut så är det alldeles för dålig 

uppföljning. Han jämför det med att släppa ut en cancerpatient direkt efter en operation, önska 

den lycka till och sedan strunta i uppföljande kontroller. Tim menar på att ansvaret ligger helt 

och hållet på individen och att även om man utsätts för grupptryck så borde man kunna säga 

nej tillräckligt många gånger för att göra sig förstådd. Samhället eller staten tror han inte har 

någon inverkan: 

Nej, när man väl har börjat så tror jag det är skit samma vad staten säger. Första gången får man 

ju tänka, jag har ju också vart… Man dricker ju även om man inte är 18 och när jag drack min 

första öl så tänkte jag ju inte på staten för fem öre så att… Nej det tror jag inte. 

Han tänker att det är aktörens ansvar att den hamnat i missbruk men reflekterar också över att 

orsaken till att man använder narkotika kan vara att som en följd av att ” man inte haft en bra 

uppväxt och att livet har varit piss” och menar på att varje förälder har ett ansvar att försöka ge 

sina barn en uppväxt som gör att de mår både psykiskt och fysiskt bra för att förhindra att de 

hamnar i missbruk. Ansvaret att lyckas med att komma ur missbruket tycker Tim ligger på 

individen själv. Han resonerar så att det kan komma in droger även på rehabiliteringshem så 

därför måste aktören bestämt säga nej för att klara av att komma ur ett missbruk. Han tycker 

inte heller att det egentligen är någons ansvar att se till att det finns behandlingshem, även om 

det är bra att det finns. I en optimal värld behövs ju inte behandlingshem eftersom det inte finns 

droger, tänker han. Han ser inte heller att staten har något ansvar i att det finns narkotika i 

landet, utan att ansvaret ligger hos den enskilde individen som väljer att köpa och de kriminella 

som väljer att sälja. 

Det är egentligen bara Tim och Bosse som upplever att den enskilde aktören har ett tydligt 

ansvar när det kommer till att åtgärda missbruket. De pratar enbart om missbruk på en 

individnivå och deras svar indikerar att de ser på missbruk som ett individuellt problem snarare 

än ett strukturellt. Intressant att notera är att av informanterna så är det Tim och Bosse som 

uppger att de har bröder som missbrukat narkotika. Dessa två är också de som trycker hårdast 

på att det är aktörens egna ansvar, att det är aktörens val att missbruka narkotika. Däremot så 

är de ytterligheter av informanterna ur ett drogliberalt perspektiv. Bosse är den av informanterna 

som visar mest acceptans gentemot narkotika och argumenterar för att statens definition av 

missbruk är allt för snäv, att användning av narkotika borde tillåtas i medicinskt syfte. Bosse 
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visar stor förståelse för aktörers olika motivation för att använda droger, även om han vidhåller 

att det är aktörens eget val. Tim är tvärtom den som tar störst avstånd från användningen av 

narkotika och visar i praktiken ingen förståelse för aktörens användning av narkotika. Tim 

antydde också att hans brors missbruk hade påverkat hans mor negativt och att det i sin tur hade 

gått ut över honom, medan Bosse inte gjorde några sådana antydningar. Detta kan indikera att 

hur familjen reagerar på den närståendes missbruk kan vara avgörande för den förståelse 

ungdomen får, men vidare studier krävs för att bekräfta ett sådant samband.  

4.1.2.2 Strukturella åtgärder 

 

Maja vill inte gärna lägga skulden på individen utan hänvisar till familjens ansvar att ge barnet 

en trygg uppväxt, men också till kollektivets ansvar att ta hand om varandra. Hon tänker att det 

är viktigt att hjälpas åt, så att om man misstänker att någon missbrukar narkotika så ska man 

försöka hjälpa till. Hon hänvisar ett flertal gånger till hur hon själv är uppväxt och de 

värderingar hon har fått med sig hemifrån: 

Alltså på nått vis så är vi ju alla egna individer och gör vad vi vill men på nått vis så har vi ju ändå 

ett ansvar att hjälpa varandra. Det är så jag har vuxit upp, med att man hjälper varandra. Det är väl 

den synen jag har, att man ändå har ett ansvar för att se till att så många som möjligt har det bra. 

