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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Drogbruk är ett fortsatt växande folkhälsoproblem bland ungdomar och unga 

vuxna. Droger är skadligt för individen att bruka, framförallt med tanke på risken till 

beroende preparatet medför. Individens attityd kopplas ofta ihop med människans beteende 

och för att förstå personens handlingar är det angeläget att undersöka individens inställning 

till narkotika.  

Syftet: Studien syftar till att studera inställningen hos gymnasieelever i årskurs 3 och 

högskole-/universitetsstudenter gentemot narkotika samt om inställningen hos 

gymnasieeleverna och högskole-/universitetsstudenterna skiljer sig beroende på kön, 

kommun och utbildningsnivå i Örebro kommun och Västerås kommun.  

Metod: Studien är baserad på en kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign. Den aktuella 

studiens enkät har inspirerats genom att tillämpa en tidigare använd skala. I urvalet är 17 

årskurs 3 gymnasieelever och 145 högskole-/universitetsstudenter inkluderade.  

Resultat: Föreliggande studie visar att 79% av respondenterna inte ansåg att narkotika 

borde bli lagligt att använda sig av. Medelvärdet för negativa attityder blev slutligen 14 och 

för positiva attityder landade medelvärdet på 6. Det vill säga att majoriteten av 

respondenterna hade en negativ inställning till narkotika. Männen har en positivare 

inställning till narkotika jämfört med kvinnorna.  

Slutsats: Det finns märkbara könsskillnader bland ungdomar när det talas om attityden till 

narkotika där kvinnors inställning till narkotika är negativare jämfört med männen. Inga 

samband kunde hittas vad gäller utbildningsnivå eller kommun. Negativa attityder är 

vanligare än positiva attityder.  

 

Nyckelord: Droger, vuxna, inställning, gymnasiet, högskola, universitet. 

 
  



ABSTRACT 

Background: Drug use is a continuing growing public health problem among adolescents 

and young adults. Drugs are harmful for the individual to use, especially considering the risk 

of addiction to the drug. The individual’s attitude is often linked to the person’s behavior and 

to understand the person’s actions it is important to examine the individual’s attitude 

towards drugs.   

Aim: The purpose of the study is to study the attitudes of high school students in grade 3 and 

college/university students in relation to drugs and whether the attitudes of high school 

students and college / university students differ depending on the gender, municipality and 

educational level in Örebro municipality and Västerås municipality. 

Method: The study is based on a quantitative approach with cross-sectional design. The 

current study's survey was inspired by applying a previous used scale. The sample includes 17 

students from 3rd grade in high school and 145 college/university students.  

Results: The present study shows that 79% of respondents did not think that drugs should 

be legal to use. The mean value for negative attitudes was 14, and for positive attitudes, the 

mean value reached 6. This means that the majority of respondents had a negative attitude 

towards drugs. Men have a more positive attitude to drugs compared to women.  

Conclusion: There are noticeable gender differences among adolescents when talking about 

the attitude to drugs where women’s attitudes toward drugs are more negative compared to 

men. No connection was found with regard to educational level or municipality. Negative 

attitudes are more common than positive attitudes.  

Keyword: Drugs, adults, attitude, gymnasium, college, university. 
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1 INTRODUKTION 

Narkotika får användas i Sverige men enbart i medicinska, vetenskapliga eller särskilt 

angelägna samhällsnyttiga syften, all annan användning klassas som olagligt bruk 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Narkotikabruket är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige 

och har varit sedan slutet på 1960-talet. Det i sin tur har varit en bidragande faktor till att 

undersökningarna om narkotikaanvändningen har utförts mer systematiskt sen dess 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a).  

Narkotika påverkar inte bara individens fysiska och psykiska välmående, samhället i stort 

blir drabbat när en individ blir omhändertagen. Genom att arbeta för att undanröja det som 

påverkar individen negativt kommer det gynna samhället i form av att mindre kostsamma 

resurser nyttjas till att individen får fortsätta leva ett liv med god hälsa. 

Studien syftar till att studera inställningen hos gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-

/universitetsstudenter gentemot narkotika samt om inställningen hos gymnasieeleverna och 

högskole-/universitetsstudenterna skiljer sig beroende på kön, kommun och utbildningsnivå 

i Örebro kommun och Västerås kommun. Anledningen till det valda ämnet kom att bli 

aktuellt är på grund av att området är ett växande problem och det uppmärksammas inte 

tillräckligt. Ungdomarnas narkotika konsumtion är ett problem som behöver studeras och 

genom studien är målet att skapa grunden dels för vidare forskning då ämnet bör betraktas i 

en större omfattning men även för att samhället ska kunna utnyttja resultatet till att se det 

faktiska problemet och förebygga narkotika bland unga och unga vuxna. Genom studien kom 

det till kännedom att det inte finns specifika studier som tydliggör för gymnasiet årskurs 3 

elever och högskole-/universitetsstudenters inställning till narkotika i Sverige. Därmed 

kommer den aktuella studien ha som huvudmål att studera respondenternas attityder 

gentemot narkotika.  
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2 BAKGRUND 

Drogbruk är ett beteende som anses vara olagligt, avvikande och förknippas ofta med 

kriminalitet (Ronel, 2008). Ungdomarnas drogbruk ökar och allt fler tar droger i ung ålder 

(Brankovic et al., 2013).  

Människor mellan 19 och 24 år definierar Landstinget i Östergötland som unga vuxna 

(Landstinget i Östergötland, 2011) och för deltagarna i föreliggande studie kommer 

gymnasieeleverna motsvara unga vuxna och högskole-/universitetsstudenter representera 

benämningen vuxna. 

2.1 Definitioner av ämnen droger, narkotika och narkotikaklassade 

preparat 

Illegala preparat som är narkotikaklassade lyder under narkotikastrafflagen 

(Folkhälsomyndigheten, 2019c). Narkotikastrafflagen är en lag som är framtagen av 

riksdagen. Under 8§ har Sveriges riksdag definierat narkotika som synonym enligt följande; 

”Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet 

kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter” (Narkotikastrafflag [NSL], 

SFS 2019:355, Kapitel 1). Nationalencyklopedin [NE] (u.å.) definierar begreppet 

euforiserande (se Bilaga C).  

Droger är skadligt att förbruka och kan framkalla ett beroende hos individen. Droger är ett 

samlingsnamn för flera olika substans, droger kan exempelvis hittas i tabletter, pulver, rök 

och dryck (Cerdá et al., 2017). Folkhälsomyndigheten (2015) definierar olagliga droger i en 

europeisk narkotikarapport som marijuana, hasch, kokain och crack, amfetamin, heroin, 

cannabisplantor och ecstasy.  

Det finns även legala droger som importeras främst från Kina eller Indien och sedan in till 

Europa där de marknadsförs som legala droger. Legala droger betecknas även som nya 

psykoaktiva substanser (Folkhälsomyndigheten, 2013). För en tydligare beskrivning av 

ämnet psykoaktiva substanser se även Bilaga C.  

Narkotika och droger benämns många gånger i samma mening och statens folkhälsoinstitut 

(2010) definierar narkotika främst som olagliga droger i form av cannabis och opiater. 

Opiater i sin tur är ett samlingsnamn för läkemedelssubstanser som bland annat heroin, 

opium och morfin. Cannabis är även den vanligaste illegala drogen som används både i 

Sverige och världen i stort (WHO, 2016).  

Statens folkhälsoinstitut (2010) skriver vidare att det finns narkotikaklassade läkemedel som 

enbart får används om en läkare har ordinerat läkemedel i annat fall anses det som illegalt att 

bruka utan läkarordination.  

Fokusen i föreliggande studie kommer därmed att vara på olagliga droger och kommer att 

benämnas antingen som narkotika eller specifika narkotikaklassade preparat. 
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2.2 Folkhälsopolitikens åtta målområden 

Inom folkhälsopolitiken finns åtta målområden som syftar till att fokusera på jämlik hälsa. 

Med det sagt är målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för 

hela befolkningen och inom en generation stoppa de påverkbara hälsoklyftorna. För att 

målen ska kunna uppnås är det viktigt att det finns en tydlig fördelning av ansvar på en 

nationell nivå men likaså genom utvärderingar av folkhälsoarbete där fokusen ligger på att 

inrikta arbetet mot skillnaderna i fördelningen av hälsan hos hela befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2020a). 

2.2.1 Sjätte målområdet; Levnadsvanor  

Narkotika infaller under sjätte målområdet levnadsvanor vilket därmed blir det området som 

kommer att diskuteras i denna studie. Levnadsvanor beskriver folkhälsomyndigheten 

(2019b) som ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa. Individens livsvillkor, egna val 

och levnadsvanor är några av många förutsättningar som påverkar individens goda hälsa. 

Levnadsvanor skiljer sig åt från individ till individ och speglas utifrån personernas sociala 

miljö, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar (Folkhälsomyndigheten, 2019b). För 

att uppnå en god och jämlik hälsa inom målområdet är det viktigt att främja människors 

handlingsutrymmen och möjligheterna till att kunna ta beslut som är gynnsamma för 

människans hälsosamma levnadsvanor likaså är det av stor vikt att ta hänsyn till alla olika 

sociala grupperna och hur de faktiskt påverkas (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Hälso- och 

sjukvården är ett exempel av många aktörer som arbetar med omsorg och 

Folkhälsomyndigheten (2019b) nämner många gången vikten av att arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande med levnadsvanor på flera olika arenor för att sträva efter den jämlika 

hälsan.  

I enlighet med regeringens proposition (Prop. 2017/18:249) bör arbetet kring människors 

hälsa stärkas och minska ojämlikheten i hälsa och detta genom att undanröja de negativa 

effekterna och stärka de positiva effekterna av olika levnadsvanor. En annan förebyggande 

åtgärd som presenteras är att begränsa tillgängligheten till hälsoskadliga produkter. Att 

främja samhälleliga förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor kan ske på så sätt genom 

att samhället ökar tillgängligheten till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter. 

Sedan 2011 har regeringen arbetat utifrån en nationell strategi inom (ANDT) som bland 

annat går ut på att skapa ett samhälle fritt från narkotika och doping (Prop. 2017/18:249). 

2.3 En generell översikt av ungdomar och unga vuxnas narkotikabruk 

Överlag har ungdomar i Sverige en bra självskattad hälsa, men det finns rapporter som visar 

på ökade hälsoproblem bland vissa ungdomar där det framkommer att det finns skillnader i 

hälsan mellan pojkar och flickor. När det kommer till den självskattade hälsan är det 

vanligare att pojkar uppskattar deras hälsa sämre än flickor (Nygren, Janlert & Nygren, 

2011). Enligt tidigare forskning går det att konstatera att normbrytande beteende som till 

exempel användning av droger beror på lägre självskattad hälsa (Nygren et al., 2011).  
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Droganvändningen bland ungdomarna i Colombia anses vara socialt normativa vilket i sin 

tur gör att droganvändningen ökar på grund av den lätta tillgängligheten och 41% av 

studenterna uppgav att de inte initierade droger trots att de upplevde att de hade möjligheten 

att bruka droger (Quintero & Neumark, 2015). Läkemedelsmarknaden kan ha en nära 

relation till fattigdom, vilket även presenteras i studien som är gjord på studenter i Colombia. 

Ungdomarnas möjlighet till att utvecklas är begränsade och läkemedelspolicy i landet saknar 

det vetenskapliga stödet och det i sin tur kan vara bidragande faktorer till att ungdomarnas 

beteende för narkotikamissbruk förstärks. 56% av studenterna uppgav att hade kunnat 

använda sig av ecstasy om möjligheten fanns, 49% hade möjligheten att använda sig av 

marijuana och 43% hade enligt studien möjligheten att använda kokain (Quintero & 

Neumark, 2015).  

En studie gjord på en gymnasieskola i USA visar på att studenterna använder olaglig 

cannabis i samband med andra olagliga droger (Palamar, Tomas & Kamboukos, 2015). 

Cannabis är det vanligaste använda preparatet i USA och 81% av gymnasieelever i 12:e klass 

rapporterade att cannabis är lättillgängligt. Palamar et al. (2015) skriver vidare att olaglig 

cannabis kan bidra till att individerna väljer att initiera andra farligare olagliga preparat.  

2.4 Narkotika bland ungdomar och unga vuxna i Europa 

Användningen av narkotika bland skolelever i Sverige har sett ungefär likadant ut under 

2000-talet däremot har de sällsynta drogerna minskat såsom nätdroger (Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2019). CAN (2019) hävdar även att 

narkotikabruket har varit någorlunda stabil de senaste åren bland skoleleverna i årskurs 9.  I 

årskurs 2 på gymnasiet finns det märkbara skillnader som visar att elevernas narkotika 

konsumtion ökar och det är mest märkbart mellan åren 2004 fram till 2010. År 2019 svarade 

9% av pojkar och 6% av flickor i mellanstadiet att de någon gång hade brukat narkotika. 

