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Supervisor: Anna Piasecka 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

The aim of this study was to examine the experienced study situation and drug use of program 

students at the Linnaeus University and to investigate whether there was a connection. With this 

survey, we wanted an oversight of the situation which could be a basis for efforts. The empirical 

material was collected via an online survey, answered by 135 students. Of the 135 respondents, 65% 

were women, 34% men and 1% other. Women aged 23-27 represent the majority of respondents. The 

results showed that there was a present drug use among the students however it didn’t indicate a 

widespread and continuous use. The experienced study situation showed that the students felt 

moderate to high stress over their situation. No significant connection could be seen between drug use 

and the experienced study situation. 
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1 Inledning 

Folkhälsomyndigheten (2016) visar i sin årliga rapport att narkotikarelaterade dödsfall och 

narkotikarelaterad vård har ökat. Dödligheten kopplat till droger har ökat inom åldersgruppen 

20-24 år, och att påbörja narkotikarelaterad vård är vanligast i åldern 20-29 år. Cannabis är 

den mest använda drogen i Sverige detta trots att användningen är låg i förhållande till 

genomsnittet i Europa. En ökning av cannabisbruk har främst ökat i de yngre åldersgrupperna 

de senaste åren (Folkhälsomyndigheten, 2016; Socialdepartementet, 2016). De preparat vilka 

är vanliga i norden har allvarliga konsekvenser med bland annat självmord till följd av 

depression, fysiska skador som levercirros samt ökad risk för hjärtsjukdomar (Wrammer, 

Pellmer & Hellström 2010).  

 

Vi har undersökt vilka rapporter som gjorts gällande drogbruk vid universitet i Sverige. Den 

senaste rapporten vi kunde hitta av drogbruk vid universitet i Sverige är författad av Sandra 

Bullock (2004) och denna ger en bild av bruket och attityden vid den aktuella tidpunkten. Den 

visar att en hög andel av deltagarna i studien uppgav att de någon gång testat narkotika under 

sin livstid, det var dock få studenter som uppgav att de brukat narkotika regelbundet. En 

mindre del av de studenter som aldrig använt droger uttryckte en lust att testa. 17 % av de 

som använt droger under de senaste 12 månaderna hade fått problem relaterat till drogbruket. 

En tredjedel uppgav att de ansåg att universitetsadministrationen borde göra mer för att 

kontrollera studenters droganvändning (Bullock, 2004). 

  

1.1 Problemformulering 

På grund av faktorer som stress kring studier, uteliv, flytt från föräldrar och ingen fast 

anställning anses universitetsstudenter vara en grupp i riskzon för användning av droger 

(Bennett & Holloway, 2015; Maier, Liechti, Herzig & Schaub, 2013). Utbredningen av 

droganvändning bland studenter är högre än bland icke studenter i likvärdig ålder enligt 

tidigare forskning från Storbritannien (Bennett & Holloway, 2015). Svensk forskning visar att 

bruket av narkotika och alkohol är större hos den yngre populationen och att det är mer troligt 

att gruppen studenter har en högre konsumtion av narkotika och alkohol (Brännström & 

Andréasson, 2008). Droganvändning hos studenter är främst i fritidssyfte men även för att 

prestera bättre genom att förbättra den kognitiva funktionen, förbättra humöret samt även i 

avslappnande syfte (Maier, Liechti, Herzig & Schaub, 2013). Det anses viktigt att studera 

studenters hälsa på grund av den livsstil som kan följa med att börja studera på universitet. 
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Detta kan vara en stor livsförändring som kan innebära att ta ansvar, bli självständig och att 

skapa nya sociala kontakter. Stress på grund av prestation och andra faktorer kan leda till 

sämre sömn och mental hälsa (Schmidt, 2012). Rapport från CSN (2015) gjord på studerade i 

Sverige uppger över hälften av samtliga i undersökningen att de känner sig trötta, stressade 

och har svårt att slappna av. Rapporten stöds av annan forskning där vi kan se att över hälften 

av studenterna känner sig stressade och stressen påverkar den akademiska prestationen (Vaez 

& Laflamme, 2008;Von Bothmer & Fridlund, 2005). 

 

Den ökade användningen av narkotika i Sverige och de problem som kommer med 

narkotikaanvändning ser vi som ett socialt problem. Förebyggande arbete sker ofta som 

insatser inom skola och socialtjänst med mål att stärka skyddsfaktorer. Det görs även 

satsningar för personer i riskzon, samt socialtjänst och polis samarbetar kring dessa frågor 

(Socialdepartementet 2016). Studenter ser vi som en viktig grupp att studera, detta på grund 

av tidigare forskning och rapporter som visar att studenter är mer exponerade för droger och 

hälsobesvär på grund av den livsstil som kan kopplas till universitetsstudier. Vi anser därför 

att det är relevant att undersöka den upplevda studiesituationen samt användning av narkotika 

hos programstudenter och undersöka om det finns samband. Studier som fokuserar på att 

studera om det finns samband mellan dessa faktorer kan vi inte hitta. Studien kommer att 

göras på programstuderande vid Linnéuniversitet. Genom att undersöka narkotikaanvändning 

och den upplevda studiesituationen och om det finns samband kan vi få en bild av situationen 

för programstuderande vid Linnéuniversitet. Vårt motiv för att göra denna studie är att kunna 

ge en bild av situationen, beroende på vad den visar kan den leda till förebyggande arbete och 

eventuellt komma med relevanta insatser. 

  

1.2 Syfte 

Syftet är att göra en studie av den upplevda studiesituationen och narkotikaanvändning hos 

programstudenterna vid Linnéuniversitetet och undersöka om det finns samband mellan 

dessa.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur upplever programstudenter sin studiesituation? 

Hur ser användningen ut av narkotika hos programstudenter? 

Finns det samband mellan den upplevda studiesituationen och narkotikaanvändning? 
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2. Bakgrund 

En stor del av vår webbenkät (Bilaga 2) består av frågor om användning av ett antal 

narkotikapreparat som presenteras nedan. Vi anser att det är relevant att introducera dessa 

preparat och dess effekter då vi kommer att undersöka i vilket syfte och sammanhang 

preparaten används.  

 

2.1 Indelning av narkotika  

Enligt FN konventionerna mot narkotika finns det sex gruppindelningar av narkotika. 

Gruppindelningarna är; cannabis, centralstimulantia, hallucinogener, opiater, sedativa 

(lugnande läkemedel) och designer drugs (Wrammer, Pellmer & Hellström 2010).  

 

Cannabis 

Cannabis är en ört och vanliga komponenter av cannabis är marijuana vilket är torkad 

cannabis och hasch som är sammanpressad kåda. Cannabis har nyttjats under många sekler 

vid religiösa ceremonier runt om i världen. Marijuana och hasch har blivit den mest 

förekommande illegala narkotikan i västvärlden (Hartelius, 2015). De direkta effekterna av 

cannabis är exempelvis upprymdhet, pratighet och fnissighet. Effekten 3–4 timmar efter 

användning är en känsla av att vara avskärmad och användare har berättat i efterhand om 

starka färg- och doftupplevelser under denna avskärmade tid. När ruset gått över kan personen 

bli passiv och trött i flera dagar efteråt (Wrammer, Pellmer & Hellström 2010). 

 

Centralstimulantia 

De preparat som ingår i gruppen är koka, kokain, crack, kat och syntetiska ämnen som 

amfetamin. Amfetamin är den vanligaste illegala drogen efter cannabis och den är starkt 

beroendeframkallande. Amfetamin ger effekt av kreativitet, brukaren blir social och får en 

känsla av att orka mer fysiskt och psykiskt. Kokain är också starkt beroendeframkallande och 

ger berusning. Crack är en version av kokain vilken ger en intensivare men kortare effekt. Kat 

är en buske som tuggas, effekterna liknas dem vid amfetamin. Användning av 

centralstimulantia kan ge fysiska och psykiska skador. Psykiska skador som depression och 

psykos orsakas av amfetamin och kokain kan öka risken för hjärtsjukdomar samt utlösa 

epilepsi. Kat kan ge ångest, depression och levercirros (Wrammer, Pellmer & Hellström 

2010).  
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Hallucinogener 

Hallucinogener förvränger sinnesintrycken och i högre doser framkallas kraftiga 

hallucinationer (Hartelius, 2015). Det finns två grupper av hallucinogener naturliga och 

syntetiska, exempelvis svampar, ecstasy och LSD.  Ecstasy ses som en partydrog, vid höga 

doser kan hallucinationer uppstå samt värmeslag och njursvikt. LSD ger ökad smak, hörsel, 

lukt och känsel och personer får en känsla av upplösningstillstånd. Långtidseffekter av LSD 

kan vara psykoser, depression och självmordstankar (Wrammer, Pellmer & Hellström 2010).   

 

Opiater 

De olika preparaten som går under gruppen opiater framställs från växten opiumvallmo. De 

preparat som tillhör gruppen opiater är opium, heroin, morfin, kodein, metadon, fentanyler, 

buprenorfin och syntetiska opiater. Alla opiater har en del gemensamma effekter som kan 

uppträda i varierande grad.  Effekterna ger en känsla av välbefinnande och upprymdhet, 

bedövning, smärtlindring, känsla av oberörbarhet, försämrad tids- och avståndsbedömning, 

nedsatt talförmåga, nedsatt motorik och dämpade kroppsfunktioner (Hartelius, 2015). Opiater 

är mycket beroendeframkallande och skador som uppkommer på grund av bruk är exempelvis 

självmord på grund av depression (Wrammer, Pellmer & Hellström 2010).   

 

Sedativa 

Till gruppen tillhör bensodiazepiner, GHB och vissa smärtstillande preparat. Bensodiazepiner 

kan ordineras för kortare bruk mot ångest och sömnstörningar. GHB ger effekten av 

avspänning, fridfullhet och muskelavslappning. GHB-missbruk kan ge självmordstankar 

(Wrammer, Pellmer & Hellström 2010).  

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Hälsa hos svenska studenter 

Självskattad hälsa hos svenska studenter 

Vaez & Laflamme (2008) har gjort en longitudinell studie på studenter på en fakultet vid 

Linköpings universitet genom enkäter angående deras hälsa. Syftet var att se hur stress, 

psykisk och mentala hälsa påverkade deras akademiska prestation under deras tid på 

universitetet. Under universitetstiden får studenterna hantera en ny typ av miljö, en ny 

arbetsmiljö och för många sker förändringar av boendesituation, ekonomi och nya relationer. 
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Universitetsstudenter ses som en population vilken blir allt större och det är av betydelse att 

se till hälsan hos denna grupp. De som upplevde stress hanterade det akademiska sämre. Den 

akademiska prestationen var mätt i examen av program och stress mättes genom att se på 

stress i förhållande till förmågan att hantera det akademiska. Yngre manliga studenter vid ett 

längre program avslutade sina studier i mindre utsträckning än kvinnor, äldre och de vid 

kortare program (Vaez & Laflamme, 2008). 

 

En studie gjord på ett litet universitet i Sverige undersöktes den självskattade hälsan och 

vanor. Av studenterna var 60 % stressade och kvinnor var mer stressade än män, dock hade 

kvinnorna bättre vanor i förhållande till alkohol och mat. Män var i större utsträckning 

överviktiga och ointresserade av råd angående mat och aktivitet. De fann ingen signifikant 

skillnad mellan yngre och äldre, eller mellan de med eller utan barn av den självskattade 

hälsan (Von Bothmer & Fridlund, 2005). 