Hon ser det som en självklarhet att samhället ska ställa upp och hjälpa till när aktören vill 

komma ur sitt missbruk. Alice indikerar liknande tankar och uttrycker sig i termer av att 

samhället måste förändras för att undvika att folk prövar narkotika, men menar att hon själv 

aldrig skulle testa eftersom att hon hört hur farligt det är både hemifrån och ifrån skolan. Hon 

tänker att det är viktigt att förebygga genom att tala öppet om problemet men att har man väl 

bestämt sig för att pröva är det nog inte så mycket att göra något åt. Hon upplever att det är 

svårt att peka ut en direkt skyldig part, något hon upprepar i sin tanke kring ansvar för missbruk. 

Alice menar att det är till viss del individens fel men också att det finns ett starkt samhälleligt 

ansvar att upptäcka ett växande missbruk. Samtidigt tror hon att chansen att sig ur ett missbruk 

hänger på individen själv, även om samhället är skyldigt att erbjuda hjälp till aktören. Den typen 

av blandat ansvar visar på att Alice förstår narkotika dels utifrån ett aktörsbundet perspektiv där 

hon lägger ansvar på aktören att låta bli att använda narkotika men hon ser det också utifrån ett 

strukturellt perspektiv där samhället blir en stor påverkansfaktor för både aktörens val att bruka 

narkotika samt för aktörens möjligheter att ta sig ur ett missbruk.  

Alex tänker att det är samhället som har tagit på sig ansvaret att se till att befolkningen inte 

knarkar, men eftersom att de misslyckas med att hålla drogerna borta från individerna är staten 
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också ansvarig för att tillhandahålla hjälp. Alex trycker också på gruppens inverkan, att man 

genom grupptryck upplever sig tvingad men lägger också ett stort ansvar på samhället som han 

menar inte tar ett tydligt ställningstagande mot narkotika. Eftersom att Alex är ensam i gruppen 

av informanter att uttrycka att samhället inte tar ett tydligt ställningstagande blir den här åsikten 

fascinerande utifrån ett strukturellt perspektiv. Även om de andra menar att de är fullt medvetna 

om att samhället som helhet har en negativ bild av droger så finns det alltså en del ungdomar 

som inte nås av den här informationen. Att samhället inte lyckas förmedla sin inställning till 

narkotika till alla de ungdomar som är en del av samhället bidrar alltså till att ungdomar känner 

sig pressade till att pröva droger om de är i en situation där de utsätts för grupptryck.  

Karin menar att samhället har ett ansvar att se till att aktören inte börjar missbruka narkotika 

från första början, att polisen borde hålla narkotikan borta från gatorna. Karin har svårt att se 

hur samhället skulle kunna ta på sig något ansvar för att en enskild individ prövar narkotika, 

men om det istället går över i missbruk så lägger hon ett visst ansvar på samhället för att hjälpa 

aktören att komma ur missbruket men också på polisen som inte lyckats med att hålla borta 

narkotikan. Eftersom Karin menar att samhället har ett ansvar för att aktören inte ska börja 

missbruka från början så tycker hon också att samhället har ett ansvar att tillhandahålla resurser, 

exempelvis i form av rehabiliteringscenter, för att underlätta vägen ut ur missbruket. Alex 

tänker i samma banor, att det är samhället som misslyckats med att hålla narkotikan borta från 

folket och de är båda eniga att samhället därför är skyldiga till att tillhandahålla hjälp när 

aktören som missbrukar vill sluta använda droger. Här syns ett tydligt strukturellt perspektiv 

där ansvaret för missbruket läggs nästan helt på samhället, utifrån perspektivet att i och med att 

staten har tagit på sig ansvaret för att se till att narkotikan inte når ut till samhället. Maja pekar 

också på tydligt strukturella faktorer då hon menar att man inom samhället har nästan som en 

plikt att hjälpa varandra och att se till att alla har det så bra som det går. Det blir därför en 

självklarhet att samhället också har ett ansvar för att ställa upp och erbjuda hjälp när aktören 

vill komma ur sitt missbruk. Den tanken, att samhället har en skyldighet att erbjuda aktören 

hjälp, delar hon med de övriga informanterna, med undantag för Tim.  

En annan aspekt är hur samtliga tjejer som deltog i studien verkar lägga större ansvar på 

samhället och staten för att både förhindra missbruk men också att hjälpa aktören ur missbruket. 