Siffrorna skiljer sig ganska enormt ifrån gymnasieelever där 19% av pojkar och 13% av flickor 

hade använt narkotika och i undersökningen deltog 347 årskurs 9 klasser och 339 

gymnasieelever från årskurs 2. De flesta eleverna som hade fått tag på narkotika hade varit 

antingen via vänner eller en partner. Det är dubbelt så vanligt för eleverna i gymnasiets 

årskurs 2 har använt narkotika jämfört med eleverna i årskurs 9 (CAN, 2019) För flickornas 

konsumtion har variationerna mellan åren varit små däremot har pojkarnas konsumtion 

varierat betydligt mer sedan 2004. Studien visar en ökning bland pojkar konsumtion mellan 

åren 2004-2010 för att sedan stabiliseras under de följande fyra åren, det vill säga till och 

med år 2014 (CAN, 2019). Siffrorna är en sammanställning av både niondeklassarna och 

gymnasiets årskurs 2 elever tillsammans.  

Hibell et als. (2003) resultat från en europeisk studie visade att 29% av de deltagande 15-16 

åriga ungdomarna ansåg att cannabis var det preparat som var lättast att få tag på medan 

amfetamin och ecstasy inte var lika lättillgängligt. Överlag skriver Hibell et al. (2003) att 

pojkar är de som är mest benägna att använda sig av illegala substanser. År 2011 hade 

ungefär 21% av pojkarna och 15% av flickorna angivit att de någon gång hade brukar olagliga 

droger minst en gång under deras livstid. Det fanns en märkbar skillnad i narkotikabruket 
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mellan de olika länderna men på det hela taget hade pojkarna en större andel som nyttjade 

narkotika (Hibell et al., 2003). En tänkbar anledningen till att studierna är motsägelsefulla 

kan bero på att studierna är gjorda på helt olika åldersgrupper och olika utbildningsnivåer, 

den första studien inkluderar både årskurs 9 elever och elever i årskurs 2 på gymnasiet och 

den andra studien inkluderar elever i årskurs 1 på gymnasiet. Dessutom är inte studierna 

gjorda under samma år vilket också kan vara en faktor till att det skiljer sig från vad som sägs 

om narkotika bland ungdomar. Fortsättningsvis var CANs (2019) rapport avgränsad och 

bestod bara av länder i Sverige medan Hibell et als. (2003) studie innefattar flera olika 

europeiska länder, även det kan vara en påverkbar faktor till att studierna visar olika resultat.  

Olaglig användning av olika narkotika substanser har i en studie beskrivits som ett stort 

växande problem i Sverige bland gymnasiet årskurs 2 elever under de senaste åren och har en 

nära relation till den ökade drogrelaterade dödligheten. Författarna argumenterar för att 

droger har blivit vanligare bland ungdomar och allt fler använder olagliga substanser 

(Richert & Johnson, 2013). Richert och Johnsons (2013) studie är endast bara baserad på två 

narkotiska substanser som är metadon och buprenofin som i sin tur kan vara den avgörande 

faktorn till att denna studie skiljer sig från ovanstående studier.    

2.4.1 Narkotika bland kvinnor och män  

WHO (2016) påpekar bland annat i deras rapport om ökningen av cannabis som har skett de 

senaste 10 åren i Sverige, när en individ brukar cannabis kan det leda till hälsomässiga och 

sociala problem. Det är signifikant att män nyttjar cannabis i större utsträckning än kvinnor 

och det är även högst bland unga och unga vuxna (WHO, 2016).  

I folkhälsomyndighetens (2019a) undersökning rapporterade individerna att cannabis var 

den narkotika typen som var mest förekommande bland personerna och där fler av männen 

uppgav att de hade använt substansen jämfört med kvinnornas rapporterade bruk.  

En studie från 2017 visar att 3% av rikets kvinnor mellan 17-84 år rapporterade att de under 

de senaste 12 månaderna hade använt narkotikaklassade preparat och av det manliga könet 

hade 5% använt narkotikaklassade preparat. Indikatorlabbet har beskrivit narkotikaklassade 

preparat som cannabis, amfetamin, opiater, hallucinogener, ecstacy och kokain (ANDT-

uppföljning, u.å.).  

Anderberg och Dahlberg (2018) hävdar att flickor uppger att de växer upp i en svårare 

familje- och barn miljöer jämfört med pojkar vilket många gånger leder till problem relaterat 

till skolan och allvarligare missbruksproblem. Studiens resultat påvisar att flickor utvecklar 

drogproblem i vuxen ålder i större utsträckning än pojkar (Anderberg och Dahlberg, 2018).  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att männen använder narkotika i en större 

utsträckning jämfört med kvinnorna i enlighet med ovanstående studier. Det finns även en 

studie som visar att kvinnor har en högre procentenhet vad gäller användningen av narkotika 

i jämförelse med män. Skillnaden där är att Anderberg och Dahlberg (2018) kopplar ihop 

kvinnornas narkotika användning med kvinnans psykiska hälsa vilket inte förekommer när 

det diskuteras om männens narkotikabruk i samma utsträckning.   
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2.5 Narkotika och studenters hälsa  

Folkhälsomyndigheten (2018) definierar hälsa som; ”Hälsa är ett tillstånd av fullständig 

fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet” 

(Folkhälsomyndigheten, 2018, tredje stycket). Hälsan är därmed en resurs för individen och 

folkhälsa är ett mål för samhället (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Narkotika medför ökade risker för skador både ur ett medicinsk och ett socialt perspektiv 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Det kan dessutom förklaras med hjälp av Hodgins, Lögenhag, 

Rehn och Nilssons (2014) studie där det tydligt framgår att ungdomars substansbruk är 

förknippat med psykiska och fysiska störningar.  

Beroende på substansen påverkas individens skador, det finns akuta skador och skador som 

uppstår efter en tids bruk. Folkhälsomyndigheten (2017) hävdar att det finns tre olika 

kategorier som kan förklara orsakerna till ökad risk för skador. Första är narkotiska 

preparatens farmalogiska effekter som en individ får vid intag av narkotika följt av sättet 

individerna väljer att inta narkotikan på och den sista kategorin handlar om allmänna 

förhållanden i den narkotikaanvändarens livsföring. Alla tre kategorier utgör förhöjda 

hälsorisker hos individen och de förhöjda hälsoriskerna kopplas även ihop med individens 

frekventa användning, högre doser och användning av flera substanser samtidigt 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Hepatit B och C är två infektionssjukdomar som är vanligare 

bland människor som injicerar droger där den vanligaste smittvägen är genom 

injektionsverktyg som bland annat kanyler och sprutor. Hepatit A, sexuella överförbara 

sjukdomar, tuberkulos, tetanus och botulism är några av infektionssjukdomarna som 

individen kan få vid intag av droger (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Unga studerande vuxna har en tendens att drabbas av sämre mental hälsa i form av stress 

och i enlighet med Papazisis, Tsakiridis och Saifis (2018) är det större risk att studenter 

missbrukar olagliga preparat. Den vanligaste anledningen till studenternas missbruk var 

självbehandling för läkemedelskategorierna opioida smärtstillande medel, lugnande medel, 

sov medicin och metylfenidat. 11% av respondenterna brukade 1 av 4 receptbelagda 

läkemedelsklasserna som efterfrågades och 9% brukade flera av läkemedelsklasserna 

(Papazisis et al., 2018).   

Stress är en indikator som Folkhälsomyndigheten (2020b) anser är kopplat till människors 

hälsa på grund av att det ökar risken för många olika sjukdomar som både är somatiska och 

psykiatriska. Likaså hävdar Debnam, Milam, Mullen, Lacey och Bradshaw (2018) att 

ungdomars utsättande för olika stressfaktorer ökar risken för droganvändning. 51% av 

respondenter var män och resterande 49% var kvinnor. Mycket tyder på att ungdomars 

ökade stressnivåer är en faktor som driver ungdomarna till ett substansbruk. Brankovic et al. 

(2013) konstaterar att 15% av ungdomarna i åldern 15-24 som tar självmord gör det i 

samband med droger.  

Tidigare studier visar att det finns en signifikant skillnad mellan högskole-

/universitetsstudenter beroende på åldersgrupp där åldersgruppen 18-25 år är den mest 

utmärkande gruppen som använder narkotiska substanser jämfört med äldre och yngre 

åldersgrupper. Studiens urval motsvarade 1316 deltagare och representativa åldersklasserna 
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var 18-24 år. Resultatet från studien visar att depressiva symtom är en faktor som förknippas 

med substansanvändning som bland annat cannabis, kokain och amfetaminer (Walters, 

Bulmer, Troiano, Obiaka & Binhomme, 2018).  

2.5.1 Inställningen till narkotika 

I CANs (2019) undersökning uppgav 25% av niondeklassarna och 35% av gymnasieeleverna i 

årskurs 2 att de någon gång hade blivit erbjudna att antingen testa eller köpa narkotika de 

senaste 12 månaderna. Fortsättningsvis hävdar 19% av niorna och 28% av gymnasieeleverna 

att det är extremt lätt att få tag på narkotiska preparat om de så önskade (CAN, 2019). Svaren 

från undersökningen visar att det förekommer narkotika i viss mån bland ungdomarnas 

miljöer, det positiva är dock att många som har blivit erbjuden narkotika har valt att avstå. 

Fortsättningsvis går det att utläsa hur ungdomarnas inställning och attityder är till narkotika 

och en översikt kring hur tillgängligheten till narkotika ser ut.  

2.6 Teoretisk anknytning  

Ordet attityder är ett centralt begrepp inom socialpsykologin och för att beskriva människans 

attityder till narkotika som så är i det här fallet kan det vara av stor vikt att använda en teori 

eller modell. Intresset ligger i att studera ett beteende hos ungdomar och vilka avsikter 

ungdomarna har vilket även teorin gör därav är Theory of planned behavior [TPB] lämplig att 

använda i den här studien för att förklara studiens resultat.  

2.6.1 Theory of Planned Behavior  

Den valda teorin som kommer att tillämpas i studien är TPB. Ajzen (1991) hävdade att 

attityder nödvändigtvis inte behöver vara kopplat till människans beteende även om det 

vanligtvis anses vara fallet. År 1975 föreslog de istället att avsikten att utföra en viss handling 

är snarare kopplat till ett beteende och det var grunden till teorin Theory of Reasoned Action 

[TRA]. Senare insåg Fishbein och Ajzen (1991) att teorin var användbar endast för att 

förklara individens beteende under avsiktlighet men inte när individens beteende är 

oavsiktligt vilket innebär att individens handlingar sker undermedvetet. På så sätt kunde TPB 

identifieras som mål att komplettera den befintliga teorin (Hayden, 2019).  

TPB är en beteende baserad teori utvecklad av Ajzen år 1991, teorin i sig säger att 

människans beteende är styrt av dess intentioner/avsikter och som därefter påverkas av den 

personliga attityden, det sociala trycket och den upplevda kontrollen till det uppstående 

beteendet. TPB är inte en beteendeförändrings teori det är snarare en teori som förutsäger 

och förklarar individens avsikter och beteende (Hayden, 2019).  

TPB är baserad på tre huvudrubriker; attityd, subjektiv norm och upplevd beteende 

kontroll (Hayden, 2019).  Nedanför presenteras Figur 1 som även visar en översikt på hur 

de olika huvudrubrikerna samverkar med varandra.  
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Attityd: En människas attityd utformas utifrån individens uppfattningar och omgivningen. 

Sannolikheten av att människan utför ett visst beteende är större om resultatet av ett 

beteende resulterar i att vara positivt, värdefullt, fördelaktigt, önskvärt eller bra. Om en 

individ exempelvis anser att det är miljövänligare att använda en egen bil än att åka kollektivt 

såsom buss så kommer inställningen till att åka den egna bilen vara positiv medan 

inställningen till att åka kollektivt kommer kopplas ihop med en negativ aspekt. Vilket i sin 

tur gör att individens attityd påverkar avsikten till att köra den egna bilen positivt och 

avsikten till att åka kollektivt anses negativt (Hayden, 2019).  

Subjektiv norm: Människans avsikter påverkas inte bara av attityder utan även av 

subjektiva normer. Subjektiva normer innebär det upplevda sociala trycket som påverkar om 

individen väljer att engagera sig i att utföra ett visst beteende eller inte. Det i sin tur bestäms 

av normativa övertygelse som handlar om vad som förväntas hos en individ från närstående 

som till exempel vänner och familj, det vill säga omgivningen och som personen har nära 

relationer till. Hayden (2019) tillägger även att detta bara är uppfattningar och behöver inte 

alls spegla verkligheten. Exempelvis om familjen föreslår att ett specifikt bilmärke är den 

miljövänligaste bilen är det mer troligt att personen väljer att använda sig av den bilen för att 

glädja familjen istället för att faktiskt köra den bilen som personen egentligen vill köra som 

följd påverkas personens intentioner till det specifika bilmärket och det i sin tur omvandlas 

till en positiv attityd gentemot bilmärket (Hayden, 2019). Utifrån förklaringen skulle 

subjektiva normer kunna tolkas som en form av grupptryck, där individen påverkas av vad 

andra säger, tycker och tänker.  