 

3.2 Droger  

Alkoholkonsumtion, missbruk och droger i Sverige 

En kvantitativ studie genom enkäter är gjord i Sverige av Brännström & Andréasson (2008) i 

syfte att studera regionala skillnader av alkoholkonsumtion, missbruk och droger. Studien 

gjordes på grund av de ökade missbruket i Sverige och den ökade hälsovården relaterat till 

droger i Europa. Resultatet visar att alkohol och droganvändning minskar vid högre ålder. 

Den yngsta ålderskategorin 19-25 hade högst alkohol-och drogkonsumtion, 17 % drack större 

mängder varje vecka och 9 % hade använt cannabis under de senaste 12 månaderna. I 

analysen kunde de se att ålder och kön var faktorer som starkt relaterade till alkohol- och 

drogkonsumtion, män och yngre personer konsumerade mest. Familjesituationen var en faktor 

som hade inverkan, de som bodde med partner eller var föräldrar var det mindre sannolikt att 

de konsumerade stora mängder alkohol eller använde droger. De grupper som i högre grad 

använde alkohol och droger var studenter, arbetslösa och egenföretagare. I södra Sverige var 

hög alkoholkonsumtion och droganvändning mer frekvent än i norra Sverige. Deras slutsats 

från studien var att alkohol och droger är mer förekommande bland yngre individer och mer 

förekommande bland män än kvinnor (Brännström & Andréasson, 2008).  

 

Skillnader i droganvändning mellan studerande och icke studerande                                

En studie gjord i Storbritannien av Bennett & Holloway (2015) undersökte användning av 
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illegala droger hos studenter och på icke studerande, detta gjordes genom att granska 

brottsundersökningar. Resultatet visade att 49 % av alla heltidsstudenter testat droger någon 

gång under sin livstid. Studien visade även att ca 21 % av de studerande och ca 17 % av de 

icke studerande hade använt någon av de droger som fanns med i listan exempelvis cannabis, 

amfetamin och kokain under de senaste 12 månaderna. Aktuell forskning visade att studenter 

kan vara i riskzonen för droganvändning, detta till följd av en livsstil som kan finnas på 

universitet. Studenter anses ha en stor frihet delvis på grund av att många studenter inte har 

någon anställning där de behöver ta ansvar eller har bildat familj. Sannolikheten att man 

använde droger när inte bodde med sina föräldrar var fyra gånger större i jämförelse med de 

som bodde med sina föräldrar. Andra faktorer som att bo iväg från sina föräldrar och uteliv i 

form av besök på nattklubbar eller barer var faktorer som speciellt kunde kopplas till att 

studenter var i riskzon för användning av droger (Bennett & Holloway, 2015).  

 

Prestationshöjande bruk av droger bland Schweiziska studenter 

“Neuroenhancement” är ordet som används i studien av Maier, Liechti, Herzig & Schaub 

(2013) det närmaste i översättning till svenska vi kommer till är prestationshöjande. 

Prestationshöjande substanser är de preparat vilket används av friska för att förbättra humör 

och den kognitiva funktionen. Studien är gjord genom webbenkät i Schweiz på 

universitetsstudenter för att undersöka förekomsten av receptbelagda preparat och andra 

droger. Resultatet visade att närmare 14 % hade använt receptbelagda preparat eller droger 

och närmare 8 % uppgav att de hade använt i prestationshöjande syfte. De studenter vilka 

använt prestationshöjande uppgav att deras livssituation var mer stressad än för de som 

uppgav att de aldrig använt. Syftet av att använda av prestationshöjande uppgavs vara ökad 

inlärning, avslappnande, reducera nervositet, hantera prestationsångest samt öka prestationen. 

Utan att se till vilket syfte preparaten användes var alkohol och cannabis de mesta använda 

drogerna hos heltidsstuderande. Droger användes främst i fritids syften. Slutsatsen av studien 

var att en anmärkningsvärd stor del av de schweiziska universitetsstudenterna använde 

prestationshöjande preparat och droger, bruket var mer sporadiskt än dagligt (Maier, Liechti, 

Herzig & Schaub, 2013).  

 

Valet av drog 

En studie (Andrade et al. 2012) gjordes i Brasilien för att undersöka hur droganvändningen 

ser ut bland högskolestudenter utifrån kön och ålder. I denna studie räknades även alkohol 

och tobak in som droger. Resultatet visade att de vanligaste drogerna förutom tobak och 
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alkohol som informanterna någon gång testat var marijuana, inhalationsmedel och amfetamin. 

Det var en större andel män som någon gång testat marijuana och inhalationsmedel, 

amfetamin var mer förekommande bland kvinnor. Under de senaste 12 månaderna var de 

vanligaste drogerna överlag marijuana, amfetamin och lugnande medel (Andrade et al. 2012). 

 

En kvantitativ studie från Storbritannien (Bennett & Holloway 2014) identifierade vilka 

sorters droger som för närvarande används av studenter vid ett universitet i Wales. Syftet var 

att studera vilka droger som användes, kombinationen av droger samt undersöka 

konsekvenserna och skadorna som kan uppkomma vid användning. Resultatet av studien 

visade att droganvändningen av studenterna på universitet var utbredd. Den mest oroande 

upptäckten var användandet av några av de mest farliga drogerna som crack, kokain och 

heroin. Inom informanternas livstid var det över 40 % som använt en illegal drog och ca 25 % 

som använt under de senaste 12 månaderna. De mesta använda drogerna var; cannabis, kokain 

och ecstasy. Det visade sig även att användningen av droger under de senaste 12 månaderna 

var större bland män än kvinnor (Bennett & Holloway, 2014).  

 

3.3 Förhållningssätt 

Brukarens bild av sig själv, de andra, bruket och riskerna 

Sharon Rødners (2007) avhandling innehåller artikeln: ” Socialt integrerade 

narkotikaanvändare, myt eller verklighet?”. Informanterna för studien behövde vara socialt 

integrerade narkotikaanvändare, vilket innebar tre kriterier. Första kriteriet: ha en strukturerad 

vardag vilken innebär att de hade jobb, studerade eller hade en annan laglig form av inkomst. 

Andra kriteriet var att informanterna inte ska ha haft kontakt med missbruksvården under 

deras tid för drogkonsumtion. Det tredje kriteriet var att informanterna skulle ha använt 

droger inom det senaste året. 14 av de 44 informanterna var studenter under tiden för studien. 

Informanterna ansåg att deras förhållningssätt till droger var kontrollerat. Deras syn på att 

kunna vara i kontroll av sina handlingar gjorde att de ansåg att de borde få välja själva vilka 

substanser de önskar inta. Informanternas självpresentation betonade att de hade kontroll och 

att de tog ansvar över det dagliga livet samt att droger inte hade effekt på vad de ansåg var 

viktigt. De ansåg att det är möjligt att använda droger utan att missbruka, informanterna såg 

sig själva som brukare av “de andra” som missbrukare, denna bild var en strategi för att 

förstärka en positiv självbild. Skillnaden enligt informanterna sitter i kontrollen av sitt bruk 

(Rødner, 2007). I Artikel 3 i Rødners avhandling (2007) diskuteras könsskillnader. 
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Informanterna var tydliga med att det fanns skillnader i droganvändning när det kom till kön. 

Informanterna försökte luta sig mot idén om att kvinnor generellt var mer skötsamma och 

lydiga. De generella egenskaper som tillskrivs män och kvinnor i förhållande till 

droganvändning av informanterna är att män är starkare än kvinnor och kvinnor är mer 

försiktiga och ansvarstagande. 

 

Uppfattning om risk av droganvändning  

Artikel 2 ur Rødners (2007) avhandling vilken är skriven utifrån samma informanter som 

artikel 1 genom intervju fokuserar den på de socialt integrerade droganvändaren och deras 

uppfattning av risk. Informanternas uppfattning om risk lägger stor vikt vid sociala 

omständigheter och självkontroll i vardagslivet. De drogrelaterade riskerna ansågs bero på de 

psykologiska behov av droger som kan uppstå. Med informanternas teknik för att värdera 

risker kan vi se att deras uppfattning om en måttlig och kontrollerad droganvändning innebär; 

en drog vilken inte dominerar deras liv eller ger dem ångest eller skadar människor omkring 

dem. Informanternas strategi för att reducera risk baseras sig i självkontroll. Självkontroll 

ansåg de finnas på grund av att de periodvis tog avstånd från droger samt att de endast 

använde på sin fritid. Trots informanternas acceptans av en variation av droger var heroin och 

nålar tabu för den socialt integrerade droganvändaren. Informanterna skiljde sin egen grupp 

från riskgrupper genom att identifiera högriskgrupper på ett sätt som de själva tog avstånd 

ifrån, genom detta skapar de en känsla av att ha bättre kontroll (Rødner, 2007). 

 

3.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskningen inom områdena studenter, droger och hälsa visar på att användning 

av droger hos studenter är förekommande i Sverige och andra länder samt att andelen som 

testat någon gång är hög. Den svenska forskningen visar att de yngre står för den största delen 

drogkonsumtion och att vara student ger en ökad risk för användning. Attityden till droger i 

Sverige av de som inte anser sig vara missbrukare är att användning är okej beroende på 

vilket vad man använder och hur man använder. Den självskattade hälsan hos studenter visar 

på stress hos en stor andel och att stress påverkar den akademiska prestationen. Detta är 

intressant för i vår studie för att veta om programstudenter på Linnéuniversitetet skiljer sig 

eller ha likheter mot tidigare forskning. Vårt resultat kan få stöd i tidigare forskning samt att 

vi kan hitta förklaring till vårt resultat med hjälp av den. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Webers handlingstyper 

Max Webers idealtyper utgör teoretiska byggstenar vilka används vid konstruktionen av andra 

teoretiska modeller, dessa modeller används sedan för analys. Idealtyperna ska varken vara 

för generella eller specifika, de ska härledas från verkligenheten men inte avspegla den. 

Idealtyperna ska vara begripliga och hjälpa göra ett fenomen begripligt. Poängen med att 

använda Webers idealtyper är att förklara en handling utifrån vilka motiv som ligger bakom 

och därmed få en helhetsbild av gruppen eller samhället. Det finns fyra handlingstyper dessa 

handlingstyper är inte exakta utan används för att generalisera en handling till en idealtyp för 

att förklara den. Idealtyperna är medvetet stereotypa, med sådana förenklingar kan vi gå 

vidare med våra analyser. Idealtyperna för handling utgör ofta en blandning, mer än ett motiv 

kan ligga bakom en handling (Ritzer & Stepnisky, 2015; Månson, 2007; Nygaard, 1996; 

Lindgren, 2015). 

 

Traditionellt handlande  

Det traditionella handlandet kännetecknas av rutiner och att göra det som andra gör.  

Handlingen är inte målstyrd utan normstyrd och kännetecknas av lång erfarenhet, övning och 

tillvänjning. Ett traditionellt handlande representeras av saker vi gör för att “vi alltid gjort så”. 

Exempel är julgranen eller att äta lunch vid samma tid (Nygaard, 1996; Lindgren, 2015).  