Två av killarna som deltog lägger istället ansvaret på den enskilde aktören, men för att kunna 

dra några vidare slutsatser kring könspåverkan behövs ytterligare studier. En orsak är att 

killarna inte var eniga i och med att även Alex menar att samhället har tagit på sig ansvaret för 

att se till att det inte finns några droger på gatorna och då de misslyckats med detta också blir 
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ansvariga att tillhandahålla hjälp. Sedan hade de tjejer som deltog alla läst dels 

Samhällskunskap 1b samt 2 men också andra ämnen så som psykologi, vilket mycket väl kan 

ha haft inverkan på deras förståelse av narkotika. Något som motsäger det är att Tim, som läst 

samma kurser som tjejerna, var av direkt motsatt uppfattning. Detta skulle dock kunna härledas 

till Tims erfarenheter med en närstående som missbrukat, men underlaget är allt för tunt för att 

man ska kunna dra några definitiva slutsatser åt något håll.  

Sammanfattande kan man utläsa att ungdomarnas förståelse för åtgärder av missbruk är delad. 

Fyra av informanterna visar på en förståelse på strukturell nivå medan två i synnerhet utgår 

ifrån orsaker hos aktören. De uppger dock skilda exempel vilket antyder att förståelsen av 

åtgärder inte är enhetlig.  

 

4.1.3 Hur ser ungdomar på undervisning kring missbruk? 

 

Alla informanterna uppgav att undervisningen kring narkotika gavs oerhört lite plats inom 

skolverksamheten, men att en del av den undervisning de tagit del av ändå har varit någon form 

av universal preventiv åtgärd då den getts till alla elever i samma årskurs på skolan. Några 

temadagar i högstadiet, någon lektion inom idrott och hälsa samt ett omnämnande i förbigående 

som ett exempel på samhällskunskapen. Här är informanterna påtagligt eniga. Det är ingen som 

berättar om några utdragna projekt kring narkotika utan man nämner i synnerhet temadagar som 

då har varit förlagda under högstadiet. Eftersom en av de faktorer som nämns för att bidra till 

en framgångsrik undervisning är att det är fler än 15 sessioner så blir ju avsaknaden av 

informanternas upplevda undervisning problematisk. Temadagarna är typexempel på en 

universal åtgärd inom skolan. En del, som Bosse, Maja och Tim, kommer ihåg att de haft 

temadagar men kan inte redogöra för vad som togs upp mer specifikt utan det är mer svävande 

svar som antyder att undervisningen mest varit inriktad på de direkta konsekvenserna av 

missbruk för den enskilde aktören:  

På högstadiet så hade vi sådana här dagar… Temadagar… Men det är inget jag direkt kommer 

ihåg. Men ser man på det stora hela så är det inte så jättemycket undervisning vi har fått och det 

vi har fått så är det mest vad det finns för droger och vilka biverkningar det finns. 

Varken Bosse, Maja eller Tim ger intrycket av att temadagarna har varit direkt minnesvärda. 

Alice däremot lyfter mycket bestämt en föreläsning de hade under sina temadagar i åttan som 

hon menar kan ha varit en ögonöppnare för många. Skolan hade då bjudit in en före detta 

missbrukare som kom till skolan och talade om hur hans liv hade varit samt berättade om olika 
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saker han hade gjort för att finansiera sitt missbruk. Genom att ge autentiska exempel och även 

lyfta hur allt kändes fantastiskt i början när man prövar narkotika men att sedan exemplifiera 

hur snabbt det kan gå neråt och hur djupt ner man kommer så menar Alice att föreläsaren 

verkligen gjorde ett intryck. Alice upplevelse av att föreläsningen var effektiv är också 

förankrad i teorin, där en av framgångsfaktorerna är just att ta in en extern föreläsare. Här visar 

det sig att även om undervisningen inte var speciellt omfattande så var den ändå effektiv, då 

undervisande lärare valt att utnyttja den expertis som finns i samhället och använda den inom 

den begränsade tidsramen som fanns. Samtidigt lyfts också frågan om inte undervisningen hade 

kunnat bli än mer effektiv om de två faktorerna expertis utifrån och tidsomfattande 

undervisning hade kombinerats, exempelvis genom att flera olika föreläsare hade kommit till 

skolan under flera olika tillfällen.  Alice tror också att det var bra att föreläsningen låg just i 

sjuan-åttan och att den antagligen inte hade haft samma effekt om den hade getts till 

gymnasieungdomar, då hon tänker att i gymnasiet så har nog de som vill pröva redan prövat 

narkotika. Alex och Karin nämner inte temadagar alls.  