Upplevd beteendekontroll: Upplevd beteendekontroll handlar om den upplevda 

kontrollen människan har över ett visst beteende eller hur lätt gentemot hur svårt det är att 

utföra beteendet. Kontrollen över beteendet påverkas av en rad olika övertygelser som 

antingen hjälper eller hindrar personen att utföra ett visst beteende. Som i sin tur innebär att 

personens uppfattning kring om det är svårt eller lätt att utföra ett beteende påverkar 

individens utförande. Den upplevda beteendekontrollen har en nära relation till self-efficacy 

theory. En individ som exempelvis aldrig dansat tidigare kan öka den upplevda 

beteendekontrollen genom att ta dansklasser i en nybörjargrupp. När personen har 

självförtroende och känner sig viljestark ökar även avsikten och inställningen till att dansa 

blir positivt betingat och då är det mer troligt att personen väljer att fortsätta dansa och 

tillhöra samma dansgrupp (Hayden, 2019). 
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(O’Connor, 2018) 

Figur 1: En översikt på de olika stegen i teorin Theory of Planned Behavior.  

Med tanke på att det inte är etiskt att fråga om ett direkt beteende har studiens grund landat i 

att undersöka studenternas inställning till narkotika. Utifrån teorin går det att fastställa att 

inställningar är relaterat till beteenden och teorin visar även att det finns en relation mellan 

attityd och beteenden som därmed kopplas ihop med syftet till föreliggande studie.  

Sammanfattningsvis går det att påvisa att det är viktigt att belysa och förstå vad ungdomar 

och unga vuxna har för inställning till narkotika för att kunna skapa insatser för samhället 

och förebygga drogbruket som finns bland studenterna.  

2.7 Problemformulering  

Folkhälsa definieras av folkhälsomyndigheten (2018) enligt följande; ”Uttryck för 

befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god 

folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också 

vara så jämlikt fördelad som möjligt” (Folkhälsomyndigheten, 2018, fjärde kapitlet). 

Anledningen till att narkotika förknippas till folkhälsa är på grund av att narkotikabruket 

ökar världen över och det påverkar inte bara individen själv negativt det påverkar även 

omgivningen såsom till exempel, familj, vänner och samhället i stort (WHO, 2016).  

WHO (2016) belyser problematiken med att använda narkotika och dess nackdelar som 

exempelvis ångest, depression, aggressivitet osv. Vilket i sin tur förklara anledningen till att 

ämnet ansågs som mest relevant ur ett folkhälsovetenskapligt ämne. Det valda ämnet är ett 

växande folkhälsoproblem enligt folkhälsomyndigheten (2017) på grund av att narkotika är 

skadligt för människans kropp och som även används mer och mer i världen. Det ger en 

förklaring på varför studien är behövlig och behöver forskas mer inom. Enligt 

regeringskansliet (2019) tyder det på att narkotikabrottsligheten och narkotikahandeln 



11 

skapar otrygghet, för att stoppa detta måste det ske en förändring i samhällets insatser och 

det i sin tur sker med hjälp av mer kunskap.  

Det går att dra tydliga slutsatser utifrån litteraturen att ämnet behöver studeras mer och 

detta sker genom att fler forskare kommer upp med studier som kan gynna befolkningen. Det 

finns fortfarande vissa grupper i Sverige där det sker en ökning av narkotikabruket bland 

individer i Sverige och det kan komma att drabba yngre generationer som i sin tur kan 

innebära stora konsekvenser för både samhället i stort, individen och individens omgivning.  

Attityden är en inställning som individen har till något eller någon och attityden kan 

påverkas av utomstående medlemmar såsom vänner och familj precis som TPB teorin 

påpekar. Personen agerar på ett visst sätt beroende på vilken attityd individen har gentemot 

narkotika som är studiens centrala begrepp. Med en positiv attityd till narkotika är risken 

större att individen använder sig av narkotika men om individen däremot har en negativ 

attityd till narkotika är det mindre troligt att personen använder sig av narkotika och 

ställningstagandet är baserad på teorin TPB. Därför är det betydelsefullt att arbeta med 

individernas attityder till narkotika för att minska ökningen av narkotika användningen 

bland unga vuxna och vuxna världen över.  

3 SYFTE  

Studien syftar till att studera inställningen hos gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-

/universitetsstudenter gentemot narkotika samt om inställningen hos gymnasieeleverna och 

högskole-/universitetsstudenterna skiljer sig beroende på kön, kommun och utbildningsnivå 

i Örebro kommun och Västerås kommun.  

3.1 Frågeställning 

1. Vilken inställning har gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenter till 

narkotika?  

2. Är skillnaden på inställningen till narkotika könsrelaterat?  

3. Skiljer sig inställningen till narkotika i Örebro kommun jämfört med Västerås 

kommun?   

4. Finns det några skillnader mellan gymnasieelever i jämförelse med högskole-

/universitetsstudenter?  
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4 METOD 

Studiens metod har utgjorts i enlighet med Brymans (2011) presenterade kvantitativa 

forskningsprocess. Nedanför följer en beskrivning på studiens tillvägagångssätt i form av 

metodvalet, studiedesign, datainsamlingsmetod, urval, svarsfrekvens, analys, 

kvalitetskriterier och etiska övervägande. 

4.1 Metodologisk ansats 

Bryman (2011) beskriver kvantitativ forskning som en metod som används i studier där 

huvudsyftet är att samla in data genom siffror. Till skillnad från den kvalitativa forskningen 

som kännetecknas som en metod där forskaren har i avsikt att fokusera på ord under 

insamlingen och analysen av data och inte kvantifiering som är det typiska vid den 

kvantitativa metoden.  

Bryman (2011) nämner många gånger det deduktiva synsättet i samband med kvantitativ 

forskning och menar att kvantitativ forskning innehåller ett deduktivt synsätt. Deduktiv teori 

definieras som en metod som används för att nå slutsatser, med deduktiv teori utgår 

forskaren ifrån en eller flera antaganden som kan vara sanna och därefter dras en slutsats. I 

den kvantitativa forskningen hävdar Bryman (2011) att forskaren inte är involverad i 

undersökningspersonerna i många av fallen träffar forskaren inte deltagarna över huvud 

taget. Kvantitativ forskning har bland annat i avseende att mäta människors beteenden.  

Inom folkhälsovetenskapen finns det flera olika metodologiska ansatser. Studiens 

ståndpunkt har valt utifrån syftets utformning. Den kvantitativa ansatsen ansågs mest 

lämplig att använda för att besvara studiens frågeställningar på grund av att studien hade 

som ändamål att få en helhetsblick på gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenters 

inställning till narkotika.  

4.2 Studiedesign 

Tvärsnittsdesign och surveydesign är två begrepp som ofta förknippas med varandra 

(Bryman, 2011). Termen som kommer att användas i denna studie är tvärsnittsdesign och 

för att samla in svaren till resultatet användes enkäter. När det handlar om att tillämpa 

tvärsnittsdesign ligger intresset i att studera variationer som exempelvis individer, familjer, 

organisationer eller nationer. Det är även viktigt att tilläga att dessa variationer enbart kan 

studeras om studien utgår ifrån mer än ett fall. Det vanligaste förekommande är att forskaren 

samlar in svaren genom att individer får svara på en enkät vilket gör att svaren inkommer vid 

samma tidpunkt. Med en tvärsnittsdesign har forskaren möjligheten att studera 

sambandsmönster och relationer mellan variabler, den insamlade data sker under ett och 

samma tillfälle vilket gör att det inte finns någon tidsmässig relation mellan variablerna 

eftersom informationen som samlas in sker vid samma tillfälle.  
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Med hjälp av tvärsnittsdesign är det inte möjligt att mäta vad som är orsak och verkan. Om 

ett samband mellan två variabler återfinns kan forskaren definitivt hävda att det finns en 

koppling men forskaren kan inte dra några kausala slutsatser utifrån en tvärsnittsdesign. 

Vilket Bryman (2011) presenterat som en nackdel med studiedesignen. 

Med tanke på studiens upplägg och att tidsramen för studien är begränsad till 10 veckor har 

tvärsnittsdesign valts som metod för studien som i sin tur ska användas för att kunna 

redovisa ett resultat, vilket därmed förklarar anledningen till valet av studiedesignen. Valet 

av design kan även återspeglas till syftet då studien har som mål att studera olika 

sambandsmönster.  

4.3 Datainsamling  

Datainsamlingen av studien utgick ifrån ett färdigt utformat frågeformulär som gestaltades 

av Giannotta, Taglianti, Galanti, Scatigna, & Faggiano (2013). Frågeformuläret har tidigare 

använts i en studie där syftet var att undersöka ungdomars substansanvändning. 

Frågeformuläret innehöll 3 frågor som besvarades utifrån en numerisk rankningsskala, 39 

påståenden, 6 frågor som deltagarna besvarade utifrån svarsalternativen ”rätt” eller ”fel” och 

3 scenarier. Alla påståenden och scenarion besvarade ungdomarna utifrån en likertskala 

vilket Bryman (2011) definierar som ett flerindikatorsmått som forskare använder för att 

mäta attityder som rör ett visst tema eller område. Det typiska med en likertskala är att 

skalan består av ett antal påståenden (Bryman, 2011). Ungdomarna som deltog i Giannotta et 

als. (2013) studie fick utifrån en fyrgradig skala ange i vilken utsträckning de höll med om 

både påståendena och scenarierna. Skalan innehöll ”Strongly agree”, ”Agree”, ”Disagree” och 

”Strongly disagree”. Likertskalan har som grund att mäta intensitet eller styrka (Bryman, 

2011) vilket även förklarar anledningen till att skalan markerades med siffror där 4 var ett 

högt nummer och motsvarade strongly agree och 1 motsvarade strongly disagree. Det färdiga 

frågeformuläret var även klassificerade i 18 centrala rubriker och varje rubrik innehöll olika 

påståenden, frågor och scenarier som sammanlagt motsvarade 39 påståenden, 9 frågor och 3 

scenarier. Det som kom att spela roll i den aktuella studien var påståendena som fanns att 

läsa under rubrikerna positiva attityder som bestod av 5 påståenden och negativa attityder 

som bestod av 6 påståenden.  

I föreliggande avgränsades studiens enkät genom att 9 olika påståenden valdes ut från den 

redan existerande frågeformuläret och ett av de tre befintliga scenarierna som enbart mätte 

deltagarnas attityder till droger. Därefter skapades en tvist och tre egna frågor utformades 

som tillades längst ner i studiens nuvarande enkät (Bilaga A) som även kommer att 

diskuteras kring både för och nackdelar i ett senare skede. ”Tycker du att narkotika borde 

legaliseras (bli lagligt att använda sig av)?”, ”Har du sett någon i din närhet använda 

narkotika” och ”Vad är den upplevda känslan” är de tre egenformade frågeställningarna.  

Studiens påståenden hade fyra svarsalternativ vilket var; ”Håller starkt med”, ”Håller med”, 

”Håller delvis med” och ”Håller inte alls med” och till varje påstående så fick respondenterna 

kryssa i ett av svarsalternativen som de ansåg passade mest in beroende på i vilken 

utsträckning de höll med i påståendet. Scenariot löd enligt följande; ”Du och din bästa vän är 
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på en fest där ni träffar på nya människor och ni känner att ni verkligen vill lära känna dem. 

En person erbjuder er att röka cannabis tillsammans och din vän accepterar. Vad gör du?”. 

Deltagarna kunde besvara scenariot utifrån tre olika svarsalternativ men det fanns bara 

möjligheten att kryssa i en ruta. Första alternativet var; ”Söker hjälp till kompisen (familj, 

kurator, fältgruppen, annan vuxen)” och därefter kom; ”Försöker hjälpa själv” och 

avslutningsvis var sista svarsalternativet; Ingenting”. Påståendena ett till fyra slogs ihop och 

namnkodades om till positiva attityder och påståendena fem till nio bildade en kategori som 

blev negativa attityder.  

Det finns olika typer av enkäter som till exempel postenkät som skickas ut med posten, det 

finns även enkäter där respondenterna har ett fysiskt möte med forskaren och får svara på 

enkäterna som i exempelvis klassrummen och det finns således online-enkäter som skickas 

ut via nätet som kom att bli studiens datainsamlingsmetod (Bryman, 2011). Till den aktuella 

studien samlades respondenternas svar in genom online-enkäter som utformades med hjälp 

av enkätprogrammet Google formulär som var lättåtkomligt genom datorns webbläsaren 

safari. Gymnasieeleverna fick länken till enkäten genom respektive rektor som i ett tidigare 

skede hade fått en länk som de vidarebefordrade till gymnasieeleverna på skolan i årskurs 3. 