 

Affektuellt handlande 

Affektiv handling görs utifrån känslor och impulser, detta utan att överväga andra 

handlingssätt och fundera över konventioner och principer. Exempel på affektuellt handlande 

är utrop av publiken under match eller skrik och svordomar när man skadar sig. Det kan vara 

svårt att avgöra om en handling är affektuell, skulle vi ta reda på mer bakom motivet skulle vi 

kunna se att handlandet är värderationellt (Nygaard, 1996; Lindgren, 2015).  

 

Värderationellt 

En värderationell handling görs för handlingens skull oberoende av handlingens vinning, kan 

vara av religiösa eller etiska skäl. Värderationella handlingar är att följa sina värderingar och 

övertygelser utan att tänka på eventuell konsekvenser. Exempel en stark övertygelse om att 

köttindustrin är negativ och individen markerar detta med olika handlingar (Nygaard, 1996; 

Lindgren, 2015).  
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Målrationellt 

Den målrationella handlingen har ett bestämt mål. Personen har rationellt övervägt alternativ 

och handlar utefter vilket sätt som leder till målet. Till skillnad från de andra handlingstyperna 

skiljer denna mellan mål och medel. Målet är inte handlingen utan vad handlingen leder till. 

Individen agerar utifrån den kunskap den har och kalkylerar ett agerande vilket bäst och 

effektivast kan uppnå vissa mål (Nygaard, 1996; Lindgren, 2015).  

 

4.2 Handlingstyper för narkotikaanvändning  

Av Webers idealtyper har vi utifrån egna antaganden skapat kategorier vilka förklarar 

narkotikaanvändning, med hjälp av de kategorier vi skapat ska vi göra en teoriprövning. Med 

en teoriprövning ska vi utifrån de idealtyper vi skapat jämföra dem med empirin. Genom våra 

antaganden och utifrån Webers teori se vilka handlingstyper vi kan hitta och vilken som är 

vanligast hos programstudenter. Handlingstyperna för narkotikaanvändning ska hjälpa till att 

förklara resultatet, genom handlingstyperna kan vi förklara motiven till handlingen. Kan vi se 

vilka motiv som finns kan vi förklara varför narkotikaanvändningen ser ut som den gör hos 

programstudenter. I vårt resultat- och analys kapitel kan vi utifrån syfte och sammanhang se 

motiven, i det kapitlet återfinns därför dessa handlingstyper för narkotika ifall respondenterna 

uppger ett bruk. Samt i kapitlet samband ifall det finns ett samband mellan 

narkotikaanvändning och den upplevda studiesituationen kan vi även där se eventuella motiv.  

 

Traditionell narkotikaanvändning  

Narkotikaanvändningen är en vana eller tradition, handlandet är inte meningsfullt. Individen 

har inget mål med att använda narkotika, det kan ha funnits ett mål från början men görs nu 

bara för att. Exempel kan det vara en tradition att varje kväll eller varje fredag röka cannabis, 

själv eller i grupp. 

 

Affektiv narkotikaanvändning 

Den affektiva narkotikaanvändningen är en impulshandling. För stunden styrs handlingen av 

känslor, detta utan att vara en beräknad handling. Exempel är att vid fest ha tagit använt ett 

preparat och att detta skett sporadiskt. 

 

Värderationell narkotikaanvändning 

I den värderationella narkotikaanvändningen ligger det ett värde i att bruka snarare än ett mål 
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med bruket. Denna kan visa sig genom exempelvis grupptryck, att det ligger ett värde i att 

vara omtyckt av gruppen eller att användningen i sig har ett värde.  

 

Målrationell narkotikaanvändning 

Det finns ett mål med narkotikaanvändning, ett mål som sker på grund av användningen. 

Narkotikaanvändningen anses vara det rationella för individen att uppnå ett mål. Exempel kan 

vara att prestera, och att med narkotika har personen antagit att den presterar bättre och därför 

kan uppnå målet. 

 

5. Metod 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

 Den vetenskapliga ansatsen vi utgår ifrån är postpositivism vilket skiljer sig från den 

renodlade positivismen där man söker efter specifika avgränsade orsaker medan vi med en 

postpositivistisk ansats söker efter mer generella samband. Likhet mellan positivism och 

postpositivism är uppfattningen om den lagbundna verkligheten. Enligt den postpositivistiska 

ontologin finns det lagbundenheter vilka vi endast kan förstå indirekt. Genom kvantitativ 

metod strävar vi mot objektivitet och våra slutledningar är inriktade på samband och vi vill 

förklara samband genom kausala, generativa mekanismer. Teori är central och kan ha en 

förklarande användning (Sohlberg, 2013).  Samband och generativa mekanismer är ofta 

komplexa och påverkas av kontexten.  

 

5.2 Kvantitativ metod 

Vi har valt att göra en tvärsnittsstudie med kvantitativ metod för att undersöka hur situationen 

ser ut för programstudenter vid en viss tidpunkt. Kvantitativa metoder lämpar sig bäst för att 

uppskatta och beskriva en grupps förhållande och attityd samt finna förklaringar och testa 

teorier (Elofsson 2005; Eliasson, 2013). Kvantitativ metod anser vi bäst lämpad för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Kvantitativ forskning är inriktad på statistiska metoder och 

vanligen används siffror när kvalitativa egenskaper studeras. Detta innebär att man studerar 

kvantitativa egenskaper eller att man kvantifierar egenskaper. Vid användning av kvantitativ 

metod används kvantiteter vid analys och tolkning av empiriska data, exempelvis studera 

medelvärde (Elofsson 2005). För en kvantitativ undersökning finns det flera tillvägagångssätt 

för att få in svar och det är viktigt att välja ett sätt som ger många svar inom ramen i 

förhållande till de resurser som finns att tillgå (Eliasson, 2013). Kritik av den kvantitativa 
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forskningen är att det finns en idealbild vilken är en ordnad och linjär modell, den kvantitativa 

forskningen är ofta mer ostrukturerad än vad som antyds. Begreppen vilka anses centrala i 

forskningen för att knyta an till teorier ska göras observerbara. Mätningen av begreppen sker 

ofta via enkäter och begreppen som används i samhällsvetenskaplig forskning är ofta svåra att 

fånga och vaga eller abstrakta. Med en operationalisering försöker vi närma oss en definition 

av begreppet för att försöka mäta förekomsten av det i resultatet (Bryman, 1997). Det svåra 

med det kvantitativa är att med de begrepp vi gör mätbara ge en objektiv bild av verkligheten, 

det är dock komplicerat att återge ett begrepps innebörd exakt i en enkät för att sedan försöka 

mäta det.  

 

5.3 Urval 

Linnéuniversitet finns i Kalmar och Växjö och har ca 31 000 studerande (Linnéuniversitetet, 

2017). Den population vi vill säga något om är programstudenter vid Linnéuniversitetet. Ett 

flerstegsurval gjordes då ett obundet slumpmässigt urval i undersökningen hade varit 

opraktiskt då det inte finns en förteckning över alla programstudenter att slumpa från 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det första steget vid urvalet av programstudenter 

vid Linnéuniversitetet var att slumpa fakulteter, två av fem slumpades vilket blev fakulteten 

för samhällsvetenskap och ekonomihögskolan vilka är urvalsramen för vår studie. Det andra 

steget var att få ut alla e postadresser till de studenter vilka är registrerade på ett program med 

start HT 2014, HT 2015 och HT 2016 inom valda fakulteter vilket är ca 5000 

programstudenter. Det tredje steget i urvalet var att slumpa programstudenter, vilket gjordes 

det av skälet att det inte kändes rimligt att skriva in 5000 e-postadresser för hand. Vår första 

dragning blev 759 studenter. Efter 5 dagar ansåg vi att svarsfrekvensen var så låg att vi 

behövde skicka ut till fler för att få in mer data att arbeta med därmed slumpade vi ytterligare 

264 programstudenter. När vi hade fått in 68 svar stoppade vi enkäten från fler svaranden. 

Efter diskussion med handledare och examinator öppnades enkäten upp igen efter att ha varit 

stoppad i 2 dygn. Ytterligare 788 programstudenter slumpades och totalt skickades 

webbenkäten till 1811 programstudenter ur fakulteten för samhällsvetenskap och 

ekonomihögskolan. Vårt stickprov (n) blev 135 programstudenter. För att kunna göra studien 

representativ för gruppen programstuderande ville vi nå ut till ett tillräckligt stort urval för att 

kunna säga något om gruppen. Grundregeln för urval enligt Barmark & Djurfeldt (2015) är ju 

större desto bättre. Det finns dock ingen regel om att urvalet måste utgöra en viss del av den 

population man vill säga något om. För att resultatet ska bli representativt och kunna 
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generaliseras ska stickprovet vara så slumpmässigt som möjligt (Barmark & Djurfeldt, 2015). 

Dock är inte alltid en hög svarsfrekvens med ett slumpmässigt urval är en garanti för ett 

korrekt resultat, ifall vi har en svarsfrekvens på 90 % kan det de 10 % som inte svarat varit de 

som brukar narkotika.  

 

5.4 Operationalisering 

Med en operationalisering innebär det att göra begreppen mätbara. Begreppen ska 

konkretiseras och göras mätbara, det vill säga är de variabler vi ska använda oss av för att 

kunna besvara våra frågor. Med en väl genomförd operationalisering ökar det chanserna för 

att respondenterna uppfattar frågor och svarsalternativ på det sätt som forskaren tänkt sig 

(Lantz, 2014). Begrepp som vi operationaliserat för att besvara våra frågeställningar är 

narkotikaanvändning och studiesituation. För att mäta narkotikaanvändning används 

variablerna; använt narkotika, använt narkotika under studietiden, syfte och sammanhang för 

narkotikaanvändning. Frågorna om de använt/använder, i vilket syfte och vilket sammanhang 

ställs under varje grupp narkotikapreparat. Begreppen är mätbara genom att vi kan utläsa hur 

många som använt vad och hur många som uppgett att de använt under studietiden. För att 

mäta den upplevda studiesituationen används variablerna, upplevd studietakt, upplevda krav 

på programmet, upplevelse av att behöva arbeta hårt, upplevd oro för att inte klara studier och 

upplevelse av svårigheter att hinna med studier. Frågorna är mätbara genom att de besvaras 

med en skala från 1-5. Höga siffror tolkar vi som en stressad situation och värdet 3 som 

måttligt stressad samt 1-2 inte stressad. Vi har ingen variabel som kan avgöra ifall det är 

positiv eller negativ stress de upplever. För att besvara den tredje frågeställningen om det 

finns samband kommer en jämförelse göras av variabeln använt narkotika under studietiden 

med variablerna vilka mäter den upplevda studiesituationen.  

 

5. 5 Webbenkät  

För att samla in data har vi valt den kvantitativa metoden webbenkät vilken utformades i 

Google DOCs-enkät (Se bilaga 2), vi har valt webbenkät framför pappersenkät för att det är 

lättare och billigare att nå ut till många respondenter. Genom webbenkät får vi fram statistik 

över respondenternas svar. Fördelen med webbenkäten är att Google DOCs- enkät kan 

exportera insamlad data till SPSS vilket gör att vi inte behöver koda in variablerna. Vi har 

genom webbenkäten gjort en tvärsnittsstudie, vi har samlat in data vid samma tidpunkt. En 

annan fördel med webbenkät är att man kan “tvinga” respondenterna att svara på frågorna för 
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att kunna skicka in enkäten om de markeras som obligatoriska, detta minskar det interna 

bortfallet. Begränsningar med vår metod är att det externa bortfallet kan bli stort med 

webbenkät eftersom det är lättare att ignorera ett mejl (Barmark & Djurfeldt, 2015). Det finns 

risk för att resultatet inte blir representativt då en viss typ av respondenter väljer att inte svara 

på webbenkäten (Lantz, 2014).  