Det kontinuerliga arbetet som informanterna själva uppger som nödvändigt för att 

undervisningen skulle ha någon effekt verkar obefintligt. Då även forskningen menar att just 

fortlöpande undervisning är en viktig faktor för att nå framgång så blir det såklart intressant att 

notera att ingen av informanterna upplever att det finns något sådant arbete. Trots att vikten av 

löpande undervisning kring narkotika är teoretiskt förankrad och efterfrågad av elever så ges 

den näst intill ingen plats inom undervisningen. Även inom samhällskunskap, vars ämnesplan 

ändå ger utrymme för undervisning kring narkotika i förhållande till olika människors 

livsvillkor samt fördjupningsarbeten inom olika samhällsproblem så har man fortfarande en 

stark ämnestradition där statsvetenskap och nationalekonomi väger tyngst. Olssons studie visar 

att trots att kursplanen är formulerad med lika vikt på alla punkter i det centrala innehållet så 

gör den starka ämnestraditionen att tidfördelningen blir skev i förhållande till det centrala 

innehållet. Ämnet missbruk och annat som rör individers identitet, relationer och sociala 

livsvillkor prioriteras helt enkelt inte alls på samma sätt som de mer faktabaserade ämnena som 

statsvetenskap och nationalekonomi.  

 Den enda som med ett trovärdigt intryck uppgav att den undervisning de fått hade haft någon 

effekt var Alice när hon pratade om föreläsningen de fått. Övriga informanter menade 

visserligen att de hade haft en viss effekt men det var i tveksamma ordalag, i stil med Bosses 

”ah, varför inte”. Maja uppger också att undervisningen har haft en viss avskräckande effekt 

och Bosse uttrycker att undervisningen i alla fall inte har fått honom att vilja börja använda 
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narkotika. Varken Karin eller Alex tycker att den undervisning de fått har haft någon effekt. 

Karin uppger att hon har svårt att tro att den undervisning hon har fått skulle påverkat någon 

när man enligt hennes upplevelser mest nämnt att det är dåligt och att man kan dö lite kort 

någon gång på högstadiet. Karin skrattar lite när hon svarar på frågan och menar på att i och 

med att det varit så lite undervisning och att hon ändå inte tänkt i de banorna så känns det inte 

som att undervisningen har haft någon direkt effekt. Karin tror inte heller att det är någon annan 

som har blivit påverkad på det sättet att de avstått från att testa droger, eftersom det är så lite 

tid som lagts på undervisningen:  

Jag har väldigt svårt att tänka mig att om man är i en situation där man skulle testa, att man sitter 

där på en fest att man bara ”nej just det min samhällskunskapslärare berättade det här för mig så 

jag kanske inte ska göra det”. Nu lägger jag ut det lite klumpigt men… Jag har svårt att se att när 

det har gåtts igenom så snabbt, att när det inte nämns på ett ordentligt sätt utan mer lite hastigt att 

droger är dåligt, du kan dö och så vidare, så man bara ”ah just det”. 

Maja och Tim tänker mer att även om man blivit påverkad av undervisningen i stunden så glöms 

det fort bort och att det mycket väl kan vara så att man en tid senare väljer att pröva trots att 

man reagerat på den undervisning man fått tidigare. Alex menar att det nog kan ha påverkat 

någon eftersom att man i undervisningen har visat hur farligt det är. Av svaren att döma så 

verkar det inte som att någon av informanterna har någon högre tilltro till undervisningens roll 

kring förståelsen för narkotika., även om den kan ha haft viss effekt. Alice utgör undantaget när 

hon syftar på den enda föreläsningen som hon verkligen tror har gett effekt, men den övriga 

undervisningen i form av temadagar och enstaka omnämnande på enskilda lektioner verkar hon 

inte lägga någon större vikt vid. Informanternas upplevelse stöds av Bremström, som menar att 

undervisning kring narkotika inte har någon större effekt på eleverna. Samtidigt så visar det sig 

också att den typen av undervisning som informanterna tagit del av inte stöds, förutom till viss 

del i Alices fall, av teori kring framgångsfaktorer inom narkotikaundervisning. I inget av fallen 

har informanterna tagit del av undervisning som sträcker sig över 15 sessioner, ingen uppger 

någon typ av interaktiv undervisning och bara Alice beskriver undervisning utförd av en extern 

föreläsare. Det faktum att vare sig Bremström eller informanterna upplever någon form av 

effekt av undervisningen skulle alltså mycket väl kunna grunda sig i att undervisningen i sig är 

bristfällig.  