Högskole-/universitetsstudenterna tog del av enkäten genom en länk som delades i olika 

slutna skolgrupper på Facebook. När alla svar var insamlade så laddades svaren först ner till 

datorn och därefter sparades svaren ner i ett Excel dokument innan det sammanställdes och 

fördes över till dataprogrammet SPSS.  

Studiens första frågeställningen ”Vilken inställning har gymnasieelever och högskole-

/universitetsstudenter till narkotika?” besvarades med hjälp av scenariot; ”Du och din bästa 

vän är på en fest där ni träffar på nya människor och ni känner att ni verkligen vill lära känna 

dem. En person erbjuder er att röka cannabis tillsammans och din vän accepterar. Vad gör 

du?” och frågorna; ”Tycker du att narkotika borde legaliseras (bli laglig att använda sig av)?”, 

”Har du sett någon i din närhet använda narkotika?” och ”Vad är den upplevda känslan?”.  

Till studiens andra frågeställning ”Är skillnaden på inställningen till narkotika 

könsrelaterat?” användes nio olika påståenden och dessa var; ”Att använda droger kan vara 

en trevlig aktivitet”, ”Många saker är mycket mer riskabla än att testa droger”, ”Droger 

hjälper människor att få uppleva livet till fullo”, ”Polisen borde inte vara irriterade på unga 

som testar narkotika”, ”En ung person ska aldrig testa droger”, ”Alla som testar droger ångrar 

sig så småningom”, ”Lagar om droger bör bli mer skärpta”, ”Skolorna bör lära ut mer om de 

verkliga farorna med att ta droger” och ”Att experimentera med droger är som att ge bort 

kontrollen över sitt liv”.  

För att besvara studiens tredje frågeställning ”Skiljer sig inställningen till narkotika i Örebro 

kommun jämfört med Västerås kommun?” användes; ”Att använda droger kan vara en trevlig 

aktivitet”, ”Många saker är mycket mer riskabla än att testa droger”, ”Droger hjälper 

människor att få uppleva livet till fullo”, ”Polisen borde inte vara irriterade på unga som 

testar narkotika”, ”En ung person ska aldrig testa droger”, ”Alla som testar droger ångrar sig 

så småningom”, ”Lagar om droger bör bli mer skärpta”, ”Skolorna bör lära ut mer om de 

verkliga farorna med att ta droger” och ”Att experimentera med droger är som att ge bort 

kontrollen över sitt liv”. 
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Studiens fjärde och sista frågeställning ”Finns det några skillnader mellan gymnasieelever i 

jämförelse med högskole-/universitetsstudenter?” besvarades utifrån nio påståenden, vilket 

var; ”Att använda droger kan vara en trevlig aktivitet”, ”Många saker är mycket mer riskabla 

än att testa droger”, ”Droger hjälper människor att få uppleva livet till fullo”, ”Polisen borde 

inte vara irriterade på unga som testar narkotika”, ”En ung person ska aldrig testa droger”, 

”Alla som testar droger ångrar sig så småningom”, ”Lagar om droger bör bli mer skärpta”, 

”Skolorna bör lära ut mer om de verkliga farorna med att ta droger” och ”Att experimentera 

med droger är som att ge bort kontrollen över sitt liv”. 

4.4 Urval  

Bryman (2011) beskriver att forskaren har möjlighet att välja urvalet utifrån populationen 

som kan bestå av till exempel städer, nationer, bostadsområden, skolor eller företag. 

Gymnasieelever årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenter i Örebro län och Västerås län 

blev studiens representativa urval. I föreliggande studie kontaktades en högskola, ett 

universitet och två gymnasieskolor. Kravet för att delta i studien var även att respondenterna 

var tvungna att vara 18+ på grund av forskningsetiska aspekter. Enligt Bryman (2011) krävs 

ett samtycke från vårdnadshavare eller förälder om deltagaren är minderårig.  

Urvalet till studien valdes med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) 

beskriver som en grupp av människor som finns tillgängliga för forskaren vid studiens start. 

Problematiken med bekvämlighetsurval är att det inte är möjligt att generalisera resultatet 

eftersom det inte går att undersöka vilken population stickprovet är representativt för med 

tanke på att respondenterna som motsvarar studien är individer som finns på plats när 

studien väl tar plats (Bryman, 2011).  

4.5 Svarsfrekvens  

Svarsfrekvens är ett begrepp som är vanligt förekommande i enkätundersökningar och 

presenteras i procentenhet. Svarsfrekvensen motsvarar antalet individer som har besvarat 

enkäten (Bryman, 2011). Föreliggande studie inkluderades totalt 162 respondenter av 162 

möjliga svarande, inga respondenter valdes bort det vill säga att alla inkomna enkätsvar 

presenterades i studieresultatet. Svarsfrekvensen för den aktuella studien går inte att 

presentera i procent med tanke på att de externa bortfallen för studien är oidentifierat. 

Anledningen till att de externa bortfallen är oidentifierat är på grund av det inte framkom hur 

många gymnasieelever som besvarade enkäten och hur många som inte besvarade enkäten. 

Däremot framkom det att alla möjliga gymnasieelever inte besvarade enkäten.  

4.5.1 Bortfall  

Bortfall förekommer många gånger under en enkätundersökning, vidare beskriver Bryman 

(2011) att det finns internt och externt bortfall. Respondenterna som hamnar under internt 

bortfall är de individer som har valt att delta i studien men av någon anledning inte besvarat 
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en eller flera enkätfrågor. Med externt bortfall menas det att respondenter har blivit inbjudna 

till att delta i studien och svara på enkäten men valt att inte delta alls (Bryman, 2011). Med 

162 respondenter blev det inga interna bortfall eftersom alla enkätfrågor besvarades däremot 

går det inte att ge det exakta svaret på externa bortfall då det inte framkom hur många elever 

varje deltagande klass bestod av. Det som däremot framkom var att gymnasieeleverna som 

deltog i studien inte var alla möjliga elever som studerade på skolan. Utifrån alla kontaktade 

gymnasieelever och den låga svarsfrekvensen bland gymnasieelever går det därmed att 

konstatera att det fanns externa bortfall.  

4.6 Analys 

Det finns två variabler som representerar den aktuella studien, den första är diskret variabel 

som Patel och Davidson (2011) definieras som en variabel som enbart kan anta vissa värden 

som hel tal som i detta fall motsvarar kön, kommun och utbildningsnivå. Den andra 

representativa variabeln är kontinuerlig variabel det som skiljer dessa två åt är att den 

kontinuerliga kan anta alla värden men endast inom ett intervall och kan mätas bland annat 

inom hela grader, tiondels grader och hundradels grader. Indelningen utgörs från 

mätmetodens noggrannhet (Patel & Davidson, 2011). Studiens kontinuerliga variabler är 

positiva attityder och negativa attityder och båda variablerna är utmärkande i studiens andra, 

tredje och fjärde frågeställning. Inom positiva attityder fanns påståendena ”Att använda 

droger kan vara en trevlig aktivitet”, ”Att använda droger kan vara en trevlig aktivitet”, 

”Många saker är mycket mer riskabla än att testa droger”, ”Droger hjälper människor att få 

uppleva livet till fullo”, ”Polisen borde inte vara irriterade på unga som testar narkotika”, och 

negativa attityder innefattade påståendena ; ”En ung person ska aldrig testa droger”, ”Alla 

som testar droger ångrar sig så småningom”, ”Lagar om droger bör bli mer skärpta”, 

”Skolorna bör lära ut mer om de verkliga farorna med att ta droger” och ”Att experimentera 

med droger är som att ge bort kontrollen över sitt liv”. 

I och med att första frågeställningen ”Vilken inställning har gymnasieelever och högskole-

/universitetsstudenter till narkotika” redogör för inställningen som gymnasieelever och 

högskole-/universitetsstudenter har gentemot narkotika gjordes analysen utefter en 

deskriptiv analysmetod. En deskriptiv analysmetod redogör för förekomsten av ett fenomen 

och det går inte att utläsa om det finns samband eller skillnader (Merrill, 2012). Innan svaren 

sammanställdes kodades svarsalternativen om till siffror, där första svaret fick det högsta 

numret beroende på hur många svarsalternativ varje fråga innehöll och det sista 

svarsalternativet fick den lägsta siffran som motsvarade 1. Som exempelvis ”Har du sett 

någon i din närhet använda narkotika?” Svarsalternativet Ja kodades om till 2 och Nej 

kodades om till 1. Därefter presenterades resultatet med hjälp av en frekvenstabell. 

Resultatet till fråga ett presenterades i antal (n) och procentenhet (%) och tabellen ansågs 

mest lämplig då frågan syftade till att ta reda på antalets fördelning kring studenternas 

attityd till narkotika. För att underlätta och göra tabellen så läsbar som möjligt 

rekommenderar Ejlertsson (2019) att forskaren utformar resultatet i frekvenstabellen utifrån 

procent eller antal. 
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Minimum värdet för den positiva attityden är 4 som motsvarar inte positiv och maximum 

värdet är 16 som i sin tur mot svarar positiv. Därefter har negativa attityder ett minimum 

värde på 6 och ett maximum värde på 20. 

Studiens andra frågeställning ”Är skillnaden på inställning till narkotika könsrelaterat” 

analyserades med hjälp av ett independent samples t-test för att undersöka om medelvärdet 

mellan olika variabler skiljer sig signifikant eller inte. De diskreta variablerna könen 

jämfördes med de kontinuerliga variablerna positiva attityder och negativa attityder. 

Jämförelsen gjordes för att ta reda på om medelvärdet mellan gymnasieelever i årskurs 3 och 

högskole-/universitetsstudenters inställning till narkotika skiljde sig beroende på kön.   

Tredje frågeställningen ”Skiljer sig inställningen till narkotika i Örebro kommun jämfört med 

Västerås kommun?” utgick ifrån analysmetoden independent samples t-test. De diskreta 

variablerna kommunerna Örebro och Västerås anknöts tillsammans med båda kontinuerliga 

variablerna positiva attityder och negativa attityder, detta för att ta reda på om det skiljer 

sig i inställningen till narkotika beroende på kommunen som respondenterna bor i. Örebro 

kommun och Västerås kommun var de två representativa kommunerna för den aktuella 

studien.  

Inför analysen av fjärde frågeställningen ” Finns det några skillnader mellan gymnasieelever i 

jämförelse med högskola-/universitetsstudenter?” användes ett independent samples t-test. 

Utbildningsnivåerna som även motsvarade de diskreta variablerna jämfördes tillsammans 

med de kontinuerliga variablerna positiva attityder och negativa attityder. Analysen gjordes 

för att undersöka medelvärdet mellan jämförelsegrupperna och utifrån resultatet som 

redovisades gick det att utläsa om det fanns signifikanta skillnader i inställning till narkotika 

hos gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenter beroende på 

utbildningsnivån.  

Frågeställning två, tre och fyra hade alla samma svarsalternativ och kodades om på samma 

sätt. Varje svarsalternativ kodades om till siffror där ”Håller starkt med” motsvarade 

nummer 4 och ”Håller inte alls med” kodades om till nummer 1. För att få fram 

normalfördelade variabler från studiens andra, tredje och fjärde fråga användes ett 

”Independent samples t-test” och detta genom ”Analyze → Compare means → Independent 

samples t-test”. Därefter valdes två variabler ut som skulle jämföras mot varandra. Resultatet 

som presenteras är medelvärdet på båda variablerna och det går även att utläsa om 

skillnaden i medelvärdet är signifikant mellan båda grupperna. 

Studiens analys genomfördes med hjälp av programmet IBM Statistical Package for the 

Social Sciences 24 [SPSS], vilket användes för att studera variabler i föreliggande studie. 

Programmet kommer till användning när studien syftar till att utföra statistiska analyser av 

kvantitativ data (Bryman, 2011). Deskriptiva undersökningar kommer till användning när 

forskaren är intresserad av att studera flera olika aspekter och hitta ett samband (Patel och 

Davidson, 2011). Studiens variabler analyserades för att ta reda på om det fanns ett samband 

mellan dessa eller inte. För att ta reda på om det fanns ett samband valdes t-test som kom att 

bli huvudmaterialet för att analysera och undersöka gymnasieelever åk 3 och högskole-

/universitetsstudenters attityder till droger. Likaså valdes t-test för att redogöra för de olika 

könsskillnaderna. Ejlertsson (2019) beskriver att ett t-test görs för att undersöka om två 
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medelvärden skiljer sig signifikant ifrån varandra, det går däremot inte att utläsa om 

skillnaden utgör den stora populationen utan bara om det bara finns en skillnad.  