 

Utformning  

Språket som används i vår enkät är enkelt och tydligt, vilket anses bidra till en förbättrad 

svarsfrekvens enligt Annika Eliasson (2013). Att tänka på när man utformar en enkät är att 

den ska vara så kort som möjligt och kan besvara det vi vill ta reda på (Barmark & Djurfeldt, 

2015). Enkäten (Bilaga 2) tar 2-5 min att besvara och tar upp det viktigaste frågorna utifrån 

vårt syfte och frågeställningar. Enkäten hade kunnat utökas med ytterligare frågor som varit 

intressanta, men för syfte och frågeställningar i förhållande till den tid vi har att genomföra 

studien anser vi att de valda variablerna är tillräckliga för att få fram ett relevant resultat. En 

enkät bör inledas med neutrala frågor för att få respondenterna att komma igång då det är 

frågor som är lätt besvarade och att man sedan kan gå in på de mer känsliga frågorna 

(Barmark & Djurfeldt, 2015) Frågorna ska vara klart och tydligt formulerade och undvika 

frågor vilka är allmänt hållna (Eliasson, 2013). Vi anser att våra frågor är specifika och svaren 

tillsammans ger en bild av situationen.  

 

Webbenkäten är indelad i fyra delar, personlig information, studiesituation, narkotika och 

narkotikaanvändning. Del ett innehåller demografiska variabler vilka inte är känsliga, de 

demografiska variablerna är ålder, kön, boende och prioriteringar. I frågan angående kön har 

vi satt annat som ett möjligt svarsalternativ eftersom kön idag kan vara en känslig fråga. 

Frågor som kan upplevas ha ett mer känsligt innehåll kommer i del tre och fyra. Att ställa 

känsliga frågor kan leda till validitets och reliabilitetsproblem på grund av att vissa medvetet 

svarar fel eller att man inte alls vill svara på frågorna (Lantz, 2014). 

 

Det anses också viktigt att ha en bra helhet på sin enkät, alltså inte för tråkig eller för spretig. 

För att få en bra helhet kan det vara bra att variera sina frågor och formuleringar. Det ska 

varken se likadant ut sida upp och ner eller vara olika hela tiden (Barmark & Djurfeldt, 2015).  

I del två angående studiesituation ser svarsalternativ ser likadana ut och frågorna är utformade 

på så vis att alla innehåller upplever förutom den första frågan som handlar om studietakt. 

Svaren till frågorna angående den upplevda studiesituationen är utformade med en skala 1-5 
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där 1 är låg och 5 hög för de två första frågorna och det resterande tre frågorna i den delen är 

1 = instämmer ej 5=instämmer helt. I enkätens fjärde del är frågorna utformade likadant med 

samma svarsalternativ. Vi har lagt rutorna aldrig och aldrig använt högs upp för att de 

respondenter som inte använt narkotika inte ska behöva läsa alla svarsalternativ och snabbt gå 

vidare i enkäten. Detta tror vi underlättar och gör att de respondenterna fullföljer enkäten.  

 

5.6 Tillvägagångssätt 

Webbenkäten (Bilaga 2) skickades via länk tillsammans med informationsbrevet (Bilaga 1) 

vilket kopierades in som ett meddelande när det skickades ut till programstudenter till deras e-

postadress de fått av Linnéuniversitet. Webbenkäten skickades ut från samma e-postadress vid 

tre tillfällen 170419, 170423 samt 170426 detta för att vi behövde få in en större del data för 

att utföra de mätningar vi vill. Sammanlagt fanns enkäten tillgänglig i 10 dagar. Webbenkäten 

skickades in av programstudenter när obligatoriska frågor besvarats. Svaren finns 

sammanställt i det Google-DOCs enkät dokument vi utformade samt i en Excelfil. Den 

170502 kl. 10.45 sparar vi ner Excelfilen med resultatet och överför data till SPSS.  

 

Bortfall 

Externt bortfall är de respondenter som väljer att inte delta och internt bortfall är de 

respondenter vilka inte besvarat samtliga frågor. Problem med bortfall är en fråga om 

representativitet (Barmark & Djurfeldt, 2015). Vårt externa bortfall är stort eftersom vår 

svarsfrekvens låg på 7,5 %, 135 av 1811 svarade på webbenkäten. Det interna bortfallet var 

tre vilket beror på att en av frågorna inte var obligatorisk. Detta var ett tekniskt fel när vi 

utformade webbenkäten. Det gäller fråga 31(Bilaga 2) angående hur ofta de använt någon 

form av narkotika vilket inte framgick i tidigare frågor. Vi kan inte veta vilka som valt att inte 

delta i undersökningen, eftersom vi inte vet detta kan inte stickprovet betraktas som helt 

slumpmässigt i förhållande till populationen. Att generalisera resultatet blir då begränsat. Att 

bortfallet möjligen inte har betydelse av det vi vill undersöka kan man endast spekulera i. Vi 

tror att vi kan säga något om populationen med vårt resultat, dock är vi försiktiga med att 

beakta resultatet som fullständigt representativt för gruppen programstudenter.  

 

Dataanalys 

Då data från Excelfilen var direkt överförd från Google-DOCs enkät undersökte vi insamlad 

data ifall det var några extrema avvikelser eller inmatningsfel. I SPSS ordnade vi variablerna 
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utefter typ av skala; scale, nominal eller ordinalskala. Våra variabler är nominala eller 

ordinala vilket innebär att vi endast har kvalitativa variabler, vilket är avgörande för vilka 

analyser som kan genomföras i SPSS (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010).  Ordinalskala 

användas när det finns en logisk ordning mellan värdena, exempelvis värdena kan ordnas hög 

eller låg samt attitydskalor. Nominal skala används när det inte finns en logisk ordning mellan 

kategorierna (Barmark & Djurfeldt, 2015). För att kunna besvara våra frågeställningar ansåg 

vi inte att en omkodning av variablerna i SPSS var nödvändigt. En omkodning hade kunnat 

innebära att slå ihop kategorier för att reducera information eller för att lättare kunna 

presentera materialet (Barmark & Djurfeldt, 2015). Insamlade data var inte så omfattande att 

omkodning hade underlättat. 

 

Analys av enskilda variabler gjordes först där vi kunde se en övergripande bild av resultatet. 

Stapeldiagram och korstabeller användes för att undersöka variablerna. Största delen av 

resultatet redovisas genom tabeller i Microsoft Word för att skapa en tydlig och översiktlig 

bild. För att besvara de två första frågeställningar krävs en beskrivning av variablerna 

narkotikaanvändning och studiesituation och för att svara på den tredje frågeställningen gör vi 

en jämförelse av de variablerna. 

 

Variansanalys (ANOVA) användes för att undersöka skillnader i medelvärde mellan 

grupperna och se om skillnaderna beror på slumpen vilket visas av signifikansvärdet. När 

signifikansvärdet värdet är lägre 0,05 beror skillnaden inte på slumpen. Då kan vi säga med 

95 % säkerhet att skillnaden av medelvärdet inte beror på slumpen. En variansanalys gjordes 

för att undersöka ålder och den upplevda studiesituationen samt prioriteringar och den 

upplevda studiesituationen med samma signifikansnivå. En jämförelse gjordes av medelvärdet 

av den upplevda studiesituationen mellan de som använt narkotika under studietiden och de 

som inte använt.  

 

 Av den beskrivande statistiken såg vi att cannabis var det vanligaste preparatet därför 

undersöktes preparatet närmare. Varje preparat analyserades med en korstabulering av syfte 

och sammanhang, med den kunde vi mäta frekvensfördelningen av två kvalitativa variabler 

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). Redovisning av syfte och sammanhang för respektive 

preparat redovisas i två olika tabeller. Det sista vi gjorde i vår analys var att undersöka ifall vi 

kunde hitta handlingstyperna för narkotikaanvändning i resultatet. För att undersöka detta 

kollade vi i vilket syfte och sammanhang de uppgett att de någon gång använt/använder olika 
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preparat.  

 

5.7 Arbetsfördelning 

Denna uppsats har två författare vilket kräver en redogörelse av arbetsfördelningen. Under 

denna process har vi inte delat upp arbetet, när uppsatsskrivandet utförts har vi skrivit i 

Google DOCs vilket innebär att vi skriver i samma dokument simultant. Uppsatsskrivande har 

alltid tagit plats på universitet där vi båda varit närvarande. Inläsning av en del litteratur har 

skett på olika håll vilket sedan diskuterats. Material som artiklar, enkätfrågor och 

informationsbrev har vi tagit fram tillsammans. Vi anser inte att någon har haft huvudansvar 

för en viss del i arbete, allt diskuteras eftersom vi båda står som författare och vi har båda haft 

åsikter om hur alla delar i arbetet ska se ut.   

 

5.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur vi mäter, om vi mäter det vi vill mäta på ett tillförlitligt sätt. En 

mätning anses ha hög reliabilitet om den vid upprepade mätningar visar på samma resultat. 

För en hög reliabilitet ska måttet vara stabilt och inte beröras av vem som gör studier, platsen 

för studien samt tid. Brister i reliabiliteten finns ifall frågorna är otydliga eller att 

svarsalternativen inte passar respondenten blir svaren godtyckliga (Barmark & Djurfeldt, 

2015; Elofsson, 2005). Vid låg reliabilitet innebär det att upprepade mätningar av samma 

verklighet inte ger samma resultat. Hög reliabilitet innebär samma svar vid två olika 

mättillfällen om det inte gått för lång tid mellan tillfällena (Eljertsson, 2005). För en 

kvantitativ studie finns det högre chans för en högre reliabilitet då man använder sig av 

standardiserade frågor. För att åstadkomma hög reliabilitet krävs det stora ansträngningar i 

planeringsstadiet och planeringen av frågeformuläret (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). 

Språket som använts för utformningen är enkelt och lättförståeligt. Det är möjligt att svaren 

till viss del påverkas av humör och kontext. Över lag tror vi att resultatet kommer se liknande 

ut ifall den upprepas. Frågorna i webbenkäten anser vi är ställda på ett tydligt sätt med 

svarsalternativ som inte överlappar varandra, problem vi sett i efterhand är att det inte finns 

tillräckligt med svarsalternativ för en del frågor.  

 

 

 



 

21 

 

Validitet 

Med validitet ställer vi oss frågan ifall undersökningen mäter det vi vill mäta, för att få en hög 

validitet krävs en hög reliabilitet (Eliasson, 2013). För att mäta rätt sak behöver vi använda 

oss av variabler vilka mäter de begrepp vi valt (Barmark & Djurfeldt, 2015). Med en hög 

validitet innebär att våra begrepp och frågeställningar är mätbara och kan visa de vi letar efter. 