Karin och Alice berättar om att de har pratat om narkotika inom samhällskunskapen, men att 

det då har varit i förbigående och nämnts som ett exempel på en grupp som är utstött ur 

samhället:  
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Vi har väl pratat om det i samhällskunskap men då har det mer varit då att de som använder 

narkotika så är det som att de är en marginaliserad grupp, inte att det kan hända det här och det 

här utan mer att de här finns. 

Alice nämner också hur de ha fått arbeta med enskilda arbeten och att det då har varit några i 

klassen som valt att arbeta med narkotika. Genom att dessa har fått presentera sina arbeten samt 

hållit ett tal så tycker hon ändå att det känns som att de har fått ta del av information kring 

narkotika. Intressant är att Alice går, och har gått under hela gymnasiet, i samma klass som 

Karin, Tim och Maja men ingen av dem nämner de enskilda arbeten kring narkotika och varken 

Tim eller Maja nämner något om att narkotika tagits upp på lektionerna i samhällskunskap. Om 

alla informanterna fått ta del av samma lektioner så har uppenbarligen informationen inte 

påverkat alla lika mycket, vilket i högsta grad är relevant för informanternas förståelse av 

missbruk. Även här blir mängden undervisning relevant, samt vilken typ av undervisning. Hade 

det lagts mer tyngd på undervisningen och om man hade använt sig av de framgångsfaktorer 

man känner till så är det sannolikt att eleverna hade haft en annan, mer samstämmig bild av 

undervisningen då alla hade fått ta del av samma underlag samt haft mer tid på sig att utöka sin 

förståelse för narkotika.  

Alice kan nämna föreläsningen de hade under temadagarna på högstadiet, utöver det kan ingen 

av informanterna komma ihåg något av det som sagts under dessa temadagar. Alice upplever 

att den undervisningen hon har fått absolut haft en påverkan på henne och hennes syn på 

narkotika. Tim är enig och syftar då speciellt på de filmer de fått se om hur personer som 

missbrukat har förstört sina liv och menar att man efter att ha sett dem vill man ”ju inte hamna 

i den situationen att det går käpprätt åt helvete”. Maja och Tim menar att även om man blivit 

påverkad i den stunden undervisningen getts så glöms det snart bort, något som inte osannolikt 

kan vara en effekt av att undervisningen inte är kontinuerlig. Hade narkotika och dess inverkan 

på såväl aktör som samhälleliga strukturer varit en naturlig del i undervisningen så hade det per 

automatik varit svårare för ungdomarna att glömma bort. Genom en kontinuerlig undervisning 

så hade också samhället tagit ett än tydligare ställningstagande, på samma sätt som Alex 

efterfrågar.  

I korthet kan man konkludera med att ungdomarna i den här studien inte upplever att de fått 

någon undervisning kring narkotika i någon större utsträckning, att den undervisning de fått har 

haft en marginell påverkan, förutom i Alice fall, och att det finns både efterfrågan samt skäl för 

att utöka undervisningen kring narkotika. 



40 
 

4.2 Sammanfattning 
 

Av den generella förståelsen av orsaker till kriminalitet i form av missbruk så menar majoriteten 

att det är aktörsbundet och benämner detta i termer av uppväxt, psykiska funktionsnedsättningar 

och brist på uppmärksamhet. En informant uppger en strukturell förklaring i termer av 

utanförskap inom skolan.  Riktar man istället in sig på definitionen av missbruk så ser man 

istället en antydan till trend där fyra av sex menar att det finns en strukturell förklaringsmodell 

som ligger till grund för missbruket i jämförelse med kriminalitet och att det är mer en slump 

vem som hamnar där. Gruppens inverkan nämns ett flertal gånger av informanterna och 

grupptryck pekas ut som en stark bidragande orsak till missbruk. Även samhällets inställning 