Statistisk signifikansnivå handlar om den risknivå som forskaren är villig att acceptera och 

dra en slutsats utefter om det finns ett samband mellan två variabler i den population där 

stickprovet testades, risken med detta blir då att det inte finns ett samband mellan 

variablerna. Den högsta accepterade risknivån är att 5 fall av 100 drar en felaktig slutsats om 

att det finns ett existerande samband i den populationen där urvalet har plockats ifrån. Det 

vill säga att utifrån 100 stickprov ur populationen får endast 5 uppvisa ett samband som inte 

återfinns i populationen, signifikansnivån brukar presenteras som ”p< 0.05” där p står för 

sannolikhet (Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver även att det är sannolikt att resultatet 

skedde av en slump eller tillfälligheter om resultatet av signifikansnivån landar på p<0.05. 

4.7 Kvalitetskriterier  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre viktiga kriterier inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen som är viktigt att ta hänsyn till under bedömningen av 

samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman, 2011).  

4.7.1 Reliabilitet  

Reliabilitet även kallad för tillförlitlighet beskrivs av Bryman (2011) som en 

bedömningsgrund som har i avsikt att mäta om resultatet skulle ge samma svar om 

undersökningen genomfördes på nytt eller om det på något vis har påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Huvudsyftet med reliabilitet är att ta reda på 

om ett mått är stabilt eller inte. Stabilitet är ett begrepp som ligger reliabilitet nära tillhands 

och måttet brukar användas när forskaren vill pröva stabiliteten hos ett mått och undersöka 

om andra tester ger samma resultat som föregående och detta kallas även för test-retest.  

För att ta reda på den interna reliabiliteten i enkätfrågorna användes ett av de vanligaste 

måtten Cronbach’s alfa. När alfa måttet ligger på 1 anses det vara en perfekt intern 

reliabilitet och 0 är ingen bra reliabilitet. Allt emellan 0,8 och 0,7 är accepterat och en längre 

siffra än så brukar inte många forskare acceptera. Positiva attityder visar ett mått på 0,758 

och negativa attityder ett mått som resulterade i 0,794 vilket innebär att studiens interna 

reliabilitet är accepterad.   

4.7.2 Validitet  

Validitet är ett annat begrepp som bör beaktas under kvantitativa undersökningar och 

handlar om forskaren verkligen mäter det som är i avsikt att mätas. Validiteten kan 

bestämmas på olika sätt genom; ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, 

begreppsvaliditet och konvergent validitet (Bryman, 2011). Genom att låta andra forskare 

eller experter inom området få yttra sig om måttet påvisar att ytvaliditeten har blivit nyttjad 

(Bryman, 2011). Samtidig validitet är ett mätinstrument som används för att mäta det 
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faktiska måttet. Det vill säga om forskaren mäter det som är intentionen att mäta. Detta kan 

göras genom att testa samma instrument men på en annan representativ grupp (Patel & 

Davidson, 2011). Prediktiv validitet har i ändamål att mäta på samma sätt som samtidig 

validitet, skillnaden är att forskaren använder sig av nya och framtida kriterium som inte är 

tillgängliga i nuet. Bryman (2011) skriver även att begreppsvaliditet är viktig för forskaren då 

det används för att se om flera begrepp som har en koppling till varandra stämmer överens. 

Sista begreppet konvergent validitet kommer till användning när forskaren har som mål att 

jämföra liknande mått för att se om måttet har rätt mätning (Bryman, 2011). Alla dessa 

kriterier tillsammans utgör validiteten.  

Ytvaliditeten har tillämpats genom att enkätens olika skalor redan är validerad sen tidigare 

med tanke på att den har kommit till användning i en annan studie och de frågor som inte 

kom ifrån skalan och utformades på eget vis kontrollerades av studiens handledare och 

därmed anses hela enkäten uppnå kriterierna för att enkäten ska klassas som ytvaliderad. 

Resterande mätmetoder kunde inte användas i föreliggande studie.  

4.7.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas på andra 

personer i världen som har samma levnadsvanor. Syftet med generaliserbarhet är att 

forskaren efter studien ska kunna påvisa att resultatet är representativt även för de individer 

som inte har deltagit i studien. Det är inte vanligt förekommande att enkäter skickas ut till en 

hel population och därav väljer forskaren ut en urvalsgrupp och urvalet ska vara så 

representativt som möjligt (Bryman, 2011). Bryman (2011) nämner flera gånger att 

sannolikhetsurval är den tekniken som har ett tillvägagångssätt som kan användas för att 

generalisera resultatet på en population.  

I föreliggande studie är det inte möjligt att generalisera resultatet med tanke på 

bekvämlighetsurvalet som utgjorde studiens urval. Bryman (2011) nämner som tidigare sagt 

att ett bekvämlighetsurval inte går att generalisera till populationen eftersom resultatet inte 

anger vilken population som stickprovet är representativt för.  

4.8 Etiska överväganden  

När en studie genomförs finns det fyra forskningsetiska principer som forskaren måste ta 

hänsyn till. Vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

Informationskravet går ut på att informera studiens syfte för deltagarna, att deras medverkan 

är frivillig och att rätten att lämna återbud finns närhelst respondenten önskar (Bryman, 

2011). Informationskravet beaktades genom ett missivbrev (Bilaga B) som gick ut till alla 

respondenter och som fästes på första sidan av enkätformuläret.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att bestämma över deras medverkan 

i studien, vid minderåriga deltagare är det ett krav att vårdnadshavare eller föräldrar 
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godkänner personens medverkan (Bryman, 2011). I slutet av missivbrevet var det 

obligatoriskt för respondenten att kryssa i en ruta som visade att deltagarna var villiga att 

delta i studien, om rutan inte var i kryssad så gick det inte att ta sig vidare till enkäten. På så 

sätt tillämpades samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet beskriver Bryman (2011) som att studien ska behandlas med 

anonymitet och inga obehöriga ska kunna komma åt respondenternas svar. Informationen 

framgick i missivbrevet men tillämpades genom att respondenterna var helt anonyma, inga 

personuppgifter lämnades varken kring namn eller ålder vilket gör att det inte är möjligt att 

spåra till specifik individ.  

Nyttjandekravet går ut på att studiens inkommande resultat enbart ska användas för studiens 

ändamål (Bryman, 2011). Respondenterna informerades om att enkäterna skulle bevaras på 

ett säkert förvar och endast användas för forskningsändamålet vidare gavs information om 

att enbart studiens författare och handledaren kunde ta del av svarsresultaten och att 

respondenterna fick möjligheten att kontakta författaren på mail om de ville ta del av 

studieresultatet.  

I missivbrevet kunde respondenterna ta del av alla de fyra etiska aspekterna som hade 

beskrivits på ett utförligt och läsvänligt sätt. 

5 RESULTATREDOVISNING  

Respondenterna bestod av 51 (31,5%) stycken män och resterande 111 (68,5%) var kvinnor. 

Av de 162 (100%) deltagande studerade 145 (89%) av personerna på en högskola eller ett 

universitet medan 17 (11%) av personerna studerade på en gymnasieskola och gick i årskurs 3 

i Örebro kommun eller Västerås kommun.  

5.1 Inställningen till narkotika hos gymnasieelever åk 3 och högskole-

/universitetsstudenter  

Analysen visar huruvida respondenterna har svarat på scenariot. 44 procent hade hjälpt den 

utsatta kompisen, 47 procent hade försökt hjälpa vännen på egen hand och resterande 9 

procent av respondenterna hade sökt hjälp till kompisen antingen via familjen, en kurator, 

fältgruppen eller en annan vuxen. Nedanför redovisas en tabell beroende på hur deltagarna 

har besvarat frågan. 
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Figur 2: Redogör för ett scenario som presenterades i enkäten i procent.  

Utifrån analysen så går det att konstatera att 79 procent av respondenterna inte anser att 

narkotika bör legaliseras medan 21 procent svarade ja och ansåg att narkotika bör legaliseras 

som presenteras i en frekvenstabell nedan.  

 

 

Figur 3: Redogör för respondenternas inställning till legalisering av narkotika i procent.  

Av 162 respondenter hade 69 procent varit närvarande när en närstående hade använt 

narkotika medan 30 procent inte hade sett någon närstående bruka narkotika, analysen 

genomfördes i SPSS och redovisas i en frekvenstabell nedanför. 

 

 

44% 47%

9%

Ingenting Försöker hjälpa själv Söker hjälpa till kompisen (familj,
kurator, fältgruppen, annan vuxen)

Du och din bästa vän är på en fest där ni träffar på 
nya människor och ni känner att ni verkligen vill lära 
känna dem. En person erbjuder er att röka cannabis 

tillsammans och din vän accepterar. Vad gör du? 

79%

21%

Nej Ja

Tycker du att narkotika borde legaliseras (bli 
laglig att använda sig av)?

31%
69%

Nej Ja

Har du sett någon i din närhet använda 
narkotika? 
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Figur 4: Redogör för om studenterna har stött på någon som har använt narkotika och presenteras i 

procent. 

Den sista frågan i enkäten är sammankopplad tillsammans med ovanstående fråga ”Har du 

sett någon i din närhet använda narkotika?”. Resultatet av 112 svarande visar att 44 procent 

valde att svara neutralt och ansåg inte att det varken var behagligt eller obehagligt att se en 

närstående använda narkotika till följd svarade 19 procent att de tyckte det var behagligt och 

37 procent ansåg att det var obehagligt.  

 

 

Figur 5: Redogör för studenternas upplevelser av andras narkotikabruk och presenteras i procent.   

För att göra en sammanställning och ta reda på gymnasieelevers och högskole-

/universitetsstudenters inställning både mot den positiva och den negativa attityden till 

narkotika gjordes en deskriptiv tabell som presenteras nedan. Medelvärdet på den positiva 

attityden resulterade i 6,58, tolkningen som kan dras utifrån medelvärdet är att siffran är 

ganska låg vilket i sin tur innebär att det inte är många av respondenterna som har en positiv 

inställning till narkotika. Respondenternas medelvärde av den negativa attityden till 

narkotika blev 14,10 vilket innebär mer än det dubbla gentemot positiva attityder, slutligen 

kan slutsatsen dras att resultatet påvisar att majoriteten av respondenterna har en negativ 

inställning till narkotika.  

 

Tabell 1: Tabellen visar respondenternas svar kring skillnaden på deltagarnas positiva och negativa 

attityder. Tabellen redovisar antalet respondenter (N=), maximum och minimum av värdet och 

medelvärde (M).  

  

N= 

 

Minimum 

 

Maximum 

 

Medelvärde 

Positiva 

attityder 

162 4,00 16,00 6,5864 

44%

19%
37%

Inget av ovanstående Behagligt Obehagligt

Vad är den upplevda känslan? 
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Negativa 

attityder 

162 6,00 20,00 14,1049 

5.2 Inställningen till narkotika i relation till kön  

Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra inställningen till narkotika mellan män och 

kvinnor i relation till positiva attityder. Det fanns en signifikant skillnad i medelvärde mellan 

männen (M = 8,28, SD = 2,98) och kvinnorna (M= 5,83, SD = 1,88; t(67) = 5,34, p <,001, 

two – tailed). Slutligen går det att dra slutsatsen att medelvärdesskillnaden mellan kvinnor 

och män gällande den positiva attityden är statistiskt signifikant. T-testet visar att männen 

har en positivare inställning till narkotika jämfört med kvinnorna.  

 

Ett t-test genomfördes för att jämföra män och kvinnors negativa attityd gentemot narkotika. 

Resultatet från t-testet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan männens negativa 

attityd (M = 12,08, SD = 4,06) och kvinnornas negativa attityd (M = 15,00, SD = 3,31; t(79) = 

-4,47, p <,001, two – tailed). Utifrån t-testet går det att konstatera att kvinnorna har en 

negativare inställning till narkotika än vad männen har.  

5.3 Gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenters inställning 

gentemot narkotika i relation till kommun 

Resultatet från analysen visar att det inte fanns en signifikant skillnad mellan Örebro 

kommun (M = 6,71, SD = 2,55) och Västerås kommun (M = 5,77, SD = 2,36; t(160) = 1,62, p 

=,106, two – tailed). På så sätt går det att konstatera att medelvärdesskillnaden för både 

Örebro kommun och Västerås kommuns positiva attityder mot narkotika inte är statistisk 

signifikant.  