Om operationaliseringen misslyckas kommer undersökningen präglas av systematiska fel 

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). Vi anser att våra frågeställningar kan mätas och 

besvaras med de enkätfrågor vi utformat. De viktigaste variablerna vilka besvarar 

frågeställningarna har operationaliseras på ett sätt att vi vet att det är möjligt att mäta dem. 

Det fanns som vi påpekade dock brister i reliabiliteten vilket ger en lägre validitet, brister 

finns i frågor där det saknas svarsalternativ. För dessa frågor blir det genomgående 

godtyckliga svar vilket är ett systematiskt mätfel.   

 

Generaliserbarhet 

För ett tillförlitligt resultat är det viktigt med hög validitet och hög reliabilitet (Elofsson, 

2005). Det är en fördel att testa sitt frågeformulär innan det skickas ut. Genom att göra en 

pilotstudie där formuläret testas på ett mindre urval kan man åstadkomma en högre validitet 

och reliabilitet, då de största problemen kan rättas till (Barmark & Djurfeldt, 2015). Med 

anledning av känsliga frågor och tidsbrist gjorde vi inte en pilotstudie. Vi har själva testat vårt 

formulär flertalet gånger för att testa anonymiteten, tiden, frågorna och helheten. Vår 

handledare och etikkommittén har godkänt frågorna men inte testat formuläret.  

 

6 Etik 

6.1 Etiska överväganden 

Utifrån lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) innehåller 

vår studie frågor om respondenternas hälsa vilket innebar att vi behövde få studien godkänd 

av etikkommittén. En viktig fråga att ställa sig är om nyttan med studien överväger riskerna 

med studien (Vetenskapsrådet, 2011). Frågorna i vår enkät angående narkotikaanvändning är 

känsliga eftersom detta är olagligt, samt att det är människor i vår omgivning studie utförs på. 

Vi anser ändå att det är viktigt att kunna göra en studie på narkotikaanvändning. Risken för 

deltagarna är liten på grund av att anonymitet tillförsäkras på det sätt vår webbenkät skickas 

ut. Av anledning att respondenterna inte kan kopplas direkt till sina svar anser vi att detta gör 

datainsamling och studien etiskt försvarbar. Vi har noggrant sett över hur frågorna ställs i 
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enkäten och vara tydliga med att informera om anonymitet vilket gör att respondenterna inte 

får problem på grund av sitt deltagande.   

 

Informationskrav, varför studien görs och vilka motiv och syften den har ska framgå 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vårt informationsbrev (Bilaga 1) vilket bifogas som ett meddelande 

i mejlet tillsammans med en länk till webbenkät där vi angav syftet med studien vilka vi är 

samt vem vår handledare och kontaktuppgifter till samtliga. I mejlet informerar vi om 

frivilligheten att delta samt att vi inte kan se vem som har svarat på enkäten. Samtyckeskravet 

enligt de etiska riktlinjer som finns anses det viktigt med ett tydligt samtycke för medverkan i 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Vi anser att när de aktivt väljer att svara och skicka in 

webbenkäten att de har samtyckt till att delta i studien, de kan dock inte dra tillbaka sina svar. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter skyddas mot att obehöriga tar del av uppgifterna, 

de uppgifter vi får in kan inte kopplas personligen till någon som ingår i vår studie. Samt att 

de är endast vi och vår handledare som ska ha tillgång till insamlad data. Nyttjandekravet, det 

källmaterial som insamlats vid studien är inte forskarens egendom att använda som den vill 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vårt insamlade datamaterial skall enligt anvisningar kasseras efter 

studien avslutats, därför kan de inte nyttjas av någon annan. Presentation av resultatet 

kommer att göras samt att uppsatsen kommer publiceras för allmänheten genom Diva, det är 

därför viktigt att vara ärlig och tydlig med resultatet.  

 

6.2 Ansökan till etikkommittén  

Information om att vi behövde skicka en ansökan om granskning till etikkommittén för 

granskning kom 170330. Innan ansökan skickades skulle alla delar godkännas av 

handledaren. Ansökan till etikkommittén sydost som är i samarbete med Linnéuniversitetet 

(Ericson, 2016) skickades 170407. Ansökan skickas för att få en rådgivande etisk granskning 

av hur vi vill genomföra vår studie. I ansökan angav vi bakgrund, syfte, frågeställningar, 

urval, datainsamling och hur data hanteras samt redogjorde för de etiska problem som fanns 

med examensarbetet. Vi bifogade även våra enkätfrågor och informationsbrev i ansökan. 

Innan ansökan skickades in godkändes den av vår handledare, svar från etikkommittén kom 

170418, vilket innebär att vi väntade drygt en vecka på svar om vi fick genomföra denna 

studie. Enligt etikkommittén sydost såg de inga etiska hinder för att studien ska kunna utföras 

som planerat. Om förändring sker efter ansökan godkänts skall de diskuteras med 

handledaren.  
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7. Resultat och analys 

7.1 Deltagande  

Tabell 1 visar det totala antalet deltaganden och fördelningen mellan kön och ålder. Av de 

135 respondenterna var 65 % kvinnor, 34 % män och 1 % annat. Av åldersfördelningen kan vi 

se att den största gruppen är 23–27 år följt av gruppen 18–22 år. Kvinnor i ålder 23–27 utgör 

den största delen respondenter. Endast en har uppgett annat som svar angående vilket kön.  

 

Tabell 1 Antal respondenter efter ålder och kön 

 

 

 

7.2 Studiesituation 

Av respondenterna studerade 134 på heltid och en 1 på deltid, drygt hälften av uppgav att de 

prioriterade studier högst just nu. En fjärdedel uppgav att familj prioriterades högst. Vi kan se 

att huvudsysslan och prioriteringar för programstudenterna främst är studier. Vi antar att om 

familj står som högsta prioritering behöver det inte innebära att de sätter studier åt sidan. Vi 

anser ändå det intressant att se om det finns skillnader mellan grupperna då prioriteringar i 

livet påverkar hur man upplever sin situation. 

 

I tabell 2 har vi gjort en jämförelse av medelvärdena mellan grupperna prioriteringar just och 

den upplevda studiesituationen. Den visar att skillnader av medelvärdet för upplevelse av 

studietakt, upplevelse av krav på program samt upplevelse av att behöva arbeta hårt i 

jämförelse med prioriteringar inte beror på slumpen. Signifikansvärdet är under 0,05 vilket 

innebär att vi med 95 % säkerhet kan säga att skillnader i medelvärdet inte är en slump. För 
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de som prioriterar studier är medelvärdet för dessa variabler högre, de som prioriterar studier 

upplever studietakten hög, kraven på programmet hög och har en upplevelse av att behöva 

arbeta hårt för att klara studier. De personer som uppger att de prioriterar studier just nu är 

mer stressade vilket kan bero på de respondenterna vid tillfället var uppe i en tentaperiod. I 

tabell 2 kan vi se att just oron för de som prioriterar arbete är låg, det kan bero att de kan 

hantera studiesituationen och därför känner att de kan prioritera arbete. Skillnaderna i 

medelvärdet för upplevelse av oro mellan grupperna var inte signifikant men vi anser att det 

visade något intressant som var värt att nämna. 

 

Tabell 2 Medelvärdet av den upplevda studiesituationen 

 

 Upplevelse 

av hög 

studietakt 

Upplevelse av krav 

på program 

Upplevelse av att 

arbeta hårt för att 

klara studier 

Upplevelse av oro 

för att inte klara 

studier 

Upplevelse av att det 

är svårt att hinna 

med studier 

Arbete             Mean 

                            N 

           Std. Deviation 

3,750 

8 

1,0351 

3,500 

8 

,9258 

3,375 

8 

,5175 

2,500 

8 

1,6903 

3,250 

8 

1,1650 

Egentid          Mean 

                            N 

           Std. Deviation 

3,545 

11 
1,0357 

3,545 

11 
,8202 

3,727 

11 
1,1037 

3,273 

11 
1,5551 

3,455 

11 
,9342 

Familj             Mean 

                            N 

           Std. Deviation 

3,688 
32 

,9980 

3,688 
32 

,9311 

3,594 
32 

1,1031 

2,937 
32 

1,3183 

2,781 
32 

1,2111 

Studier          Mean 

                            N 

           Std. Deviation 

4,162 

74 

,7590 

4,054 

74 

,7194 

4,095 

74 

,9241 

3,243 

74 

1,4026 

3,216 

74 

1,1137 

Vänner           Mean 

                            N 

           Std. Deviation 

3,900 

10 
,5676 

3,400 

10 
,6992 

3,600 

10 
,6992 

3,000 

10 
1,3333 

3,400 

10 
,8433 

Total               Mean 

                            N 

           Std. Deviation 

3,956 
135 

,8713 

3,844 
135 

,8183 

3,867 
135 

,9758 

3,111 
135 

1,4018 

3,148 
135 

1,1165 

Signifikans ,036 ,016 ,046 ,584 ,275 

 

Varje variabel vilka användes för att mäta den upplevda studiesituationen visas var för sig i 

diagram 1–5 där vi mer utförligt kan se fördelningen av svaren. Den upplevda 

studiesituationen tyder på att en stor del programstudenter upplever takt och krav på program 

som höga och att de behöver arbeta hårt för att klara sina studier. I diagram 4–5 kan vi se att 

oro eller upplevelse av att ha svårt hinna med studier inte har lika höga värden. Medelvärdet 

av den upplevda studiesituationen ligger över tre för alla variablerna. Resultatet visar på att 

den större delen av programstudenterna upplever en måttligt till högt stressad studiesituation 

vilket det finns liknande resultat från i tidigare forskning där de kommit fram till att studenter 
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är en grupp som upplever stress. Vi undersökte även skillnader av den upplevda 

studiesituationen utifrån kön vilket inte visade på några skillnader vilken tidigare forskning 

visat (Von Bothmer & Fridlund, 2005). 

 

 

Diagram 1 Upplevelse av studietakt 

 

 

 

Diagram 2 Upplevelse av krav på program 
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Diagram 3 Upplevelse av att arbeta hårt för att klara studier 

 

 

 

 

 

Diagram 4 Upplevelse av oro för att inte klara studier 
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Diagram 5 Upplevelse av att det är svårt att hinna med studier 

 

 

 

Ålder och upplevd studiesituation 

I tabell 3 kan vi se att åldersgruppen 18–22 skiljde sig mest från de andra grupperna angående 

den upplevda studiesituationen. Denna åldersgrupp utgjorde 32 % av respondenterna vilket 

kan ha påverkat resultatet. Det finns en signifikant skillnad i medelvärdet mellan 

åldersgrupperna av den upplevda studietakten, skillnaden är därför inte är slumpmässig. 

Gruppen 18–22 år ser vi upplever studietakten högre än de andra. I åldersfördelningen 

förhållande till upplevelse av studietakten kan vi se generella tendenser till att ju yngre man är 

desto högre upplever man studietakten, dessa skillnader är inte signifikanta. Ålder har ingen 

betydelse för den upplevda studiesituationen som helhet. Vår studie visar likhet med tidigare 

svensk forskning på studenters upplevda hälsa, hälsan mättes genom upplevd stress och 

trötthet vilket inte visade på skillnader mellan olika åldersgrupper (Von Bothmer & Fridlund, 

2005).  
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Tabell 3 Upplevda studiesituationen efter ålder 

 

 

7.3 Narkotika 

Narkotikaanvändning 

I tabell 4 kan vi se att andelen programstudenter som uppgett att de någon gång 

använt/använder narkotika är en tredjedel (n =45). Av de programstudenter som någon gång 

använt narkotika var det 14% (n=19) personer som uppgett att de använt under sin studietid.  