och förmåga att erbjuda hjälp nämns. Två informanter vidhåller att det är främst aktörens egna 

ansvar att inte använda narkotika och visar ett tydligt aktörsbundet resonemang. De övriga fyra 

pekar i större utsträckning på strukturella orsaker som bidrar till aktörens användning av 

narkotika. Undervisningen kring narkotika omfattar för fyra av informanter några temadagar i 

högstadiet och någon enstaka lektion på gymnasiet. Några av informanterna menar att 

undervisningen nog haft en viss inverkan och kan ha har bidragit till att någon som tagit del av 

undervisningen låtit bli att testa narkotika. En efterfrågan på mer och utförligare undervisning 

uttrycks. Att döma av den enda informanten som upplevt någon effekt av undervisningen så är 

det önskvärt att ta in fler externa föreläsare och att fokusera undervisningen i större utsträckning 

på hur livet för en missbrukare faktiskt är, istället för att bara konkludera att det är farligt. Att 

undervisningen i högre grad är interaktiv, stäcker sig över en längre period samt har inslag av 

extern kompetens stöds av teorier kring framgångsfaktorer inom narkotikaundervisning. 

En analys av resultatet visar att informanterna pendlar mellan att resonera utifrån 

aktörsperspektiv till ett strukturellt perspektiv beroende på om man diskuterar kriminalitet i en 

generell bemärkelse eller om man diskuterar specifikt missbruk av narkotika. Ungdomarna har 

alltså olika förståelser för orsaker till kriminalitet i en vid kontext och kriminalitet i form av 

missbruk. Fem av informanterna visar en strukturell förståelse för åtgärder av missbruk medan 

den sjätte vidhåller att hela ansvaret ligger hos aktören och att samhället i stort inte bär något 

ansvar och heller inte har några skyldigheter. Undervisningen kring narkotika upplevs som 

praktiskt taget icke-befintlig, den består enligt ungdomarnas uppfattning av ett par dagar som 

utspelat sig under deras sammanlagda tid i skolan. På grund av bristen på kontinuitet i 

undervisningen så verkar heller inte undervisningen ha någon nämnvärd effekt på ungdomarna, 

något som Bremberg är enig i. 
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5 Slutdiskussion 
 

Undervisningen kring narkotika har visat sig otillfredsställande och effekten är ifrågasatt. Även 

om det finns kända faktorer för att göra undervisningen framgångsrik, det finns utrymme i 

kursplanen och det finns en efterfrågan från elevernas sida så prioriteras inte undervisning kring 

narkotika inom samhällskunskap. En förklaring kan vara att det finns en stark ämnestradition 

som fokuserar på statsvetenskap och nationalekonomi, trots att det centrala innehållet 

presenteras utan någon egen gradering. Bremberg nämner att ytterligare en möjlig förklaring 

kan vara att lärare känner sig osäkra på sin kompetens inom området och att lärare kan uppleva 

att elevernas kunskaper inom ämnet överträffar de egna. Genom att ställa frågor kring hur elever 

uppfattar ansvarsfrågor i termer av aktör/struktur i förhållande till missbruk samt hur elever ser 

på undervisning kring missbruk skapas det en utgångspunkt för att lärare ska kunna planera och 

genomföra undervisning kring narkotika genom att utgå ifrån elevperspektiv.  

Undersökningen visar att två av informanterna har en tydlig aktörsknuten förståelse. De 

hänvisade kontinuerligt till aktörens egna ansvar och var väldigt fasta i sin övertygelse, något 

som stämmer överens med aktörsteorins tankar att samhällsfenomen bör förklaras utifrån 

individen. Speciellt en av informanterna värjer sig mot tanken att staten eller samhället skulle 

ha någon form av inverkan på aktörens val, vilket kan ses ur en otologisk individualistisk 

synvinkel. Även de andra informanterna diskuterar orsaker utifrån aktörsteori i form av att en 

bristande känsla av samhörighet med övriga klasskamrater eller samhället i stort, något som får 

dem att gå en annan väg, vilket stämmer väl överens med den teori som både Lalander samt 

Forkby, Olausson & Turner presenterar. Uppmärksamhet nämndes av två av informanterna 

vilket också diskuteras av Lalander som en riskfaktor utifrån ett aktörsperspektiv. Lalander 

menar att när man, av olika skäl, inte får den uppmärksamheten som varje individ behöver så 

kan det bidra till att aktören istället frivilligt söker sig till grupper där det behovet tillgodoses. 