Analysen genomfördes med hjälp av ett oberoende t-test där syftet var undersöka om det 

fanns en skillnad mellan Örebro kommun och Västerås kommuns negativa attityder mot 

narkotika. Resultatet visar att det inte fanns en statistisk skillnad mellan Örebro kommuns 

negativa inställning (M = 13,88, SD = 3,80) och Västerås kommuns (M = 15,50, SD = 3,54; 

t(160) = -1,86, p =,064, two – tailed) negativa inställning mot narkotika. Det går därmed att 

slå fast vid att Örebro kommun och Västerås kommuns inställning till den negativa attityden 

inte är statistisk signifikant.  
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5.4 Inställningen till narkotika i relation till utbildningsnivå hos 

gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenter  

För att ta reda på om inställningen skiljde sig åt beroende på utbildningsnivå genomfördes 

ett oberoende t-test där huvudgrupperna var gymnasieelever åk 3 och högskole-

/universitetsstudenter. Gymnasieeleverna (M = 7,50, SD = 3,30) och högskole-

/universitetsstudenters analys (M = 6,48, SD = 2,43; t(16) = 1,19, p =,250, two – tailed) 

visade inte en statistisk skillnad. Det i sin tur innebär det att medelvärdesskillnaden mellan 

gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenters positiva attityd till narkotika inte är 

statistisk signifikant.  

 Ett oberoende t-test genomfördes för att jämföra gymnasieelever och högskole-

/universitetsstudenters skillnader gentemot den negativa attityden till narkotika. Analysen 

visar att det inte fanns en signifikant skillnad mellan gymnasieelever (M = 14,37, SD = 4,04) 

och högskole-/universitetsstudenter (M = 14,07, SD = 3,78; t(160) = ,298, p =,766, two – 

tailed). Medelvärdesskillnaden mellan gymnasieelevers och högskole-/universitetsstudenters 

inställning angående den negativa attityden till narkotika är inte statistisk signifikant.  

6 DISKUSSION 

I mars 2020, under pågående examensarbete, drabbades Sverige av omfattande 

samhällsförändringar på grund av Covid-19 virusets smittorisker. All undervisning på 

högskolan rekommenderades att ske digitalt och större delarna av samhället påverkades då 

Regeringen reglerade hur människor bör undvika sociala kontakter för att minska 

smittspridning. 

Med anledning av detta blev det svårigheter att genomföra planerade datainsamlingar som 

underlag för uppsatser. Den här uppsatsen påverkades genom att flera 

gymnasierespondenter inte kunde delta i studien då många individer skulle svara på enkäten 

i ett fysiskt möte det i sin tur ledde till att studien tappade många deltagare och att det blev 

obalans i huvudgrupperna när det gäller antalet svarande.  

Under kommande kapitel presenteras diskussionen i form av metoddiskussion och 

resultatdiskussion baserat på fakta som angivits i tidigare kapitel.  

6.1 Metoddiskussion om valet av metodologiska ansats  

Inför val av metod fanns det två alternativ vilket var antingen kvantitativstudie eller 

kvalitativstudie. Kvalitativ har som grund att fokusera på ord vid insamlingen och analysen 

av data. Kvalitativa studier lägger inte någon vikt på den naturvetenskapliga modellens 
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normer och tillvägagångssätt utan lägger istället fokus på individens uppfattningar och 

tolkningar av den sociala verkligheten (Bryman, 2011). 

I föreliggande studie tillämpades den kvantitativa forskningsmetoden då syftet var att 

studera inställningen till narkotika hos gymnasieelever åk 3 och högskole-

/universitetsstudenter. Det kan även beskrivas med hjälp av en kvalitativ metodologisk 

ansats. Enligt Bryman (2011) mäts inställningen och attityden genom kvantifiering vilket 

även är det stora grundsyftet i kvantitativ forskning. Kvantifiering innebär att forskaren 

använder sig av siffermässiga mätinstrument (Bryman, 2011). Anledningen till att en 

kvantitativ ansats valdes och inte en kvalitativ var på grund av det stora intresset för 

kvantitativa forskningar men även på grund av att syftet i föreliggande studie var att få en 

helhetsblick på vilken inställning gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenter har till 

narkotika.  

6.1.1 Valet av studiedesign 

Studiens design grundar sig i en tvärsnittsdesign och valdes på grund av den 10-veckors 

begränsade tiden. Tvärsnittsdesign valdes då intresset grundade sig i att få en variation i 

studien, vilket även var möjligt då studien studerades utifrån mer än ett fall. Enkätsvaren 

samlades in mellan veckorna 11-13.  Med tanke på att respondenterna besvarade enkäternas 

frågor vid ett sammanhängande tillfälle anses det vara en speciell tidpunkt i enlighet med 

Bryman (2011), vilket kan tydas på är en fördel då forskaren inte kan manipulera och påverka 

deltagarnas svar. Eftersom att forskaren skickar ut online-enkäterna till respondenterna 

innebär det att det inte sker en fysisk träff vilket gör att forskaren inte har möjligheten att 

påverka respondenternas svar genom att prata med dem. Online-enkäterna besvara även 

anonymt vilket i sin tur gör att forskaren inte har någon som helst aning om vem som har 

besvarat enkäten. Därav kan forskaren inte manipulera eller påverka deltagarnas svar.  

Om studien istället hade omformulerats och tiden var tillräcklig hade en longitudinell design 

varit av intresse att genomföra. Skillnaden med en longitudinell design är att den tar tid att 

utföra och det medför även en kostnad därav är den inte så vanlig under 

samhällsvetenskapliga forskningar (Bryman, 2011). En longitudinell design skiljer sig inte 

mycket ifrån en tvärsnittsdesign då båda grundar sig på enkäter, det som särskiljer en 

longitudinell mot en tvärsnittsdesign är att den förstnämnda kan ge information om de 

tidsmässiga förhållandet mellan olika variabler (Bryman, 2011). Bryman (2011) påstår även 

att en longitudinell studie har för avseende att studera ett och samma urval vid minst två 

olika tillfällen. 

Den aktuella studien hade som ändamål att studera relationer och sambandsmönster mellan 

olika variabler. En nackdel med tvärsnittsdesign är att den inte mäter några som helst 

kausalsamband vilket innebär att när forskaren får fram ett resultat framkommer det inte 

vad som är orsak eller effekt vilket hade varit möjligt vid en longitudinell design.  
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6.1.2 Valet av datainsamlingsmetod  

I föreliggande studie användes online-enkäter för att samla in grunden till resultatet. 

Datainsamlingsmetoden valdes utifrån vilka resurser som fanns tillgängliga och som även 

passade studiens tidsbegränsning därav var inte postenkäter ett alternativ och det 

underlättade studiens materialhantering då online-enkäter är lättare att hantera vilket även 

Bryman (2011) bekräftar. 

Förutom att postenkäter kostar med tanke på kopiering och om det nu skulle behövas skickas 

skulle även det innebära en kostnad så har online-enkäter låga kostnader, i vissa enstaka fall 

kan det tillkomma en kostnad vid större produceringar av online-enkäter men den kostnaden 

blir ändå mindre än postenkäter i slutändan. Därefter beskriver Bryman (2011) att online-

enkäternas svar skickas tillbaka snabbare än postenkäter i de flesta fallen. En tänkbar fördel 

är att online-enkäter inte har någon geografisk begränsning vilket gör att enkäterna kan 

skickas ut och nå flera deltagare även i andra länder om det nu skulle behövas. En annan 

fördel med online-enkäter är att de kan skrivas ut och användas som postenkäter vilket även 

skulle nyttjas till den aktuella studien men på grund av pandemin blev den önskan inte av, 

därmed användes bara online-enkäter som datainsamlingsmetod till studien. Bryman (2011) 

skriver även att det finns nackdelar med online-enkäter och det är att online-enkäter ofta har 

en större andel bortfall. Urvalet blir begränsat eftersom det bara når ut till de individer som 

har möjligheten att utnyttja internet eller e-post. Föreliggande studie använde inte e-post då 

det blir en etisk fråga eftersom studien ska vara konfidentiellt och uppgifterna ska behandlas 

anonymt så blir det en brist i den etiska hanteringen med tanke på att studentens mail blir 

synlig.  

6.1.3 Studiens urval och bortfall 

För att delta i studien var kravet att deltagarna skulle studera antingen på en gymnasieskola i 

årskurs 3 eller på en högskola eller ett universitet i Örebro kommun eller Västerås kommun. 

Studiens urval var inte balanserad med tanke på den låga siffran hos de deltagande 

gymnasieeleverna och det är inget som har tyvärr har kunnat åtgärdas. Enligt Bryman (2011) 

finns det både internt bortfall som sker under studiens gång och externt bortfall där 

deltagarna av någon anledning väljer att inte vara med i studien. I den här studien förekom 

det inga interna bortfall men som tidigare sagt går det att fastslå att det framkom externa 

bortfall med tanke på att alla möjliga studenter från respektive skola i årskurs 3 inte 

besvarade enkäten. Trots det interna bortfallet så påverkades inte studiens slutförande och 

studien kunde slutföras utan några som helst hinder.  

Till studien användes ett icke-sannolikhetsurval som innefattar bekvämlighetsurval. Fördelen 

med ett bekvämlighetsurval är att det kan användas vid studier som har en tidsbegränsning 

och kostnaderna för att utföra ett bekvämlighetsurval är låg. Om studien hade pågått under 

en längre period så hade det absolut övervägts mellan den valda urvalsmetoden och 

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval går enligt (Bryman, 2011) att generalisera på en 

population medan icke-sannolikhetsurval inte är tillräckligt representativt för en hel 

population.  
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6.1.4 Tillvägagångssättet för analysdelen 

Data som samlades in analyserades i programmet SPSS och syftet var att studera studiens 

variabler. I det hela stora var syftet att utföra statistiska analyser i den kvantitativa studien 

och därmed var SPSS mest lämpad. Studien syftar dels till att studera inställningen till 

narkotika bland gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-/universitetsstudenter men även se 

om det finns någon skillnad i kön, kommun och utbildningsnivå mellan de olika grupperna.  

För att besvara studiens första frågeställning användes både frekvenstabeller och en 

deskriptiv tabell. Det i sin tur gjorde att studenternas inställning till narkotika kunde 

besvaras och presenteras. Första frågeställningen innefattade scenariot och de tre sista 

frågorna i enkäten (Bilaga A). Ejlertsson (2019) styrker även med att skriva att 

frekvenstabeller är läsvänliga och på så sätt hjälper det läsaren att begripa frekvenstabellen. 

Frekvenstabellen presenterades i procent för att ytterligare göra det lättare för läsaren att 

hänga med och förstå hur resultatet utformades och presenterades. Första frågeställningen 

undersökte inga samband och därav förklaringen till vald presentationsform.  

Till studiens andra, tredje och fjärde frågeställning användes ett oberoende t-test för att ta 

reda på om det fanns någon signifikant skillnad mellan kön, kommunerna och 

utbildningsnivåerna. Fördelen med ett t-test är att det går att utläsa om det finns ett 

samband mellan två variabler och anledningen till att ett chi2-test inte användas var på 

grund av att ett chi-2 test inte mäter styrkan på sambandet utan enbart mäter om det finns 

skillnaden mellan olika grupper (Bryman, 2011). Syftet med studien var enbart att ta reda på 

om det fanns signifikanta skillnader mellan olika variabler, därav ansågs t-testet mest 

lämplig. Å andra sidan används ett chi-2 test när forskaren har för syfte att undersöka två 

kategoriska variabler (Bryman, 2011) vilket inte var syftet i föreliggande studie.  

6.1.5 Studiens kvalitetskriterier 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är tre begrepp som är relevanta för studiens 

kvalitet (Bryman, 2011).  

Reliabiliteten avser en viktig del i bedömningsarbetet och talar om för forskaren om studiens 

mått är pålitliga och följdriktiga. Med hjälp av den interna reliabiliteten kan denna del 

stärkas och intern reliabilitet används för att mäta om enkätens frågor mäter samma begrepp 

(Bryman, 2011) och detta gjordes genom att slå ihop frågorna som har för avseende att mäta 

positiva attityder ihop och i detta fall var det enkätens påståenden från ett till och med fyra 

och negativa attityder var påstående fem till och med nio. Ett Cronbach’s alfa-test användes 

för att mäta frågornas interna reliabilitet. Cronbach’s alfa har ett värde mellan ett till noll och 

det lägsta accepterade läget är 0,7. Studiens värde landade på 0,7 vilket enligt Bryman (2011) 

är ett accepterat värde och det går att styrka att pålitligheten till studien är hög. Om tiden 

hade varit tillräcklig hade det varit av stor sannolikhet att stabiliteten hade testats genom ett 

test-retest för att stärka studiens reliabilitet och undersöka om studiens mått verkligen mäter 

det den har för avsikt att mäta. 