 

Hur ofta de uppgett att de använder/använt narkotika är främst en eller några gånger om året 

och det gäller för alla preparaten. Ett fåtal har uppgett att de använder varje dag, preparaten 

som de uppgett användning av varje dag är främst cannabis. Programstudenters 

narkotikaanvändning under studietiden kan därför ses som låg. Användningen av narkotika 

som programstudenterna uppger indikerar inte att de är en grupp som har ett omfattande 

narkotikabruk, vi har ingen studie som visar bruket hos den övriga populationen men studien 

lutar ändå mot ett icke omfattande bruk. Resultatet från vår studie skiljer sig från tidigare 

forskning som uppgett att studenter är grupp som ligger i riskzon för ett högre bruk av 

narkotika (Brännström & Andréasson, 2008; Bennett & Holloway, 2015).  

 

I tabell 4 kan vi se de preparat som respondenterna uppgett att de använt/använder. Av de 45 

som uppgett att de använt/använder narkotika har 43 använt/använder cannabis. Cannabis är 
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därmed det vanligaste preparatet. Centralstimulerande medel 10 % (n=14), hallucinogener 10 

% (n=13), opiater 6 % (n=8), läkemedel i icke medicinskt syfte 7 % (n=9). Till gruppen 

centralstimulerande hör amfetamin, resultatet har därmed likheter med tidigare forskning 

angående vilka preparat som är vanligast. Tidigare forskning från Brasilien och Storbritannien 

visar att cannabis följt amfetamin eller kokain är de vanligaste preparaten (Andrade et al, 

2012; Bennett & Holloway, 2014;). Ett bruk av centralstimulantia är oroväckande trots en 

liten procent som uppgett användning då preparaten kan ge allvarliga skador (Wrammer, 

Pellmer & Hellström 2010). 

 

Användning av preparat som inte framgått i tidigare frågor: Spice (n=1), kokain (n=1), 

marijuana (n=1), shrooms (n=1), lustgas (n=2). Kokain tillhör gruppen centralstimulerande 

medel och marijuana tillhör gruppen cannabis vilket framgår i tidigare frågor. Merparten av 

de preparat som uppgavs användes i samband med fest.  

 

Tabell 4 Narkotikaanvändning efter preparat 

 

 

Cannabis 

Resultatet visar att cannabis utmärker sig som de preparat vilket flest antal respondenter 

använt eller använder, att cannabis är det vanligaste preparatet stöds av tidigare forskning 
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(Andrade et al, 2012; Brännström & Andréasson, 2008; Bennett & Holloway, 2014; Bennett 

& Holloway, 2015; Maier, Liechti, Herzig & Schaub, 2013). Cannabis är det preparat som 

används mest av de programstudenter som har uppgett att de använt under studietiden. 17 av 

de 19 respondenter vilka uppgett att de använt narkotika under studietiden har använt 

cannabis. Största delen av de som uppgett att de använt/använder cannabis har gjort det en 

eller några gånger om året vilket visas i tabell 5. Det vanligaste syftet för cannabisanvändning 

är njutning och det vanligaste sammanhanget är tillsammans med andra se tabell 6 och 7. De 

flesta som någon gång använt/använder cannabis gör det sällan. Större delen av 

cannabisbruket kan därför ses som experimentellt. Resultatet visar likheter med en tidigare 

forskningsrapport att narkotikaanvändning hos studenter inte är regelbundet (Bullock, 2004).  

 

Tabell 5 Cannabisanvändning 

 

 

Narkotikaanvändningens syfte och sammanhang 

Tabell 6 visar i vilket syfte programstudenter använt sig av de olika narkotikaklassade 

preparaten. Av de som uppgett att de använt/använder narkotika har det främsta syftet varit 

njutning. Vilket kan bero på att cannabis är det vanligaste och där är det njutning som är det 

främsta syftet. Det är stor del som uppgett annat i syfte vilket inte går att säga med säkerhet 

vad det innebär. Tabell 7 visar i vilket sammanhang programstudenter använt/använder 

narkotika. De vanligaste sammanhangen de uppgett att de använt är på fest och tillsammans 

med andra, även här kan vi se att en stor del uppgett annat. De narkotiska preparaten har olika 

verkan (Wrammer, Pellmer & Hellström 2010) därför används de troligen i olika syften och 

sammanhang. Att vi ser fest och tillsammans med andra där narkotikaanvändningen främst tar 

plats kan bero på att det är yngre människor i en kontext där fest och gemenskap är en del av 

livsstilen. Som tidigare forskning visar är studenter som festar i riskzon för 

narkotikaanvändning (Bennett & Holloway, 2015).   
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Tabell 6 Syfte med narkotikaanvändningen  

 

Narkotika/ 

Syfte 

Cannabis Centralstimulerande Hallucinogener Opiater Läkemedel 

Lugnande 7 1  0 2 3 

Uppiggande 3 7 3  0 2 

Njutning 21 2 9  0 1 

Prestera  0 1  0  0 1 

Beroende  0  0  0  0  0 

Annat 13 3 2 7 2 

 

 

Tabell 7 Sammanhang för narkotikaanvändning 

 

Narkotika/ 

Sammanhang 

Cannabis Centralstimulerande Hallucinogener Opiater Läkemedel 

Fest 15 9 8 0 2 

Examination 0 0 0 0 1 

Pluggar 1 1 0 0 0 

Själv 1 1 1 1 3 

Med andra 25 1 5 1 0 

Annat 1 2 0 7 3 
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Handlingstyperna för narkotikaanvändning 

Centralstimulerande har främst använts som uppiggande i syftet fest vilket som kan ses som 

affektiv narkotikaanvändning. Enligt Nygaard (1996) sker affektivt handlande utifrån känslor 

och impulser vilket vi anser kan ses som de bruk som sker på fest. Vi har även sett att det 

använts i syfte att prestera i samband med att de pluggar, denna typ av bruk ser vi som 

målrationell narkotikaanvändning. Detta eftersom målet för personen är prestera eller klara 

studier och narkotika är medlet för att uppnå målet, som Nygaard (1996) menar att handlingen 

leder till som är målet vilket så är målrationellt handlande. Hallucinogener används främst i 

njutnings syfte under fest eller tillsammans med andra vilket kan ses som ett affektivt eller 

värderationell narkotikaanvändning. Vi kan anta att det sker som impuls under fest vilket 

innebär en affektiv narkotikaanvändning eller kan den ses som värderationellt på grund av att 

gruppen gör det. Det värderationella handlandet enligt Nygaard (1996) är en handling som 

görs oberoende av handlingens vinning, det finns ett värde i bruket och ett värde att vara 

omtyckt av gruppen. Ett icke-medicinskt bruk av läkemedel ser vi främst görs i syfte att lugna 

när man är själv vilket kan ses ett målrationellt narkotikabruk eller värderationellt. De som 

uppgav ett icke-medicinskt bruk av läkemedel vid examinationer och i syfte att prestera tänker 

vi tillhör det målrationella narkotikabruket då de uppger mål med användningen.  

 

De handlingstyper för narkotikaanvändning vi kunde identifiera utifrån i vilket syfte och 

sammanhang programstudenter använt/använder narkotika var affektiv narkotikaanvändning, 

målrationell narkotikaanvändning och värderationell narkotikaanvändning. Den vanligast 

förekommande handlingstyp vi identifierade var affektiv narkotikaanvändning. Det affektiva 

är det som styrs av känslorna, det är inte ett bruk där narkotikaanvändningen är planerad.  

Det traditionella kunde vi inte identifiera. Att vi inte kunde identifiera en traditionell 

användning anser vi inte är så konstigt. Det traditionella handlandet representeras av de vi gör 

för att vi alltid gjort så (Nygaard, 1996). Utifrån oss själva vet vi att det finns kända 

traditioner där alkohol är en stor del av dem men inte narkotika. Det är inte så 

anmärkningsvärt att det inte finns några traditioner där narkotika används då det är olagligt i 

Sverige. Här är kanske användning förutom att det är ett brott mot lagen även brott mot 

normen. De affektiva och värderationella handlingstyperna var för oss problematisk att skilja 

särskilt syftet njutning i sammanhanget fest eller med andra då vi inte vet om man använts 

narkotika i impuls eller det har ett värde för personen i sammanhanget. Det är också möjligt 

att dessa två handlingstyper sker samtidigt eller en kombination av dem. Att affektiv 
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narkotikaanvändning är den vanligaste handlingstypen visar på att narkotikaanvändningen 

oftast skett på impuls. Vilket kan förklara att narkotikaanvändningen inte är så utbredd. Hade 

vi sett en traditionell narkotikaanvändning hade problematiken varit annorlunda.  

 

Dessa handlingstyper kan inte förklara motiven för narkotikaanvändning under studietiden för 

programstudenter eftersom handlingstyperna för narkotikaanvändning har analyserats utifrån 

syfte och sammanhang de använt/använder totalt. Handlingstyperna är dock intressanta ur ett 

samhällsperspektiv, de förklarar vilka motiv som funnits för narkotikaanvändning i denna 

grupp. 

 

Anskaffning av narkotika 

Den större delen av respondenterna vilket var 59 % vet inte vart de kan få tag på narkotika. I 

tabell 8 ser vi att det vanligaste sättet att få tag på narkotika är genom bekanta och vänner. Att 

narkotika anskaffas i närmaste omgivningen eller i bekantskapskretsen kan påvisa att de 

befinner sig i ett umgänge där det brukas narkotika. Av den större delen som inte vet vart de 

kan få tag på narkotika kan det bero på att de inte har ett intresse. Det är dock en stor del som 

vet vart de kan få tag på narkotika vilket kan innebära att när intresse uppstår är möjligheterna 

goda att anskaffa. Tabell 9 visar hur anskaffningen ser ut hos de programstudenter som använt 

narkotika under sin studietid, den visar även på att de flesta får tag på narkotika via vänner 

eller bekanta.  

 

  Tabell 8 Anskaffning narkotika          Tabell 9 Anskaffning narkotika under studietid 
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Frågor angående narkotika  

Resultatet visar att 53 % av programstudenterna uppgav att de inte vet vart man kan vända sig 

om man har frågor angående narkotika. Vi kunde inte se några skillnader mellan kön eller de 

som de använt narkotika eller inte angående om de vet vart de kan vända sig. Vi kan se att det 

finns ett skäl att informera angående vart man kan vända sig med frågor angående narkotika. 

Frågorna behöver nödvändigtvis inte beröra personen utan även närstående.  