Detta nämns också av en av informanterna i termer av att om man inte passar in i skolan så 

försöker man hitta alternativa grupper att umgås med, och att dessa grupperna också kan ha ett 

avvikande normtänk. Fem av informanterna var negativt inställda till narkotika, i likhet med 

vad både Andersson och Bengtsson fann i sina respektive undersökningar. Denna negativa 

inställning ställer sig till viss del emot det som Allyón och Batista hittade i sin undersökning, 

där ungdomarna verkade bli mer accepterande av speciellt cannabis och inte tillskriva 

användandet av drogen någon större fara. Av ungdomarna som intervjuades i den här studien 

är det enbart Bosse som uttrycker liknande sympatier.  



42 
 

Några informanter nämner också funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom som möjliga 

orsaker till kriminalitet, vilket även Sundell pekar på. Detta skulle kunna beskrivas som en 

intentional förklaring utifrån aktören då aktören i dessa fall verkar ha en tydlig intention med 

sitt missbruk. Det kan vara självmedicinering, något två av informanterna nämnde i termer av 

att dämpa smärta och att få livet till att fungera. Det skulle också kunna vara att höja sin egen 

sociala status inom gruppen genom att delta i vad som verkar vara en gruppaktivitet, som en av 

informanterna nämner. En av informanterna lyfter också ålder som faktor och menar att 

undervisningen kring narkotika antagligen är mest effektiv i yngre tonåren. Sundell menar att 

ju tidigare normbrott sker desto större är risken för att ungdomen kommer att fastna i missbruk. 

Informanten och Sundell verkar här inom den metodologiska individualistiska 

förklaringsmodellen, genom att utgå från att individuella faktorer så som ålder påverkar 

aktörens potentiella användning av narkotika.  

På det strukturella planet lyftes desto fler orsaker. Lättast att identifiera är en av informanternas 

mening att samhällets syn på narkotika är tvetydig och att om samhället istället hade tagit ett 

tydligt ställningstagande mot narkotika så hade det varit lättare för aktören att avslå erbjudanden 

om droger. Använder man en nomotetisk-deduktiv förklaringsmodell och utgår ifrån ett 

strukturellt perspektiv så skulle det innebära att samhällsmönstret i termer av det 

narkotikamissbruk som finns är en direkt konsekvens av samhällets bristande förmåga att sända 

ut ett enat, negativt budskap. En orsak till detta menar Lalander kan vara den romantisering av 

narkotika som sker genom popkulturen. Ett ständigt flöde av musik och filmer som skildrar 

narkotika på ett fördelaktigt sätt skulle kunna vara en orsak till att ungdomar uppfattar 

samhällets syn som ambivalent. Även om staten ger uttryck för en negativ syn på narkotika i 

termer av lagstiftning mot det och vissa riktade informationskampanjer så motverkas detta av 

en aldrig sinande ström av kulturella influenser som istället ger ett positivt budskap.  

Informanterna diskuterar också hur man kan vända sig till alternativa grupper i samhället som 

en följd av att man känner sig utstött. Den här företeelsen kan också ses i ljuset av en strukturell 

förklaringsmodell. Lalander fann i en studie från 2005 att man använder narkotika i det 

specifika syfte att stärka gruppens gemenskap genom att befästa att man är ett eget kollektiv 

med egna normer och regler. Eftersom att man upplever att man befinner sig i ett utanförskap i 

förhållande till majoritetssamhället så använder man sig av narkotika för att ta avstånd och visa 

en självständighet, som en reaktion på det utanförskap man upplever. När informanterna 

beskriver hur en trolig orsak till missbruk är att man känner sig utanför i skolan och därför söker 

sig till grupper med andra normer och värderingar så bekräftar detta alltså Lalanders teori. Det 
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upplevs av ungdomarna som ett självvalt utanförskap istället för ett påtvingat, vilket bidrar till 

att ge ungdomarna den känsla av samhörighet som de behöver. Genom att fokus ligger på 

relationer mellan människor men inom ett kollektiv kan man se företeelsen utifrån 

programmatisk strukturteori i form av strukturalism, där en sådan relation skulle klassificeras 

som en ytlig struktur då den är lätt att observera.  