Validiteten utgörs av ytvaliditeten som även har beaktats i föreliggande studie. Genom att 

använda skalor som tidigare har testats och kommit till användning i andra studier påvisar 
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att ytvaliditeten stärks och likaså var de egenformade frågorna validerade av studiens 

handledare. Det skulle även kunna ses som en nackdel med tanke på att frågorna inte har 

använts i en annan studie, frågorna lades till på grund av att kunna besvara första 

frågeställningen då den skalan som tidigare användes inte inkluderade alla behövande 

skalorna. Fortsatt anses det ändå som att ytvaliditeten är hög eftersom en handledare ansåg 

att frågorna hade rätt mått för att användas i studien och återspegla syftet. Huruvida studien 

har tillämpats kring samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent 

validitet är inget som kommer att diskuteras eftersom de inte kom till användning i studien. 

Målet med en kvantitativ undersökning är att resultatet ska kunna generaliseras till andra 

personer som är representativa för studien även om de inte har deltagit i undersökningen 

(Bryman, 2011). Med tanke på att urvalsmetoden inte går att säga vilken population 

stickprovet är representativt för är det därmed inte möjligt att generalisera studiens resultat. 

Urvalet innehöll ungefär dubbelt så många kvinnor och en alldeles för liten grupp av 

gymnasieelever som även kan ses som en faktor som kan ha påverkat generaliserbarheten.  

6.1.6 De forskningsetiska principerna 

På grund av de forskningsetiska principerna var förutsättningarna för att delta att 

respondenterna var över 18 år med tanke på att tiden inte skulle räcka till att kontakta 

respondenternas vårdnadshavare. Det är upp till forskaren att redovisa och tillämpa de olika 

forskningsetiska principerna. I den aktuella studien har alla deltagande personer tagit del av 

alla fyra etiska principerna. Genom enkäten var studenterna tvungna att kryssa i en 

obligatorisk ruta som godkände deras medverkan genom samtyckeskravet och det framgick 

även i missivbrevet att respondenterna medgav sitt samtycke genom att börja besvara 

enkätfrågorna. Bryman (2011) menar att samtyckeskravet är något som måste uppfyllas och 

godkännas av deltagarna om de då inte är mindre åriga då vårdnadshavare eller förälder 

måste godkänna som tidigare sagt. I detta fall fanns det inga komplikationer eller 

föräldrar/vårdnadshavare att ta hänsyn till då alla respondenter var över 18 år. Missivbrevet 

motsvarade informationsbrevet som Bryman (2011) även belyser som en viktig faktor och 

vikten av att presentera studiens ändamål. Missivbrevet (Bilaga B) fanns med och skickades 

först ut till respektive rektor på gymnasieskolorna som hade godkänt deltagandet. Därefter 

redogjordes missivbrevet på förstasidan av enkäten där syftet med studien presenterades och 

likaså att studenterna var anonyma, att deltagandet var frivilligt och att de kunde lämna 

återbud närhelst de önska. Enligt Bryman (2011) är konfidentialitetskravet en 

grundläggande faktor för forskningen och respondenternas uppgifter ska bevaras i tryggt 

förvar där inga obehöriga får möjligheten att komma åt uppgifterna. Informationen framgick 

i missivbrevet och på samma sätt informerades respondenterna om att den insamlade data 

enbart skulle användas till studiens intention som även kom att bli Brymans (2011) 

sistnämnda kriterium nyttjandekravet.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Nedan presenteras det egna empiriska resultatet som har samlats in inom området narkotika 

och ungdomar, unga vuxna och vuxna därefter backas resultatet upp med litteratur från 

tidigare forskning. Fortsättningsvis diskuteras den valda teorin i anknytning till resultatet.  

6.2.1 Gymnasieelevers och högskole-/universitetsstudenters positiva och negativa 

inställning till narkotika 

Det fanns inga studier som påvisade samma resultat eller som undersökta samma 

problemområde som den aktuella studien därav har Brankovic et als. (2013) vetenskapliga 

artikel valts. Artikeln syftar till att studera drogbruket hos gymnasieelever och högskole-

/universitetsstudenter. Även om Brankovic et als. (2013) studie undersöker konsumtionen 

och den aktuella studien undersöker respondenternas inställning till narkotika så går det att 

dra någorlunda paralleller i den mån som det är möjligt.   

Drogbruk är ett allvarligt växande problem landet över enligt Brankovic et al. (2013) som 

även presenterar ett resultat som synliggör att det är vanligare med drogbruk bland 

gymnasieelever jämfört med högskole-/universitetsstudenter. Där 44% uppgav att de inte 

hade gjort något för att stoppa vännen att ta emot droger om personen i fråga blev erbjuden. 

Därefter svarade 47% att de hade försökt hjälpa kompisen på egen hand och 9% hade tagit 

hjälp av utomstående såsom till exempel familj, kurator, fältgrupp eller en annan vuxen. 

Fortsättningsvis visar resultatet att 79% av studenterna inte tycker att narkotika borde 

legaliseras, det vill säga bli lagligt att använda och resterande 21% ansåg att narkotika bör 

legaliseras. Resultatet kan tolkas som så att majoriteten av respondenterna hade en negativ 

inställning till legaliseringen av droger. Brankovic et al. (2013) har gjort en studie bland 

ungdomar där majoriteten även är bekanta med begreppet droger, likaså var studenterna 

medvetna om de negativa effekterna med att använda droger trots individernas medvetenhet 

valde ungdomarna ändå att konsumera droger.  

Resultatet från föreliggande studie visar att 31% av studenterna inte hade sett någon 

närstående bruka narkotika medan 69% hade sett en närstående använda narkotika. Vilket 

även kan kopplas ihop med Brankovic et al’s. (2013) studie som säger att 53% av 

ungdomarna konsumerar droger på grund av nyfikenhet och 54% på grund av vännernas 

påverkan. Dessutom kände 72% av studenterna någon närstående som brukade narkotika 

(Brankovic et al., 2013). Det skiljer inte många procent från föreliggande studie och tidigare 

studier och det går därmed att se en likhet och tolka resultatet som att det är vanligt med 

narkotika bland ungdomar med tanke på de högra siffrorna.  

25% av respondenterna tyckte det var obehagligt med närstående som använde narkotika, 

14% av personerna tyckte det var behagligt med personer som brukade narkotika och tredje 

och sista alternativet visade högst siffror på 30% där respondenterna valde att inte uttrycka 

sig och ansåg inte att något av alternativen var ett val därav blev deras svar inget av 

ovanstående. Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver att ungdomar som använder sig av 

narkotika påverkas negativt både ur ett medicinskt och socialt perspektiv. Psykisk och fysiska 
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störningar är förknippat med narkotikabruk (Hodgins, Lögenhag, Rehn & Nilsson, 2014). 

Vilket i sin tur kan besvara anledningen till obehaget hos respondenterna.  

Det fanns en markant skillnad kring vilken inställning de unga vuxna och vuxna hade till 

narkotika. Resultatet visade att mer än hälften av respondenterna hade en negativ inställning 

till narkotika och färre av studenterna rapporterade en positiv inställning till narkotika. Det 

går därmed att konstatera att det är ett positivt resultat med tanke på att CAN (2019) 

rapporterar att narkotika bland skolelever ser oförändrat ut sen många år tillbaka. Det 

framkommer även att det har varit relativt stabilt och kontrollerat vad gäller narkotikabruket 

bland skolelever de senaste 10 åren vilket även kan förklara den aktuella studiens resultat då 

det visar att majoriteten har en negativ koppling till ämnet narkotika vilket går tillbaka till 

vad som tidigare har noterats.  

Individens inställning förknippas ofta till personens beteende och Hayden (2019) bekräftar 

att en individ som har en positiv attityd till narkotika även konsumerar substanserna jämfört 

med individen som har en negativ attityd och är insiktsfull vad gäller konsekvenser med 

förbrukning av narkotika.  

6.2.2 Kvinnornas inställning till narkotika gentemot männens inställning till Narkotika 

Studiens resultat visar att det fanns en signifikant skillnad mellan männen och kvinnornas 

positiva inställning till narkotika. Föreliggande analys visar även att männen har en 

positivare attityd till narkotika jämfört med kvinnornas positiva attityd som visade ett lägre 

medelvärde. Folkhälsomyndigheten (2019a) presenterar fakta i likhet med den aktuella 

studien. Pojkar har en tendens att nyttja narkotikaklassade substans i större omfattning 

jämfört med flickor säger Folkhälsomyndigheten (2019a). Likaledes upptäcktes en signifikant 

skillnad mellan könen i riket. 5% av männen i åldern 17-84 år hade år 2017 konsumerat 

narkotika de senaste 12 månaderna och för kvinnorna presenterades siffran 3% (ANDT-

uppföljning, u.å.). Däremot finns det en studie som är avvikande och som presenterar ett 

annat resultat. Anderberg och Dahlberg (2018) har i deras studie presenterat ett resultat som 

säger att flickor har en tendens att utveckla drogproblem i senare ålder i jämförelse med 

pojkar och drogproblemet har en relation till den svåra familje- och barn miljön som flickor 

många gånger växer upp i och det är baserat på fakta som har studerats och redovisats i 

artikeln. Men däremot behöver det inte betyda att resultatet är representativt för alla flickor 

och att det enbart är flickor som växer upp i en tuffare miljö och utvecklar drogproblem i ett 

senare skede.   

6.2.3 Örebro kommun och Västerås kommuns inställning till narkotika i en 

jämförelse mellan gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenter 

Till föreliggande rubrik hittades inga artiklar som kunde användas i direkta jämförelse i 

relation till studiens resultat och studiens ändamål. Artiklarna i följande avsnitt användes för 

att göra indirekta jämförelser mellan attityder och bruk. Det framgår även i sista stycket att 

det inte går att dra parallella slutsatser utifrån jämförelserna eftersom föreliggande studie 
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undersöker attityder i relation till Örebro kommun och Västerås kommun och artiklarna 

studerade narkotikabruk. 

Studiens resultat påvisar inga signifikanta samband varken gällande den positiva respektive 

den negativa attityden till narkotika mellan Örebro kommun och Västerås kommun. Det går 

att dra paralleller med de evidensbaserade artiklarna som tidigare presenteras till en viss del, 

men det gäller att vara konsekvent då artiklarna gör en undersökning på individernas bruk i 

andra länder. Det finns inga skillnader mellan Örebro och Västerås men det finns studier 

som påvisar skillnader mellan olika länder. 

I en undersökning som har gjorts i USA erkänner gymnasieelever att de använder 

narkotikaklassade preparat och vidare nämner studenterna om hur lätt det är att komma åt 

substanserna, som uttryckligen ansåg 81% av eleverna i 12:e klass att narkotika substanser 

var lättillgängliga (Palamar et al., 2015). Av ungdomarna i Colombia uppgav 41% att de hade 

möjligheten att bruka narkotika men valde ändå att avstå trots de skärpta lagarna och 

politiska ansträngningarna som görs för att minska drogbruket är det fortsatt karaktäristiskt 

bland ungdomarna (Quintero & Neumark, 2015). Även om det inte går att dra en direkt 

koppling mellan artiklarna och studiens resultat på grund av att Palamar et al. (2015) och 

Quintero och Neumark (2015) som tidigare sagt undersöker studenternas narkotikabruk kan 

det ändå vara betydelsefullt att visa huruvida narkotikabruket förekommer bland unga vuxna 

och vuxna. Enligt teorin TPB är individens inställning kopplad till individens beteende, därav 

går det att göra indirekta kopplingar med hjälp av artiklarna även om föreliggande studie 

undersöker inställningen till narkotika.  

Inom Europa fanns det däremot en märkbar skillnad mellan narkotikabruket i de olika 

länderna och siffrorna såg olika ut beroende på de narkotiska substanserna som 

presenterades (Hibell et al., 2003). Artikeln lyfter fram skillnaden kring ungdomarnas 

narkotika användning i flera olika Europeiska länder, exempelvis angav 4% av studiens 

deltagare att de nyttjade narkotika kontinuerligt i Sverige. 2% av ungdomarna i Norge 

använde narkotika ständig vilket även var studiens lägst rapporterade siffra och 11% 

inrapporterades för Monacos ungdomar som även var den högsta rapporterade siffran. Med 

tanke på att studiens representativa kommuner är Örebro och Västerås är det inte optimalt 

att dra en slutsats utifrån Hibell et als. (2003) artikel å andra sidan kan det skilja sig enormt 

när det görs jämförelser mellan länder och kommuner. Hibell et als. (2003) artikel kan 

användas för att påvisa hur vanligt förekommande det är med narkotika bland olika 

åldersgrupper i Europa.   

Alla de olika länderna har ungdomar som konsumerar narkotika, den enda skillnaden är att 

intaget sker i olika utsträckningar. Det tyder på att det finns ett problem och att problemet är 

densamma världen över. I det här fallet går det inte att dra definitiva slutsatser eftersom 

urvalet är obalanserat och på grund av att den aktuella studien undersöker attityder och 

artiklarna undersöker bruk. I det stora hela var målet att visa hur både attityden och 

narkotikabruket ser ut i olika länder och kommuner vidare finns det en medvetenhet att det 

är stora skillnader när jämförelser sker mellan två kommuner ett land och länder i stort. 