 

7. 4 Samband 

Könsskillnader och narkotikaanvändning 

Tabell 10 visar att till antalet är det lika många kvinnor som män vilka uppgett att de någon 

gång använt narkotika, skillnader fanns mellan de som använde under studietiden. Det var fler 

män än kvinnor som uppgav att de använt narkotika under studietiden. Men när vi ser på 

andelen män respektive andelen kvinnor som uppgav att de använt/använder är det 25 % av 

kvinnorna och 47 % av männen. Resultatet har likheter med tidigare forskning som visar att 

det är fler män än kvinnor som någon gång testat (Andrade et al. 2012; Bennett & Holloway, 

2014; Brännström & Andréasson, 2008). I Rødners (2007) avhandling diskuterar de som 

anser sig vara socialt integrerade droganvändare att det finns skillnader mellan könen som 

beror på de stereotypa föreställningarna om att män är starka och kvinnor är mer försiktiga 

och ansvarstagande. Vi kan inte förklara skillnaderna mellan könen men vi kan spekulera i de 

stereotypa attribut män och kvinnor tilldelas. Vi tror att dessa stereotypa bilder av kön håller 

på att förändras, kanske kommer narkotikaanvändningen också förändras. 
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Tabell 10 Narkotikaanvändning efter kön 

 

 

 

Ålder och narkotikaanvändning 

I tabell 11 kan vi se att åldersgruppen 23–27 år är den grupp som har uppgett i störst 

utsträckning att de använt/använder narkotika samt uppgett att de använt narkotika under sin 

studietid. Beakta att åldersgruppen 23–27 år utgör större delen av våra respondenter. 

Respondenterna i åldersgruppen 33+ var det få som någon gång testat och ingen av dem 

använt under sin studietid.  Tidigare svensk forskning visar att i den yngre ålderskategorin är 

drogkonsumtionen högre samt att drogkonsumtionen minskar vid högre ålder (Brännström & 

Andréasson, 2008).  

 

Tabell 11 Narkotikaanvändning efter ålder 

  

Ålder Total Använt narkotika Använt narkotika 

under studietid 

18–22 43 16 % 9 % 

23–27 65 43 % 22 % 

28–32 14 36 % 7 % 

33+ 13 38 % 0 % 
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Familjesituation och narkotikaanvändning 

Av de som uppgett att de använt narkotika någon gång samt under studietiden utgör de som 

bor själva den största delen. Familjesituationen visar att boende med föräldrar är en 

skyddsfaktor, av de respondenter som uppgett att de bor med föräldrar har ingen uppgett att 

de använt narkotika. Det är viktigt att räkna in att endast 6 % har uppgett att de bor hos 

föräldrar. Tidigare svenska studier visar dock på att de som bodde med föräldrar mindre 

sannolikt använde droger (Brännström & Andréasson, 2008). Några av de faktorer som den 

tidigare forskningen visade på som gjorde studenter till en grupp i riskzonen var att flytta 

hemifrån och stressen över att behöva ta ansvar (Bennett & Holloway, 2015; Maier, Liechti, 

Herzig & Schaub, 2013). Vilket kan innebära att de som bor med föräldrar har ännu inte tagit 

det steget vilket kan förklara att ingen av dem någon gång testat.  

 

Tabell 12 Narkotikaanvändning efter familjesituation 

 

  

Boende 

Total Använt narkotika Använt narkotika 

under studietid 

Delar boende med andra 6 33 % 33 % 

Egen lägenhet (själv) 62 39 % 18 % 

Med barn utan partner 2 100 % 0 % 

Med föräldrar 8 0 % 0 % 

Partner och barn 15 47 % 13 % 

Partner utan barn 36 19 % 11 % 

Studentkorridor 3 100 % 0 % 

 

Studiesituation och narkotikaanvändning 

I tabell 13 har vi jämfört medelvärden av den upplevda studiesituationen mellan grupperna de 

som använt narkotika under studietiden och de som inte använt under studietiden. En 

variansanalys gjordes utifrån en säkerhet på 95 % vilket innebär att signifikansvärdet ska vara 

0.05 eller lägre för att skillnaden inte ska bero på slumpen. I tabellen ser vi små skillnaderna i 

medelvärdet mellan grupperna vilka också beror på slumpen. Den upplevda studiesituationen 
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skiljer sig inte mellan de som använt narkotika under studietiden jämfört med de som inte 

använt.  

 

Tabell 13 Upplevd studiesituation och narkotikaanvändning under studietid  

 

 
 

8. Slutsats och diskussion 
8.1 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar vårt resultat på att narkotikaanvändningen inte är utbredd hos 

programstudenterna under studietiden. Vi kan dock med vårt resultat uppmärksamma att det 

förekommer narkotikabruk hos den gruppen. Mer än hälften de programstudenter som använt 

narkotika hade gjort detta innan sin studietid. Cannabis är det vanligaste narkotikapreparatet 

som de uppgett att de använder/använt, cannabis är dock inte en tung drog i jämförelse med 

andra narkotikaklassade preparat vid jämförelse av effekter och skador (Wrammer, Pellmer & 

Hellström 2010).  

 

Den upplevda studiesituationen av programstudenterna kan sammanfattas som måttligt till 

högt stressad. Kraven på programmet samt studietakten upplevdes av den större delen 

programstudenter som hög, i åldersgruppen 18–22 upplevde de studietakten högre än i de 

andra ålderskategorierna. De instämde till största del att de upplevde att de behövde arbeta 

hårt för att klara sina studier, dock instämde de inte i lika stor utsträckning att de upplevde oro 

eller svårt att hinna med studierna.  

 

Medelvärdet för gruppen som uppgett att de använt narkotika under studietiden jämför med 

den gruppen som uppgett att de inte använt fanns inga nämnvärda skillnader. De som uppgett 

att de använt narkotika under studietiden visar på en måttligt till högt stressad studiesituation, 
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vilket även de som inte uppgett att de använder narkotika under sin studietid upplever den. Vi 

kan därför inte se att det finns några specifika samband för just de som använt narkotika under 

studietiden och hur de upplever sin studiesituation. Om skillnaderna i medelvärde skiljt sig åt 

i grupperna hade vi gått vidare och undersökt situationen mer. 

 

En del av vårt syfte med studien var att undersöka ifall det finns behov av att komma med 

relevanta insatser. Vårt resultat visar att den upplevda studiesituationen hos programstudenter 

upplevs måttligt till högt stressad, dock vet vi inte om detta är negativ eller positiv stress. En 

del personer fungerar bra under stress och det är inte ovanligt at känna stress över studier. Att 

takten och kraven på programmet inte skapar oro för alla programstudenter kan bero på att 

man är inställd hårt arbete eller att man vet att det är hanterbart. En insats hade kunnat vara att 

informera om möjligheterna till samtal och kurser vilka finns tillgängliga som hjälp att 

hantera stress. Studien kan inte visa på ett utbrett narkotikabruk just nu men anser att det finns 

risk för förändring relativt snabbt eftersom studenter byts ut kontinuerligt. Rapporter 

(Folkhälsomyndigheten, 2016; Socialdepartementet, 2016) har visat på en ökning av 

narkotika i Sverige, speciellt i de yngre åldersgrupperna. Om den fortsätter öka i bland yngre i 

Sverige tror vi att studenter är en grupp narkotikaanvändning kan öka hos.  

 

Intressant i vårt resultat är att över hälften av de programstudenter som deltog uppgav att de 

inte vet vart de kan vända sig med frågor angående narkotika. Att en så stor del inte vet skulle 

kunna bero på att de flesta inte hade använt och har därför inget intresse i frågorna. En annan 

möjlig anledning kan vara att det är brist på information i samhället och på universitetet. I 

denna fråga har vi funderat på om ett samarbete med studenthälsan hade varit intressant av 

anledning att vi hade vetat hur de arbetade med narkotika. Skulle ett samarbete med 

studenthälsan lett till att de skickade ut webbenkäter tror vi att fler hade svarat att de visste 

vart de kan vända sig på grund av att det blir påminda om att studenthälsan finns.   

 

8.2 Diskussion kvantitativ metod 

Med den kvantitativa metoden har vi enligt vår vetenskapsteoretiska ansats försökt eftersträva 

objektivitet i vårt resultat, men som kritiken säger om den kvantitativa metoden är det inte så 

rakt och tydlig som det verkar. I efterhand har vi insett hur komplicerat det är att se på sociala 

problem objektivt, vi har någonstans förutfattade meningar om ämnet narkotika och ämnet 

studiesituation vilket påverkat vårt sätt att utforma studien. Narkotikaanvändningen är något 
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som vi anser är farligt samt att vi vet att det är olagligt, dessa subjektiva tankar har påverkat 

val av frågor, svarsalternativ och teori. Även den upplevda studiesituationen har utgått ifrån 

tankar om stress och krav vilket delvis utgår ifrån våra egna tankar. Med den valda teorin har 

vi utgått ifrån uppfattningen att med hjälp av handlingstyper för narkotikaanvändning kunna 

kategorisera och rationellt förklara handlingen.  

 

8.3 Diskussion operationalisering och enkät 

Operationaliseringen av narkotikaanvändningen hade en brist då enkätfrågornas utformning 

gjorde att vi inte kunde urskilja exakt vilka preparat som använts under studietiden. Med en 

urskiljning av vad som använts när hade de gett en mer specifik bild av hur 

narkotikaanvändningen ser ut för programstudenter under studietiden. 

 

Vid mätning av studiesituationen har vi definierat höga värden som en stressad 

studiesituation. Vi ställer oss frågan ifall dessa fem variabler är tillräckliga för att förklara 

studenters upplevda studiesituation. Den upplevda studiesituationen hade kunnat inbegripa 

fler frågor, exempel på frågor vi kunde använt är, upplevelse av stress, trivsel och motivation. 

Andra faktorer som anses tillhöra studentlivet, exempelvis frågor angående engagemang i 

studentkår och festvanor hade också varit av intresse. Denna typ av frågor hade kunnat ge oss 

en tydligare bild om hur studiesituationen upplevs då alla områden som hör till 

studiesituationen hade inkluderats. Det hade kunnat ge en bild av narkotikaanvändning i 

förhållande till studentlivet. Vi anser dock inte att våra frågor är dåliga, frågorna har kunnat 

ge en bild av den upplevda studiesituationen. 

 

Svarsalternativet annat kan ha många olika betydelser som vi inte kan urskilja. Vi kan endast 

spekulera kring vad det skulle kunna betyda. Det skulle kunna betyda att personen inte ville 

uppge i vilket syfte och sammanhang eller att man ansåg att flera eller inget av 

svarsalternativen passade in på sin situation. I frågan i vilket sammanhang narkotika använts 

borde inte svarsalternativet annat funnits med då man kunde klickat i alternativet själv eller 

tillsammans med andra. Alternativet hade varit att man infogat en fritext där personen själv 

kunde uppgett i vilket sammanhang och syfte narkotika använts, genom detta hade vi undvikit 

ovissheten kring vad begreppet annat står för.  

 

Något vi uppmärksammade var att de flesta svarade annat i både syfte och sammanhang när 
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det gällde preparatet opiater. I vårt bakgrundskapitel beskrivs effekterna av opiater där vi kan 

se att opiater exempelvis används i smärtlindrande och bedövande syfte (Hartelius, 2015). 

Detta kan eventuellt vara en förklaring till varför nästan alla som använt opiater kryssat i 

alternativet annat då ingen av de andra svarsalternativen stämmer in på de främsta effekterna 

av preparatet. Vi ifrågasätter vårt eget svarsalternativ beroende i frågan vilket syfte preparaten 

används då vi insett att erkänna sitt beroende är ett stort steg.   