Bremberg diskuterar preventiva åtgärder inom skolan och menar att den undervisning som 

bedrivs ger en relativt liten effekt på eleverna. Utifrån de svar som informanterna har gett 

gällande undervisningen så stöds hans konklusion i det fallet. Av informanterna var det bara en 

som bestämt trodde att den föreläsning hon fått har haft någon påverkan. Övriga uttrycker att 

de tror att undervisningen kan ha haft någon påverkan och i viss mån påverkat dem själva åt det 

negativa hållet, men det är i just vaga ordalag svaren uttrycks. Bremberg menar dock att ett av 

skolans bästa preventiva åtgärder är att hålla hög kvalitet på den undervisningen som ryms inom 

kursplanerna för ordinarie ämnen och specifikt inom kärnämnena. Den tesen kan stödjas utifrån 

perspektivet att de kvinnliga informanter som gick år tre diskuterade i större utsträckning fler 

orsaksteorier till narkotikamissbruk än vad de manliga som läste år två. Däremot så gick den 

informant som visade minst förståelse för olika orsaksteorier också år tre och borde således 

enligt den teorin också ha visat en hög förståelse för de olika möjliga orsaksteorierna, men så 

var inte fallet. Det kan dock relateras till det faktum att den viktigaste faktorn för påverkan 

anses vara familjen, både enligt informanterna och Bremberg. Den påverkan familjen har är 

större än den som skolan har, och i det här fallet har den informanten med minst förståelse också 

en nära anhörig som missbrukat narkotika och har själv genom familjebanden blivit drabbad av 

konsekvenserna. Det är därför möjligt att den erfarenheten har gjort att skolan inte lyckats med 

att bidra med ett vidare perspektiv i samma mån som den har med övriga tre informanter i 

årskurs tre. 

Sammanlagt kan man alltså se ett relativt brett spektrum av förståelse kring missbruk av 

narkotika hos eleverna. Av de sex informanter som deltog hade två personlig erfarenhet av 

missbruk hos en nära anhörig, något som har gett upphov till två helt olika reaktioner hos 

informanterna. De övriga informanterna uppgav ingen information som antydde någon direkt 

erfarenhet av droger, snarare tvärtom. Oenigheten som visades bland informanterna, speciellt i 

samhällsklassen där de två ytterligheterna på spektrumet aktör-struktur fanns i Tim och Alice, 

blir speciellt intressant. Ingen av informanterna presenterade någon konkret, faktabaserad grund 

till sina åsikter utan uttryckte att det är primärt familj och vänners inställning som har påverkat 

deras egen inställning. Undervisningen kring narkotika har haft ringa effekt. Genom att använda 
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sig av de olika framgångsfaktorerna extern kompetens, interaktivt arbete och kontinuerlig 

undervisning och på så sätt öka elevernas faktakunskap kring vad missbruk faktiskt innebär 

både på individnivå och samhällsnivå samt sätta in missbruk i ett större sammanhang så kan 

man också öka elevernas förståelse av missbruk och genom det kanske även bidra till att färre 

ungdomar dras ner i ett narkotikamissbruk.   
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https://www.resursrehabilitering.se/wp-content/uploads/2017/09/Narkotikan-i-Sverige.pdf
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Intervjufrågor 

 

• Hur ser du på missbruk? Som ett val, en slump, en sjukdom eller något annat? Motivera. 

• Vems ansvar tycker du det är om någon prövar narkotika? Varför? 

• Vems ansvar är det om någon börjar missbruka narkotika? Varför? 

• Vems ansvar är det att se till att någon som vill sluta missbruka narkotika kan göra det? 

Varför? 

• Vem eller vad tror du har påverkat din syn på narkotika? Familj, vänner, skola? 

• Har alla i din umgängeskrets samma inställning till narkotika som du har, så vitt du vet?  

 

• Vilken typ av undervisning har du fått kring narkotika i skolan?  

Tyckte du att den påverkade din inställning till droger på något sätt eller har du samma 

förhållningssätt nu som innan undervisningen? Varför tror/tycker du så? 

• Tror du att den undervisningen kring narkotika som du har fått har bidragit till att någon 

som annars skulle testat droger, istället avstått? 

 

 