Anledningen till att jämförelserna kan vara riskabelt och missvisande kan bero på att 

jämförelsegrupperna är alldeles för ojämna i antalet deltagare. Det går heller inte att säga om 
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resultatet hade sett annorlunda ut om urvalet hade varit balanserat men för att däremot 

kunna ta reda på om resultatet hade visat andra utfall krävs det en ny studie och förutsatt att 

urvalet är utjämnat.  

6.2.4 Gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenters attityder till narkotika i 

förbindelse till utbildningsnivå 

Sedan år 2000 har statistiken kring narkotika och skolelevers intag varit ganska oförändrad 

(CAN, 2019). Fortsatt redogör CAN (2019) för skolelevers narkotika intag där studien visar 

markanta skillnader mellan lågstadieklasser och gymnasieklasser där siffrorna har dubblats 

bland gymnasieelever jämfört med lågstadieklassernas siffror vilket motsvarar 32%. Därefter 

skriver Hibell et al. (2003) att 36% av gymnasieeleverna i årskurs 1 medger att de har använt 

narkotika minst en gång under deras livstid.  

Föreliggande studie konstaterar däremot att medelvärdesskillnaden inte var statistisk 

signifikant hos gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenter beroende på utbildning 

nivå och det fanns inga skillnader i den positiva och negativa attityden. Den aktuella studien 

är olikartad och resultatet visar inte samma resultat som studiens de framtagna artiklarna då 

det visar ett motsatt resultat. Det kan bero på att CAN (2019) jämförde lågstadiet och 

högstadiet medan föreliggande studie syftar till att undersöka gymnasium och högskole-

/universitetsstudenter. Det kan likaså bero på att CAN (2019) i deras rapport studerade 

individernas narkotika intag medan den aktuella studien studerade attityder.  

Walters et al. (2018) styrker även med att säga att det finns en signifikant skillnad mellan 

gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenters förbrukning av narkotika. Där 

resultatet visar att 17% av de unga vuxna förbrukar narkotika medan narkotika intaget bland 

ungdomar är 5,2%. Det går därmed att diskutera om studiens resultat hade sett annorlunda 

ut om urvalet var balanserat då det fanns en markant skillnad gällande antalet 

respondenterna då gymnasieeleverna endast bestod av 17 respondenter och 145 högskole-

/universitetsstudenter. 

6.2.5 Resultatet ur ett teoretiskt perspektiv  

Till den aktuella studien ansågs TPB som den mest lämpade teorin. Genom teorin är målet 

att resultatet och gymnasieelever och högskole-/universitetsstudenters inställning till 

narkotika ska sammankopplas och förklaras utifrån teorins perspektiv. Studenternas hälsa 

påverkas de allra flesta gångerna negativt men ändå finns det många som fortsatt väljer att 

konsumera narkotika trots den negativa effekten som uppstår. Det finns ett signifikant 

samband mellan individernas sämre skattade hälsa och narkotika. Teorin kan med säkerhet 

appliceras på ungdomarnas inställning till narkotika och förklara studiens resultat.  

Ajzen (1991) hävdar att individens intentioner till att utföra ett beteende är relaterat till 

attityden, subjektiva normer och upplevd beteende kontroll. TPB används inte för att 

förändra ett beteende snarare för att förklara och skapa en förståelse till individernas avsikter 

och beteenden (Hayden, 2019). Det går därmed att konstatera att gymnasieelever i årskurs 3 

och högskole-/universitetsstudenters negativa inställning till narkotika är högre frekvent i 
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jämförelse med studenternas positiva inställning till narkotika utifrån studiens resultat. 

Följaktligen blir slutsatsen att eftersom merparten av ungdomarna har en negativ inställning 

påstår Hayden (2019) att studenterna inte förbrukar narkotika, grundat på vad teorin 

förmedlar.  

Quintero & Neumark (2015) säger vidare att ungdomar anser att droganvändningen är en 

social norm som i sin tur gör att ungdomarnas droganvändning ökar. Vilket i sin tur går att 

koppla till teorins första huvudrubrik attityd. Det är mer troligt att respondenterna som 

hade en positiv attityd till narkotika har en större risk att konsumera narkotika och falla in i 

de dåliga vanorna. Medan de respondenter som har en negativ attityd till narkotika har 

mindre risk att nyttja narkotika då de är medvetna om konsekvenserna. Hayden (2019) 

konstaterar att individens attityd är baserad på uppfattningarna som personen bildar utifrån 

sig själv och omgivningen. Ross, McFarland, Conway & Zanna (1983) menar att det finns en 

korrelation mellan individens attityd och beteende som i sin tur speglar individens 

handlingar. Det går avslutningsvis att fastslå att studenternas inställning till narkotika går att 

förklaras med hjälp av TPB.  

6.3 Vidare forskning och forskningens betydelse för folkhälsan  

Ämnet i den aktuella studien är inget nytt ämne och det är även ett ämne som är 

igenkännande hos många individer men det uppfattas på flera olika sätt beroende på vilken 

relation individerna har till narkotika.  

Resultatet kan användas för vidare forskning och föreliggande studie ger en överblick på 

hälsoläget som i sin tur kan vara en grund som kan användas för att skapa nya åtgärder. 

Tidigare forskning bekräftar att det är en hälsofara för ungdomarna att använda narkotika 

och det visar att problemet inte bara finns i Sverige. Ämnet är viktigt att belysa för folkhälsan 

och forskningen kan användas för att vidga kunskapen och med hjälp av studien kan även 

andra länder ta del av resultatet och skapa nya insatser.  

Världens ungdomar är framtiden och därför är det relevant att fortsätta bedriva den 

folkhälsovetenskapliga forskningen inom området. Det blir en vinst för samhället på längre 

sikt eftersom vårdkostnaderna blir lägre. Skolan är den arenan där ungdomarna spenderar 

större delen av tiden och därför kan det vara av stor vikt att skolorna blir mer skärpta och 

undervisar om vilka hälsokonsekvenser narkotika kan ge vid konsumtion, likaväl kan 

samhället även bli skärpt och fler insatser kan behövas för att minska narkotikabruket. Med 

hjälp av vidare forskningen är det möjligt att ta reda på vart ungdomarna lättast är 

tillgängliga och vilka insatser som behövs för att minska studenternas narkotikabruk. Det är 

även tänkbart att studiens nästa steg skulle kunna vara att följa individerna under en period 

för att ta reda på hur attityderna utvecklas och även utveckla analysen ytterligare genom att 

göra en studie kring studenternas narkotikabruk.  
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7 SLUTSATSER  

• Majoriteten av studenterna hade en negativ inställning till narkotika och några 

enstaka hade en positiv inställning och ansåg att narkotika är ett ämne som borde 

legaliseras och bli lagligt att använda. 69% av respondenterna var bekanta med 

personer som hade använt narkotika.  

• Det fanns signifikanta skillnader mellan eleverna i åk 3 och högskole-

/universitetsstudenterna i relation till kön och kvinnorna hade en negativare attityd 

till narkotika i jämförelse med männen. Å andra sidan visade resultatet inga 

skillnader mellan Örebro kommun och Västerås kommun eller utbildningsnivåerna 

som i det här fallet var gymnasieelever i årskurs 3 och högskole-

/universitetsstudenter.  
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BILAGA A – ENKÄT  

ENKÄT ANGÅENDE GYMNASIEELEVER OCH HÖGSKOLE-

/UNIVERSITETSSTUDENTERS ATTITYDER TILL DROGER.  

Enkäten ingår i examensarbete i ämnet Folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola av 

Rachaelle Swami.  

 

Ange ditt kön: 

Man  

Kvinna  

Annan könstillhörighet  

 

Kommun:  

Örebro kommun  

Västerås kommun  

 

Vilken är din högsta pågående utbildningsnivå:  

Gymnasiet åk 3  

Högskolan/Universitetet  

 

 

 

 

 

 

 

  



   

Hur mycket håller du med i följande åsikter om droger?  

 

1. Att använda droger kan vara en trevlig aktivitet.   
 
Håller starkt med  

 

Håller med  

 

Håller delvis med  

 

Håller inte alls med  

 

 

2. Många saker är mycket mer riskabla än att testa droger.  
 
Håller starkt med  

 

Håller med  

 

Håller delvis med  

 

Håller inte alls med  

 

 

3. Droger hjälper människor att få uppleva livet till fullo.  
 

Håller starkt med  

 

Håller med  

 

Håller delvis med  

 

Håller inte alls med  

 

 

4. Polisen borde inte vara irriterade på unga som testar narkotika.  
 

Håller starkt med  

 

Håller med  

 

Håller delvis med  

 

Håller inte alls med  

 



   

5. En ung person ska aldrig testa droger.  
 

Håller starkt med  

 

Håller med  

 

Håller delvis med  

 

Håller inte alls med  

 

 

6. Alla som testar droger ångrar sig så småningom.  
 

Håller starkt med  

 

Håller med  

 

Håller delvis med  

 

Håller inte alls med  

 

 

7. Lagarna om droger bör bli mer skärpta.  
 

Håller starkt med  

 

Håller med  

 

Håller delvis med  

 

Håller inte alls med   

 

 

8. Skolorna bör lära ut mer om de verkliga farorna med att ta droger.  
 

Håller starkt med  

 

Håller med  

 

Håller delvis med  

 

Håller inte alls med  

 

 



   

9. Att experimentera med droger är som att ge bort kontrollen över sitt liv.  
 

Håller starkt med  

 

Håller med  

 

Håller delvis med  

 

Håller inte alls med  

 

Scenario:  

 

1. Du och din bästa vän är på en fest där ni träffar på nya människor och ni 
känner att ni verkligen vill lära känna dem. En person erbjuder er att 
röka cannabis tillsammans och din vän accepterar. Vad gör du?  
 

Söker hjälp till kompisen (familj, kurator, fältgruppen, annan vuxen)  

 

Försöker hjälpa själv  

 

Ingenting  

 

Övriga frågor:  

 

1. Tycker du att narkotika borde legaliseras (bli laglig att använda sig av)?  
 

Ja  

 

Nej  

 

 

2. Har du sett någon i din närhet använda narkotika?  
 

Ja  

 

Nej  

 

 

 



   

Om du har svarat Ja, besvara fråga 3.  

 

Om du har svarat Nej behöver du inte besvara fråga 3.   

 

 

3. Vad är den upplevda känslan?  
 

Obehagligt  

 

Behagligt  

 

Inget av ovanstående  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog dig tiden att svara på enkäten!! ☺ 

 

 



 

 

BILAGA B – MISSIVBREV   

Hej! 

 

Mitt namn är Rachaelle Swami och jag är inne på min sjätte och sista termin som 

Folkhälsovetare på Mälardalens högskola i Västerås. I utbildningen är det ett krav att 

genomföra en studie som användas som underlag till mitt resultat i examensarbetet.  

Syftet med studien är att studera inställningen till narkotika bland gymnasieelever i åk 3 och 

högskolestudenter i Västerås kommun och Örebro kommun. 

Enkäterna kommer att behandlas både konfidentiellt och i enlighet med sekretesslagen 

(2009:400). Vilket innebär att resultatet av enkäterna endast kommer att behandlas av mig 

och vara tillgängligt för min handledare att ta del av under studiens gång. Inga obehöriga 

kommer kunna ta del av dina uppgifter och svar och likaså kommer resultatet att användas 

för syftets ändamål. Studiens material kommer att raderas efter att studien har uppnått sin 

examination och materialet kommer att förvaras i säkert förvar. Din medverkan är anonym 

och du kan när som helst välja att återta ditt samtycke utan några som helst förklaringar.  

Insamlingen av data är planerad att ske under veckorna 11-13 och det tar ungefär 5-10 

minuter att besvara enkätens frågeställningar.  

Genom att du som deltagare besvara frågeställningarna medger du ett samtycke till att delta.  

Om du har några funderingar i efterhand eller är intresserad av att ta del av slutresultatet är 

du välkommen att kontakta mig. 

 

Varma hälsningar  

 

Rachaelle Swami  

Mälardalens högskola 

Högskoleplan 1,  

722 20 Västerås 

rsi17001@student.mdh.se  

  



 

 

BILAGA C – Begreppslista  

 

Euforiserande; Eufori definieras som en reaktion på goda nyheter, framgång 

   eller förälskelse. Det är även förknippat med effekten av   

   rusmedel som en individ kan få vid intag av alkohol, amfetamin,  

   kokain och cannabis (NE, u.å.a).  

Nya Proaktiva substanser; Substanser som kan medföra fara för människors liv och hälsa

    och som nyttjas för att uppnå någon form av påverkan och som

    kan ha beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande

    effekter (Regeringskansliet, 2018).  
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