 

Vi upptäckte att ett fåtal respondenter antingen klickat i fel i webbenkäten eller varit oseriösa 

med sina svar när de angett att de använt men inte i vilket sammanhang eller uppgett att de 

inte använt men sedan uppgett sammanhang. Det finns alltid risk för att den finns personer 

som svarar oseriöst. Det finns också en möjlighet att ett fåtal personer inte har velat dela med 

sig om i vilket syfte eller sammanhang de används på grund av olika skäl eller att de 

svarsalternativ som fanns inte passade in på individens användning. Vi fick ett mejl med 

synpunkter på vår enkät där personen hade önskat att de kunde lämna kommentarer i enkäten 

så att dessa också blev anonyma. I samma mejl fanns det även synpunkter på att de inte fanns 

ett bra svarsalternativ för de som hade brukat men inte längre. 

 

8.4 Vidare forskning 

Studien kan inte generaliseras till alla programstudenter vid Linnéuniversitetet. För vidare 

forskning hade en mer omfattande studie vid universitet varit intressant eftersom vår inte kan 

säga något om hela den population som var tänkt. Studien har även fått oss att fundera på om 

studenter verkligen är i riskzonen för narkotika, vår studie tyder på ett mindre bruk när de 

börjat studera. Många upplever höga krav och högt tempo och att komplettera vidare 

forskning med hur studenter hanterar detta hade varit intressant. Vi kunde inte hitta samband 

mellan narkotikaanvändning och den upplevda studiesituationen, att ta in alkohol i en 

liknande studie hade varit av intresse eftersom alkohol enligt svensk forskning används i 

större utsträckning än narkotika (Brännström & Andréasson, 2008).  

 

En kvalitativ undersökning av studenter och deras vanor och hälsa hade varit intressant för 

vidare forskning eftersom vår studie samt stor del av den tidigare forskningen inom ämnet är 

kvantitativ. Att med en kvalitativ studie få en förståelse för hur studenter ser på narkotika och 

studiesituationen. Detta hade eventuellt kunnat ge förståelse för varför narkotika används 

vilket hade varit till nytta för att kunna arbeta med och mot narkotikaanvändning. Med 
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intervjuerna hade möjligen visat andra motiv än de som vi undersökt kommit fram som ligger 

till grund för användningen.  
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BILAGA 1 

 

 

Till dig som är studerande vid Linnéuniversitet - information och förfrågan om 

deltagande i enkätstudie. 

 

Tidigare forskning har visat att studenter är en grupp som är mer exponerade för droger och 

hälsobesvär på grund av den livsstil som kan kopplas till universitetsstudier. Vi vill därför 

genomföra en enkätstudie för att undersöka den upplevda studiesituationen och 

narkotikaanvändning på Linnéuniversitet, samt om det finns samband mellan dessa i syfte att 

kunna förebygga och komma med insatser. 

 

Studenter inom fakulteten Samhällsvetenskap samt ekonomihögskolan på Linnéuniversitet i 

Växjö och Kalmar har fått frågan om att delta i denna enkätstudie. Det är helt frivilligt att 

delta i studien och den beräknas ta 2-5 min. 

 

Materialet från enkäterna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och förvaras så att 

ingen obehörig kommer kunna ta del av det. Inga enskilda studenter som väljer att delta 

kommer att kunna identifieras, vi kan inte se vilka som har besvarat enkäten vilket garanterar 

anonymitet. 

 

Vi heter Melina Carlsson och Terese Axenbrant och studerar vid Institutionen för socialt 

arbete på Linnéuniversitet i Växjö och läser på socionomprogrammet. I utbildningen ingår att 

göra en kandidatuppsats, vilket är anledningen till att denna enkätstudie görs. Resultaten av 

studien kommer att publiceras på Linnéuniversitets biblioteks hemsida DIVA där ni kan ta del 

av den. Har du några frågor får du gärna höra av dig. 

 

Växjö 2017-04-03 

Studerande:                                                                

Melina Carlsson         Telefon: 0732006595       Mejladress: mc222jc@student.lnu.se              

Terese Axenbrant       Telefon: 0703148487       Mejladress: ta222hs@student.lnu.se 

 

Handledare:  

Universitetslektor Anna Piasecka   

Telefon: 0729414833                                            Mejladress: anna.piasecka@lnu.se 
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BILAGA 2   

 

Avsnitt 1 av 4 

Upplevd studiesituation och narkotikaanvändning 

 

Webbenkäten är indelad i fyra delar, personlig information, studiesituation, narkotika och 

narkotikaanvändning. 

 

Personlig information 

 

Kön 

o   Man 

o   Kvinna 

o   Annat 

 

Ålder 

o   18-22 

o   23-27 

o   28-32 

o   33+ 

 

Boende 

o   Egen lägenhet(själv) 

o   Studentkorridor 

o   Delar boende med andra 

o   Med föräldrar 

o   Partner och barn 

o   Partner utan barn 

o   Med barn utan partner 

o   Annat 

 

Vad prioriterar du högst just nu? 

o   Vänner 

o   Familj 
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o   Studier 

o   Arbete 

o   Egentid 

 

Avsnitt 2 av 4 

Studiesituation 

 

Takt på utbildning 

o   Program heltid 

o   Program deltid 

  

  

Hur upplever du studietakten? 

  

Låg  1         2                 3                 4                 5 Hög 

  

Hur upplever du kraven på programmet/kursen? 

 

Låg  1         2                 3                 4                 5 Hög 

  

Upplever du att du måste arbeta hårt för att klara dina studier? 

  

Instämmer ej    1              2                 3                 4                 5  Instämmer helt 

  

Upplever du oro för att inte klara dina studier? 

  

Instämmer ej    1              2                 3                 4                 5  Instämmer helt 

  

Upplever du att du har svårt att hinna med dina studier? 

  

Instämmer ej    1              2                 3                 4                 5  Instämmer helt 

  

Avsnitt 3 av 4 

 Narkotika 
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Vet du vart du kan vända dig med frågor angående narkotika? 

o   Ja 

o   Nej 

  

Vet du vart man kan få tag på narkotika? 

o   Ja, genom vänner 

o   Ja, genom bekanta 

o   Ja, på universitetet 

o   Ja, på annat håll 

o   Nej 

  

Har du någon gång använt narkotika? 

o   Ja 

o   Nej 

  

  

Avsnitt 4 av 4 

Narkotikaanvändning 

 

Har du använt narkotika under din studietid? 

o   Ja 

o   Nej 

  

Har du använt cannabis? 

De ämnen och produkter som faller under gruppen cannabis är marijuana, hasch och 

hascholja. 

 o   Aldrig 

o   En eller några gånger om året 

o   En eller gånger i månaden 

o   En eller några gånger i veckan 

o   Varje dag 

  

I vilket syfte har du använt/använder cannabis? 
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o   Aldrig använt 

o   Lugnande 

o   Uppiggande 

o   Njutning 

o   Prestera 

o   Beroende 

o   Annat 

  

I vilket sammanhang har du använt/ använder cannabis? 

  

o   Aldrig använt 

o   Fest 

o   Examinationer 

o   När jag pluggar 

o   När jag är/var tillsammans med andra 

o   När jag är/var själv 

o   Annat 

  

Har du använt centralstimulerande medel? 

De ämnen och produkter som faller under gruppen är kokain, koka, crack, kat, amfetamin, 

metamfetamin, fenmetrazin och metylfenidat (ritalin/concerta/medikinet). 

o   Aldrig 

o   En eller några gånger om året 

o   En eller några gånger i månaden 

o   En eller några gånger i veckan 

o   Varje dag 

 

I vilket syfte har du använt centralstimulerande medel? 

 o   Aldrig använt 

o   Lugnande 

o   Uppiggande 

o   Njutning 

o   Prestera 
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o   Beroende 

o   Annat 

  

I vilket sammanhang har du använt centralstimulerande medel? 

 o   Aldrig använt 

o   Fest 

o   Examinationer 

o   När jag pluggar 

o   När jag är/ var tillsammans med andra 

o   När jag är/var själv 

o   Annat 

  

Har du använt hallucinogener? 

De ämnen och produkter som faller under gruppen är ecstasy, LSD, meskalin, psilocybin, 

DOB, PCP och ketamin. 

  

o   Aldrig 

o   En eller några gånger om året 

o   En eller några gånger i månaden 

o   En eller några gånger i veckan 

o   Varje dag 

  

I vilket syfte har du använt hallucinogener? 

o   Aldrig använt 

o   Lugnande 

o   Uppiggande 

o   Njutning 

o   Prestera 

o   Beroende 

o   Annat 

  

I vilket sammanhang har du använt hallucinogener? 

o   Aldrig använt 

o   Fest 
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o   Examinationer 

o   När jag pluggar 

o   När jag är/var tillsammans med andra 

o   När jag är/var själv 

o   Annat 

  

  

Har du använt opiater? 

De ämnen och produkter som faller under gruppen är opium, heroin, morfin, kodein, 

metadon, fentanyler, buprenorfin samt andra syntetiska opiater. 

  

o   Aldrig 

o   En eller några gånger om året 

o   En eller några gånger i månaden 

o   En eller några gånger i veckan 

o   Varje dag 

  

I vilket syfte har du använt opiater?  

o   Aldrig använt 

o   Lugnande 

o   Uppiggande 

o   Njutning 

o   Prestera 

o   Beroende 

o   Annat 

 

  

 

I vilket sammanhang har du använt opiater? 

 o   Aldrig använt 

o   Fest 

o   Examinationer 

o   När jag pluggar 

o   När jag är/var tillsammans med andra 
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o   När jag är/var själv 

o   Annat 

  

  

Har du använt läkemedel i icke medicinskt syfte? 

De ämnen och produkter som faller under gruppen är bensodiazeptiner, GHB, apozepam, 

diazepam, stesolid,valium, alopam, oxascand,serepax,sobril, temesta, alprazoxanor, 

roghypnol, halcion, 

  

o   Aldrig 

o   En eller några gånger om året 

o   En eller några gånger i månaden 

o   En eller några gånger i veckan 

o   Varje dag 

  

I vilket syfte har du använt/använder läkemedel i icke medicinskt syfte? 

 o   Aldrig använt 

o   Lugnande 

o   Uppiggande 

o   Njutning 

o   Prestera 

o   Beroende 

o   Annat 

  

I vilket sammanhang har du använt läkemedel i icke medicinskt syfte? 

 o   Aldrig använt 

o   Fest 

o   Examinationer 

o   När jag pluggar 

o   När jag är/var tillsammans med andra 

o   När jag är/var själv 

o   Annat 
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 Finns det narkotika du har testat som inte framgår av tidigare frågor, vilken/vilka 

isåfall? 

Om du inte testat någon annan skriv nej, om ja skriv vilken/vilka . 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

  

Hur ofta har du använt denna/ dessa? 

  

o   Aldrig 

o   En eller några gånger om året 

o   En eller några gånger i månaden 

o   En eller några gånger i veckan 

o   Varje dag 

  

I vilket syfte har du använt denna/dessa? 

 o   Aldrig använt 

o   Lugnande 

o   Uppiggande 

o   Njutning 

o   Prestera 

o   Beroende 

o   Annat 

  

I vilket sammanhang har du använt denna/dessa? 

 o   Aldrig använt 

o   Fest 

o   Examinationer 

o   När jag pluggar 

o   När jag är/var tillsammans med andra 

o   När jag är/var själv 

o   Annat 
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